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ت�سارك حيلة ب�سيطة متنع 
فوران املاء اأثناء الطهي

ربات  ت�ساعد  ب�سيطة  حيلة  ت��وك  تيك  م�ستخدمات  �إح���دى  �ساركت 
�ملنازل �أثناء �لطهي، ومتنع فور�ن �ملاء خالل �إعد�د وجبات �لطعام.

 Kristy ،Kristyehmer وتقول �مل�ستخدمة �لتي حتمل ��سم 
�إن��ه��ا �كت�سفت ه��ذه �خل��دع��ة ع��ر �لإن��رن��ت، وقررت  على تيك ت��وك 

م�ساركتها مع متابعيها، قائلة �إنها غريت طريقة طهيها.
وعاء  يف  ثلج  مكعب  كري�ستي  ت�سقط  �لغليان،  يف  �مل��اء  ي��ب��د�أ  وعندما 
�ل��ط��ه��ي، ليخف�ض درج���ة �حل����ر�رة ع��ل��ى �ل��ف��ور، مم��ا مي��ن��ع �مل���اء من 

�لن�سكاب على �جلو�نب.
�لفور�ن،  �ملاء من  �لثلج  �سبب منع مكعب  وهناك تف�سري علمي ور�ء 
فعندما ت�سع قدًر� من �ملاء على �ملوقد وت�سغل �ملوقد، ي�سبح م�سدر 
حر�رة �ملوقد �ساخًنا ن�سبًيا، لكن �ملاء ي�ستغرق بع�ض �لوقت حتى يغلي. 
ولأ�سباب متعددة، ي�ستغرق ت�سخني �ملاء بع�ض �لوقت، �أو بعبارة �أخرى 
حتى تنتقل حر�رة �ملوقد �إىل جميع �أنحاء �إناء �ملاء.  وعندما ت�سيف 
�ملغلي،  �ملاء  ب�سرعة كبرية بتريد  �ملغلي، تقوم  �ملاء  �إىل  �لثلج  مكعب 
مما يوؤدي �إىل توقف �ملاء عن �لغليان. ثم ي�ستغرق �لأمر بع�ض �لوقت 

حتى ت�سخن �حلر�رة من �ملوقد �ملاء مرة �أخرى حتى �لغليان.

عر�ض اأزياء م�ستوحى من 
حيوانات الغابة

ظ��ه��رت ع��ار���س��ات �لأزي������اء ع��ل��ى �مل��ن�����س��ة م��رت��دي��ات �أزي�����اء حيو�نات 
�ملهرجان  يف  م�ساركتهن  خ��الل  وذل��ك  �سفاري،  رحلة  من  م�ستوحاة 

�لدويل لالأزياء.
�جتمع  باري�ض،  يف  �ملو�سة  �أ�سبوع  من  بقليل  �أ�سبوع  من  �أك��ر  وبعد 
عامل �ملو�سة مرة �أخرى خالل �ملهرجان �لدويل �ل�ساد�ض و�لثالثني 

لالأزياء و�لت�سوير و�إك�س�سو�ر�ت �ملو�سة يف هريي�ض، جنوب فرن�سا.
باأزياء  �أ�سبه  ب��دت  �لتي  �لغريبة،  مالب�سهن  �لعار�سات  و��ستعر�ست 
تنكرية �أكر منها مالب�ض ر�قية، مع �أزياء على �سكل دب ومنر وزر�فة 
�أحدث جمموعة للم�سممة فينال  �لغابة، من  وغريها من حيو�نات 

�إيلون�سالو، بح�سب �سحيفة ذ� �سن �لريطانية.

كيف تعرف اإذا حظرك �سخ�ض ما على وات�ض اأب؟
ل يوفر تطبيق و�ت�ض �أب للمر��سلة �إمكانية معرفة �إذ� كان �سخ�ض ما 
�ملوؤ�سر�ت  قد حظرك على �لتطبيق، لكن حل�سن �حلظ هناك بع�ض 

�لتي ميكن �أن ت�ستدل بها على ذلك.
قائمة  �لأ�سخا�ض على  �أح��د  �أن  للتاأكد من  �لطرق  بع�ض  يلي  وفيما 
�سحيفة  بح�سب  �أب،  و�ت�����ض  على  عمد  ع��ن  بحظرك  ق��ام  �لت�����س��ال 

�إك�سري�ض �لريطانية:
�ملبكرة  �مل��وؤ���س��ر�ت  �آخ��ر ظهور جلهة �لت�����س��ال: م��ن  حتقق م��ن حالة 
تظهر  حيث  للم�ستخدم،  ظهور  �آخ��ر  حالة  هو  �حلظر  على  �لتحقق 
يف �جل���زء �لعلوي م��ن ن��اف��ذة �ل��درد���س��ة، وت���دل على �آخ���ر وق��ت ظهر 
فيه �مل�ستخدم على و�ت�ض �أب. ويف حال عدم ظهور هذه �حلالة، فهذ� 

موؤ�سر هام على حظرك من قبل جهة �لت�سال.
�آخر  �إع��د�د حلظر حالة  لديها  �أب  و�ت�ض  �أن  على  �لتاأكيد  �ملهم  ومن 

ظهور عن ق�سد، مما يعني �أن هذ� لي�ض دلياًل قاطًعا على �حلظر.
حتقق من �إ�سعار قر�ءة �لر�سائل: ُتعد �لعالمات �لزرقاء يف و�ت�ض �أب 
وظهور  وُق���ر�أت،  ��ستلمت  قد  �لر�سالة  كانت  �إذ�  عما  للك�سف  طريقة 
وعالمتان  �إر�سالها،  مت  قد  �لر�سالة  �أن  يعني  رمادية  و�ح��دة  عالمة 
زرقاو�ن  وعالمتان  ��ستالمها،  مت  قد  �لر�سالة  �أن  تعنيان  رماديتان 
�لذي  �مل�ستخدم  ي��رى  ول��ن  ق��ر�ءت��ه��ا.  ق��د مت��ت  �ل��ر���س��ال��ة  �أن  تعنيان 
مت ح��ظ��ره ���س��وى ع��الم��ة رم��ادي��ة و�ح����دة ع��ن��د �إر����س���ال ر���س��ال��ة جلهة 

�لت�سال.
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املغرب ي�سبط 1355 كلغ من الكوكايني
 1355 )�سمال(  طنجة  ميناء  يف  �سبطت  �أّنها  �ملغربية  �ل�سلطات  �أعلنت 
بلجيكا  �إىل  للت�سدير  وم��ع��ّدة  �ل��ر�زي��ل  م��ن  مهرّبة  �لكوكايني  م��ن  كلغ 
وبريطانيا، يف و�حدة من �أ�سخم �ل�سحنات من هذ� �ملخّدر �لتي ت�سبطها 

�ململكة يف �ل�سنو�ت �لأخرية.
وقالت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني يف بيان �إّن "م�سالح �لأمن �لوطني 
عملية  �إجها�ض  من  �لثنني  �لأول  �أم�ض  متّكنت   �ملتو�سط  طنجة  مبيناء 
كرى للتهريب �لدويل للمخّدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية، وحجز ما جمموعه 

طّن و355 كيلوغر�ماً من خمّدر �لكوكايني".
ختم  طريقة  يف  "�ل�ستباه  بعد  ج��رى  �ل�سحنة  ه��ذه  �كت�ساف  �أّن  و�أ�سافت 
�إحدى �حلاويات �ملحمولة على منت باخرة للنقل �لبحري، حتمل علم دولة 
�أوروبية، كانت قد �نطلقت من �أحد �ملو�نئ بدولة �لر�زيل ومتوّجهة �سوب 

ميناءي �أنفر�ض )بلجيكا( وبورت بوري )جنوب �إنكلر�(".
ومل يك�سف �لبيان عن �لدولة �لتي حتمل �ل�سفينة علمها، مكتفياً بالقول 
�ملهّربة  �لكوكايني  �سحنات  �كت�ساف وحجز  "مّكن من  �حلاوية  تفتي�ض  �إّن 

ملفوفة وخمّباأة د�خل �أربعني حقيبة �سود�ء �للون".
�ل�سحنة  "هذه  تهريب  حماولة  �أّن  �إىل  بيانها  يف  �لعامة  �ملديرية  ولفتت 
�لقيا�سية من خمّدر �لكوكايني" �عتمدت �أ�سلوباً معروفاً يف عامل �جلرمية 
"يتمّثل يف �إقد�م �ملهّربني يف بلد �ل�سحن على ك�سر �لأختام �لر�سمية �لتي 
ليت�سّنى  للت�سدير،  �ملوّجهة  �أبو�ب �حلاويات  �إد�ر�ت �جلمارك على  ت�سعها 
لهم �سحن خمّدر �لكوكايني يف و�حدة �أو �أكر من تلك �حلاويات �لتي تكون 
قد خ�سعت للمر�قبة ومّت ختمها، وبعد ذلك يتم �إعادة و�سع �أختام جديدة 

لكن بطريقة مزيفة وغري م�سروعة".

�ساق مطبوعة ثالثية 
الأبعاد لطائر لقلق

�لثانوية  �مل���رح���ل���ة  يف  ط�����الب  ����س���اع���د 
على  ل��ق��ل��ق  ط��ائ��ر  �لت�سيك  ب��ج��م��ه��وري��ة 
ل��ه بعد  ���س��اق  �مل�سي م��ن ج��دي��د بطباعة 

�إ�سابته وهو يحاول تعلم �لطري�ن.
�ل�سرقية  �أوروب������ا  م���ن  �ل���ق���ادم  �ل��ط��ائ��ر 
من  عليهما  ل��ي��ق��ف  ���س��اق��ان  �لآن  ل��دي��ه 
�لطالب،  م��ن  جمموعة  بف�سل  ج��دي��د، 
�لطباعة  ت��ق��ن��ي��ات  ����س��ت��خ��دم��و�  �ل���ذي���ن 
ثالثية �لأبعاد لتعوي�ض �ل�ساق �ملك�سورة 
للطائر. وبح�سب ما ورد، �أ�سيب �لطائر 
مرة،  لأول  �ل��ط��ري�ن  يتعلم  ك��ان  عندما 
��سطناعي  ط����رف  ع��ل��ى  ح�����س��ل  ول��ك��ن��ه 
�لأبعاد  ثالثية  بتقنية  مطبوع  ج��دي��د 

وخفيف �لوزن وميكن تدويره.
ول يز�ل �للقلق يعتاد على �ساقه �جلديدة، 
�أنه  يعتقدون  �لب�سر  لكن م�ساعديه من 
بعد فرة من �لزمن �سيكون قادر�ً على 
من  كاأقر�نه  و�لعي�ض  و�ل�سيد  �لطري�ن 
�لطيور. و�ستحتاج �ل�ساق �إىل فحو�سات 
للطائر  �سيكون  ل��ذل��ك  دوري����ة،  �سيانة 
�أو حممية  م��ن��زل يف ح��دي��ق��ة ح��ي��و�ن��ات 
حيو�نات، ولن يعي�ض يف �لرية، بح�سب 

موقع �إن�سايد �إيد�سن.

هل �سنواجه مو�سما �سيئا ل ميكن 
التنبوؤ به لالإنفلونزا هذا العام؟ �ص 33

اآلم يف املعدة يجب 
عدم  جتاهلها اأبدًا

ميكن �أن يكون �أمل �ملعدة، يف بع�ض �لأحيان، دلياًل على وجود م�سكلة �سحية 
خطرية مثل �سرطان �لأمعاء، لذ� ل بد من �لتعرف على �أهم �لأعر��ض �ملعدية 

�لتي تدل على وجود حالت �سحية خطرية وحلها يف وقت مبكر.
فيما يلي �أهم �لأعر��ض �ملعدية �لتي تدل على وجود م�سكلة �سحية خطرية، 

وفق ما �أوردت �سحيفة "ذ� �سن" �لريطانية:
�أمل م�سحوب بدم يف �لر�ز: �سرطان �لأمعاء

قالت �لدكتورة �سارة جارفي�ض، مديرة مركز بي�سنت�ض �أك�سي�ض، �إن �أحد 
�أخطر �أ�سباب ظهور �لدم يف بر�زك هو �سرطان �لأمعاء.

ت�سمل �لأع��ر����ض �أملً���ا يف �ل��ب��ط��ن، وت��غ��رًي� يف ع��اد�ت��ك �مل��ع��ت��ادة يف 
�لف�سالت،  لإخ��ر�ج  �ل�سغط  �إىل  �ملرحا�ض، و�حلاجة  ��ستخد�م 

وظهور �لدم يف �لر�ز.
ا عالمة على �لقرحة �ملعدية �أو  ميكن �أن يكون �لدم �أي�سً

�لتهاب �ملعدة و�لأمعاء �أو �لتهاب �لقولون �لتقرحي.
�أو قرحة يف  �لدودية  �لز�ئدة  �لتهاب  �لبطن:  �أمل حاد يف 
و�حلاد  �ملفاجئ  �لأمل  �إن  جارفي�ض  �لدكتورة  قالت  �ملعدة 
�ل�سارة.  �أعر��ض عدد من �حل��الت غري  �أح��د  �أن يكون  ميكن 
من �ملرجح �أن ي�سري �لأمل �ملفاجئ و�ل�سديد جًد� �إىل حدوث �سيء خطري، لذ� 

فاإن �لأمر ي�ستحق فح�سه ب�سرعة.

ب��ع��ي��د�ً ع��ن م�����س��اد�ت �لك��ت��ئ��اب �ل��دو�ئ��ي��ة، ه��ن��اك �أغذية 
�لو�قع  ويف  �ل�سعادة،  هرمون  �إنتاج  يف  �لدماغ  ت�ساعد  قد 
حيال  بتح�سن  لل�سعور  كو�سيلة  �لتغذية  ��ستخدمت  لقد 
 "longevity" أنف�سنا ل�سنو�ت، بح�سب ما ن�سره موقع�
�لأمريكي. كما ��ستخدمت ثقافات خمتلفة �إعد�د وجبات 
�لطعام كو�سيلة لإظهار حبهم و�هتمامهم ل�سخ�ض ما دون 
�أثبت علمياً موؤخر�ً،  قول كلمة و�ح��دة حتى، �لأم��ر �لذي 
حيث �أظهرت در��سات عدة وجود رو�بط بني �أغذية معنية 
وقدرتها يف تخفيف �أعر��ض �لكتئاب. ووفقاً للدكتورة ريا 
�لغذ�ئي  �لتكاملي  �لنف�سي  �لطب  يف  �ملخت�سة  باتاغلينو 
�ل�سحة  ل��دع��م  ب��ه��ا  �ل��ت��ي ين�سح  �لأغ���ذي���ة  ب��ع�����ض  ه��ن��اك 

�لنف�سية:

اأ�ضماك جممدة اأو معلبة مع اخل�ضار الورقية:
�ل��ن��ف�����س��ي��ة و�ل���دم���اغ هو  �أف�����س��ل �لأط��ع��م��ة لل�سحة  �أح����د 
�لأ�سماك �لدهنية مثل �ل�سلمون و�ل�سردين و�لتونا، لأنها 
�لدهنية  �لأحما�ض  ذل��ك،  على  ع��الوة   .3 باأوميغا  غنية 
مفيدة ل�سحة �لدماغ و�لقلب ولديها قدرة على �مل�ساعدة 
�أخ��رى. كما  يف ح��الت �لكتئاب وح��الت وم�ساكل نف�سية 
�لذي  �ملغني�سوم  مثالياً  تعد م�سدر�ً  �لورقية،  �أن �خل�سار 

يرتبط �أي�ساً مبكافحة �لكتئاب.
من  خبز  قطعة  على  �ل�����س��ود�ين  �ل��ف��ول  �أو  �لف�ستق  زب���دة 

�لقمح �لكامل:
فاإن �سطرية زبدة  �ملغني�سيوم،  �لكثري من  لحتو�ئها على 
حتتاج  ل  و�سهية  م��غ��ذي��ة  وج��ب��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �لف�ستق 
�إذ  ط��وي��اًل.  وق��ت��اً  �أو  تتطلب جم��ه��ود�ً  ل  وبالتايل  للطبخ 
يف  للم�ساعدة  وب��روت��ي��ن��اً  �سحية  ده��ون��اً  �مل��ك�����س��ر�ت  ت��وف��ر 

�حلفاظ على ��ستقر�ر ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.

�ملعكرونة �لنباتية و�ل�سبانخ:
�قر�ح  ف���اأن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  ب��ف��و�ئ��ده  �ل�سبانخ  ي�ستهر  فييما 
�ملعكرونة قد يبدو غريباً. ولكن هناك �لعديد من بد�ئل 
معكرونة  نوع  �ختيار  �سوى  عليك  ما  �ل�سحية  �ملعكرونة 
من  منخف�سة  ون�����س��ب��ة  ج��ي��دة  غ���ذ�ء  ن�سبة  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

�ل�سكر.

ح�ضاء الفا�ضولياء البي�ضاء مع خملل امللفوف:
�لفا�سولياء �لبي�ساء غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية �ملفيدة، كما 
�ملز�ج لأنها  بتح�سني  �أن �لأطعمة �ملخمرة مرتبطة علمياً 
غنية بالروبيوتيك �لذي ي�ساعد يف تعزيز �سحة �لأمعاء 

و�ملعدة ويحمي من �لقلق و�لكتئاب.
 �إ�سافة �إىل هذه �لأطباق، هناك �لعديد من �أنو�ع �حل�ساء 
مثل "ح�ساء مي�سو" �لياباين، وهي �سهلة �لتح�سري وغنية 
يف  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  من  �لتي  و�لروبيوتيك  بالروتني 
"مايكرو�سوفت  م��وق��ع  ن�سره  م��ا  بح�سب  �مل���ز�ج.  حت�سني 

نيوز".

ال�ضحة  على   "12 "ب  لفيتامني  مذهلة  ف��وائ��د 
واحلالة النف�ضية

�جل�سم  �سحة  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً   "12 "ب  فيتامني  يلعب 
�لعقلية،  �ل�سحة  على  م�ستويات خمتلفة وخ�سو�ساً  على 
�أهمية  تكمن  ف��اأي��ن  خ��ط��رية.  م�ساكل  �إىل  نق�سه  وي���وؤدي 
هذ� �لفيتامني وما دوره �ل�سحي �لذي يوؤثر على �حلياة 

�ليومية؟
�ل�سرورية  �لفيتامينات  �أه��م  من   12 ب  فيتامني  يعتر 
كريات  تكوين  يف  ه��ام��اً  دور�ً  يلعب  �إذ  �ليومية،  لل�سحة 
�لدم �حلمر�ء، و�حلفاظ على �سحة �خلاليا �لع�سبية يف 

�جل�سم، و�حلم�ض �لنووي وتكوين خاليا �لدم �حلمر�ء. 
�لفيتامني  ه���ذ�  م�����س��ت��وي��ات  نق�ض  ع��ن��د  ل��ذل��ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
�لأعر��ض  و����س��ح  ب�سكل  �ستالحظ  ج�سمك  يف  �لأ�سا�سي 

�لتي ت�سري �إىل ذلك.
ويو�سح �أخ�سائيو �لتغذية �أهمية وفو�ئد فيتامني ب 12 
و�لعالمات �يل ير�سلها �جل�سم عندما ل يح�سل على ما 

يكفي منه، ومن �أهم هذه �لفو�ئد:
- تعديل �ملز�ج و�ل�سحة �لعقلية: فيتامني ب 12 �أ�سا�سي 
م��ن وظ��ائ��ف �جل�����س��م �حل��ي��وي��ة، وتوؤكد  و����س��ع��ة  ملجموعة 
�أهمية فيتامني  كا�سيتي، على  �سامانثا  �لتغذية  �أخ�سائية 
�لع�سبي، وت�سكيل خاليا  12 �ل�سروري لعمل �جلهاز  ب 
توؤثر  �لتي  �لع�سبية  �لنو�قل  �إن��ت��اج  يف  ي�ساهم  كما  �ل��دم، 
�لأبحاث  بع�ض  �أن  �ل�سبب يف  يكون  قد  وه��ذ�  �مل���ز�ج،  على 
ت�سري �إىل �أن فيتامني ب 12 قد يكون مفيد�ً لالأ�سخا�ض 
ومع  �لقلق.  مثل  �مل��ز�ج  و��سطر�بات  لالكتئاب  �ملعر�سني 
قبل  �لطبيب  مر�جعة  �أهمية  على  كا�سيتي  ت�سدد  ذل��ك، 
ن�سره  ما  بح�سب  لالكتئاب.  منزلية  عالجات  �أي  جتربة 

موقع )ويل+ غود( �لأمريكي .
�حلامل  للمر�أة  بالن�سبة  �ل�سحي:  �جلنني  منو  يدعم   -
�إىل  �لتي ) حت��اول �حلمل(، فهي بحاجة ب�سكل خا�ض  �أو 
للجنني  �ل�سريع  �لنمو  �أن  �إذ   .12 ب  م�ستويات  مر�قبة 
وتطوره �أثناء �حلمل يزيد من �حتياجات فيتامني ب 12 

ب�سكل كبري."
�لعظام:  ه�سا�سة  من  و�لوقاية  �لعظام  منو  يف  ي�ساعد   -  
�لغنية  �لأطعمة  كافية من  كمية  على  يدعم �حلفاظ  قد 
بفيتامني ب 12 �سحة عظامك. فقد وجدت �لعديد من 
�لدر��سات وجود �سلة بني �نخفا�ض م�ستويات فيتامني ب 

�لن�ساء. عند  خا�سة  �لعظام،  وه�سا�سة   12

فوك�سكون تك�سف عن اأول 
مناذج �سياراتها الكهربائية

فوك�سكون  جم����م����وع����ة  ك�������س���ف���ت 
�أول  �ل���ن���ق���اب ع���ن  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�لكهربائية،  ل�����س��ي��ار�ت��ه��ا  من�����اذج 
دف��ع رباعي  ���س��ي��ار�ت ذ�ت  مب��ا فيها 
"موديل  و�سيد�ن  �سي"،  "موديل 
�إي" وبا�سات "موديل تي". و�أ�سارت 
ط����ر�ز�ت  �أن  �إىل  ب��ل��وم��رج  وك���ال���ة 
�لثالثة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل�������س���ي���ار�ت 
فوك�سكون،  �سركة  ت�سع  �جل��دي��دة 
لأجهزة  م�سنعة  �سركة  �أك��ر  وه��ي 
مل�سروع  ق��وي��ة  م��ك��ان��ة  �لآي���ف���ون، يف 

�ل�سيار�ت �ل�سري ل�سركة �آبل.
�لنماذج  وج����اء �لإع�����الن ع��ن ه���ذه 
ه������اي  "هون  ح������������دث  خ������������الل 
ملا  وف���ق���ا   ،2021 ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ن�سمت  وق��د  لل�سركة.  بيان  ذك��ره 
�ل�سيار�ت  ق��ط��اع  �إىل  ف��وك�����س��ك��ون 
�أو�خر �ل�سهر  �أبرمت �تفاقا  عندما 
دولر  مليون   280 لإنفاق  �ملا�سي 
�سيار�ت  م�سنع  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ي��الء 
"لورد�ستون  �سركة  م��ن  �أوه��اي��و  يف 
موتورز". وتخطط �ل�سركة لت�سنيع 
�ل�سيار�ت لعمالء �سناعة �ل�سيار�ت 
من  "فوك�سرون"بدل  ��سم  حت��ت 
بيعها كجزء من عالمتها �لتجارية، 
وفقا ملا ذكرته بلومبريج. و�سيكون 
فوك�سرون  ل�����س��ي��ار�ت  زب����ون  �أول 
موتور،  ي��ول��ون  �سركة  �لكهربائية 
وهي �سركة تايو�نية، وفقا ملا ذكرته 

ليليان ت�سن، رئي�سة �سركة يولون.

حيلة �سطو م�سلح على �ساحنة
�ل�سركات  �إح���دى  �سيارة  تعر�ست 
م�سلح،  �سطو  لعملية  �لأردن،  يف 
�نتحلو�  �أ����س���خ���ا����ض،   7 ب��ه��ا  ق����ام 
�لتهريب، يف  �أف��ر�د مكافحة  �سفة 
�لأردن.  �سمال  عجلون  حمافظة 
�إن فور  ل��ل�����س��رك��ة،  م���ن���دوب  وق����ال 
�لب�سائع،  ت���وزي���ع  م���ن  �لن���ت���ه���اء 
وجمع �لأمو�ل من �لتجار، و�أثناء 
عودتهم من حمافظة عجلون �إىل 
�إرب���د،  م��رك��ز عملهم يف حم��اف��ظ��ة 
با�ض  ب��اع��ر����ض  مركبتني  قامت 

�ل�سركة.
ترجل  �لع���ر�����ض،  عملية  وب��ع��د 
من �ل�ساحنة 7 �أ�سخا�ض يحملون 
�ل�سرطة،  و�أ�����س����ف����اد  �لأ����س���ل���ح���ة 
�إنهم من مديرية مكافحة  وقالو� 
وطلبو�  �جل����م����رك����ي،  �ل���ت���ه���ري���ب 
�مل���ن���دوب و�ل�����س��ائ��ق ب���ال���ن���زول من 
للتاأكد  �لتفتي�ض،  بحجة  �ل�سيارة 
من عدم وجود مو�د ممنوعة على 

منت �ملركبة.
وعند بدء �لتفتي�ض قام �لل�سو�ض 
ب��د�خ��ل��ه��ا مبلغ  ب�����س��رق��ة ح��ق��ي��ب��ة 
 9 ي��ع��ادل  م��ا  �أي  دي��ن��ار،   6500

�آلف دولر، ولذو� بالفر�ر.
�إن �لأمن  �أردين  �أمني  وقال م�سد 
�ل�����ع�����ام ب������دء حت���ق���ي���ق ب�����احل�����ادث، 
�ملركبات  ع����ن  �ل���ب���ح���ث  وي����ج����ري 

و�لأ�سخا�ض �مل�ستبه بهم.

وجبات غذائية ت�ساعدك يف مواجهة الأوقات ال�سعبة

يحاول كثري من الأ�ضخا�ص جتنب الأدوية 
الكيميائية يف عالج الأمرا�ص وخ�ضو�ضًا يف 
النف�ضية.  وال�ضطرابات  الكتئاب  عالج 
غذائية  وجبات  عن  باحثون  ك�ضف  وق��د 
الكتئاب  حم��ارب��ة  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن 
بعيدًا عن العالجات الدوائية. تعرف على 

اأهمها:
ارت���ف���اع ن�ضبة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ي��ب��دو م��ن  ق��د 
الإ�ضابة بالكتئاب يف هذا العام الذي �ضهد 
وما يزال العديد من ال�ضعوبات من اأبرزها 
التي  وتداعياته  كورونا  فريو�ص  مكافحة 
الكثري  بفقدان  وت�ضببت  القت�ضاد  طالت 
املالية  ال�ضغوطات  وبالتايل  الوظائف  من 

والعن�ضرية وا�ضطرابات اأخرى خمتلفة.
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�ش�ؤون حملية

جناح اأنغول يف اإك�ضبو 2020 دبي 

ينب�ض باحلياة مع برنامج م�سائي حافل  باملو�سيقى والعرو�ض الراق�سة

الحتفال باليوم الوطني لتيمور ال�سرقية يف اإك�سبو 2020 دبي 

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

حممد معني الدين

�نعقاد  ف��رة  ط���و�ل  م�سائية  ثقافية  ع��رو���ض  ث��الث��ة  �أن��غ��ول  ج��ن��اح  �سيقيم 
�إك�سبو 2020 دبي، يف �ل�ساعة 6:30 م�ساء و7:30 م�ساء و8:00 م�ساء، 
�أنو�عا  معا  يجمع  مزيج  �إىل  �لتقليدي  �لرق�ض  �لفنون، من  �ستى  و�ست�سم 
مو�سيقية �أنغولية وغربية ع�سرية، وتهدف �لعرو�ض �مل�سائية �جلديدة �إىل 
ك�سف �ملزيد عن مو�سيقى �لدولة، وفنها �لر�ق�ض، وتر�ثها �لثقايف، خا�سة 

�أحياه  �ل��ذي  �ملو�سيقي،  �لفني  �أن��غ��ول  مهرجان  بعد  ياتي  �لإع���الن  ه��ذ�  �أن 
فنانني م�سهورين عدة، مبن فيهم د�نييل نا�سيميينتو، وكالبيتو، وغيلريمي 

مامبويا. 
�إبر�ز  "نريد  �أنغول:  جناح  يف  �لفعاليات  ومدير  �ملنتج  جونيور،  كايايا  قال 
ثقافتنا وتقاليدنا للعامل، �سنح�سر �إىل دبي جميع �أنو�ع �ملو�سيقى و�لرق�ض 
عن  ف�سال  و���س��ي��ان��د�،  و�ل��ك��ي��الب��ان��غ��ا،  و�ل�سيمبا،  ك�����ودورو،  ك��ال���  �أن���غ���ول،  يف 
�لر�ق�سني �لتقليديني، من �أجل م�ساركة ذلك مع �لعامل من خالل �إك�سبو 

دبي".   2020
باللغة  �ل��ن��اط��ق��ة  للمجتمعات  ل��و���س��وف��ون��ي��ا  م��ه��رج��ان  يف  �أن���غ���ول  ���س��ارك��ت 

�لرتغالية، �لذي �أقيم يف �إك�سبو 2020 خالل �لفرة �ملمتدة من 14 �إىل 
16 �أكتوبر، �أخذ �لزو�ر يف رحلة تخللتها عرو�ض مو�سيقية، و�أخرى ر�ق�سة، 
بينها  من  �للغة،  بنف�ض  �لناطقة  للبلد�ن  �لثقافية  �لعرو�ض  �إىل  بالإ�سافة 

�لرتغال وموزمبيق و�لر�زيل وتيمور �ل�سرقية.
�لأفريقية  �ل��دول��ة  تاريخ  وي�ستك�سف  �لتنقل،  منطقة  يف  �أن��غ��ول  جناح  يقع 
�ملرتبط بالر�ث �لثقايف �ل�سيل "ل�سعب ت�سوكوي. حافظ �سكان ت�سوكوي 
�لأ�سليون على جذورهم �لثقافية من خالل �لر�سومات �مل�سنوعة من حبات 
جت�سد  و�لتي  خالبة،  ب�سورة  متكررة  حلقات  �سكل  على  �ملر�سومة  �لرمال 
حبوب  با�ستخد�م  باأنغول،  �خلا�سة  �للغة  "�إيدوجر�م"،  �لكتابية  رموزهم 

�لرمال، �لتي تو�رثوها عر �لأجيال.
"ترتكز فكرة   :2020 �إك�سبو  �أنغول يف  قالت كاهينا فريير�، مديرة جناح 
�ملعروفة  �لرمال،  ر�سومات  ل�سنع  �لقدمية  �لتقاليد  على  بالكامل  �جلناح 
للجيل  ُتنقل  حكمة  �أو  معرفة  �أو  در���س��ا  ر�سمة  ك��ل  ومت��ث��ل  "�سونا"،  با�سم 

�لقادم.
وتابعت: "ما ُيظهر حقا ثر�ء �لب�سرية حقيقة �أن �سورة �لزهرة يف ر�سومات 
"�سونا"  لغة  يف  ولكن   ،2020 �إك�سبو  �سعار  كثري�  ت�سبه  "�سونا"  �ل��رم��ال 
�مللكة  ي��د  �مللك  فيها  طلب  �لتي  �للحظة  �ل��زه��رة  ه��ذه  متثل  بنا،  �خلا�سة 

�مل�ستقبلية لت�سبح زوجته."

•• دبي- الفجر

 �حتفل يف �إك�سبو 2020 دبي باليوم �لوطني جلمهورية تيمور �ل�سرقية 
�لدميقر�طية، �لو�قعة يف جنوب �سرق �آ�سيا، حيث �أقيمت  �أم�ض مر��سم رفع 
يف  بالألو�ن  �لز�خرة  �ل�سعبية  و�ل�ستعر��سات  �ملو�سيقية  و�لعرو�ض  �لعلم 

�ساحة �لو�سل.    
�لعام  �ض  �ملُفَوّ ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �لعلي،  حممد  جنيب  ��ستقبل  وق��د 
لل�سوؤون  �ملن�سق  �ل��وزي��ر  �أم�����ار�ل،  ج��و�ك��ي��م  م��ع��ايل  دب���ي،   2020 لإك�سبو 
وزير  �سيلفا،  د�  كارمو  دو  لوكا�ض  خو�سيه  �لدكتور  ومعايل  �لقت�سادية، 
�خلارجية  وزي��ر  نائب  �سيلفا،  د�  وجولياو  و�ل�سناعة،  و�لتجارة  �ل�سياحة 
لبالده  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�سبة  �ل�سرقية  تيمور  جمهورية  يف  و�ل��ت��ع��اون 
�لقت�سادية  ومكوناتها  �ل��دول��ة  ه��ذه  طبيعة  يعك�ض  بجناح  ت�سارك  �لتي 

و�ل�سياحية، ومقوماتها �لثقافية.
وقال جنيب حممد �لعلي: "يتيح لنا جناح تيمور �ل�سرقية �أن نكون جزء�ً 
�سياحياً  مق�سد�ً  لت�سبح  �لدولة  هذه  تطلعات  ب�ساأن  �ملهمة  �ملحادثات  من 
�لِبكر،  طبيعتها  �إىل  للتعرف  ف��ري��دة  فر�سة  ل��زو�رن��ا  يتيح  كما  م��ع��روف��اً، 

و�ل�ساحرة، و�أهمية �ملحافظة على هذه �لطبيعة".
و�أ�ساف: "مبا �أننا �أي�ساً دولة ي�سكل �ل�سباب غالبية �سعبها، فاإننا نثني على 
�جلهود �لتي بذلتها تيمور �ل�سرقية، �لر�مية �إىل متكني �أجيالها �لقادمة 
ب�ساأن  روؤيتها  ن�ساطرها  كما   ،2030 �لوطنية  �أجندتها  على  كهدف مهم 
�لدعوة لل�سالم و�لعدل و�إقامة �ملوؤ�س�سات �لقوية يف �إطار خطتها للتنمية 
�ل�سر�تيجية 2011-2030. ناأمل �أن يتيح لنا �إك�سبو 2020 توطيد 
�إمكانات  ��ستك�ساف  طريق  ع��ن  �لبلدين  ب��ني  �لقائمة  �ل�سر�كة  ع��الق��ات 

�ل�سباب  متكني  مثل  �مل�سرك،  �لهتمام  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �لتعاون  تعزيز 
و�ل�سياحة و�لتنمية �مل�ستد�مة".

�أم������ار�ل، �ل���وزي���ر �مل��ن�����س��ق ل��ل�����س��وؤون �لقت�سادية  و�أع�����رب م��ع��ايل ج��و�ك��ي��م 

جلمهورية تيمور �ل�سرقية، عن �متنانه لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وقال  دب��ي.   2020 لإك�سبو  �لناجحة  �ل�ست�سافة  على  �لتهنئة  مقدماً 
لتطوير  ر�ئعة  فر�سة   2020 �إك�سبو  يف  "م�ساركتنا  �سحايف:  موؤمتر  يف 

�سبل  ومناق�سة  �لإم���ار�ت،  ودول��ة  �ل�سرقية  تيمور  بني  �لثنائية  �لعالقات 
تعزيز �لتعاون و�ل�سر�كة يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرك، حيث �سنوقع 
�إىل تطوير  �تفاقية �خل��دم��ات �جل��وي��ة م��ع �لإم����ار�ت، و�ل��ت��ي تهدف  غ��د�ً 
بلدنا، وهو ما ي�سهم يف  �إىل  �ل�سياح  زي��ادة عدد  �ل��دويل، وبالتايل  مطارنا 
للم�سي  �ل�سرقية  لتيمور  �لطريق  ميهد  ما  �لقت�سادية،  �لتنمية  حتقيق 
قطاعات  لي�سمل  �لبلدين،  ب��ني  �مل�سرك  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  يف  ق��دم��اً 

خمتلفة، مثل �لتجارة و�ملو��سالت و�لزر�عة، وغريها". 
"�لعالقات �ل�سيا�سية بني تيمور �ل�سرقية ودولة �لإم��ار�ت بد�أت  و�أ�ساف: 
منذ عام 2009، كما �أن �لإمار�ت متثل بو�بة �قت�سادية لأفريقيا و�أوروبا 
�إيجابي يف  �أمريكا، ولهذ� فاإن موقعها �ل�سر�تيجي ي�سهم ب�سكل  و�سمال 

دعم �أي عالقات جتارية بني �لبلدين". 
وتعد �لأيام �لفخرية و�لوطنية يف �إك�سبو 2020 دبي، حلظات لالحتفال 
بكل �مل�ساركني �لدوليني، �لذين يبلغ عددهم 200 جهة م�ساركة، وت�سليط 
�ل�سوء على ثقافتهم و�إجناز�تهم و��ستعر��ض �أجنحتهم وبر�مج فعالياتهم. 
�لو�سل،  �ساحة  يف  �لأمم  من�سة  على  �لعلم  رف��ع  مر��سم  منها  كل  وت�سم 

يتبعها �إلقاء كلمات وعرو�ض ثقافية. 
من  و�ح��دة  جعلها  ما   ،2002 يف  ��ستقاللها  �ل�سرقية  تيمور  نالت  وق��د 
�أحدث بلد�ن �لعامل. ومع ما تتميز فيه من وجود بع�ض من �أروع �ل�سعاب 
�ملذهلة  �لتي مل مُت�ض بعد، ف�ساًل عن �حلياة �لرية  �لعامل  �ملرجانية يف 
�أكر �لوجهات  للزو�ر، وو�حدة من  �أ�سبحت ب�سكل مت�سارع مق�سد�ً  فيها، 
�جلاذبة لهو�ة �ملغامرة، وهو ما ي�ستعر�سه جناح تيمور �ل�سرقية يف �إك�سبو 
هذ�  يتيحها  �لتي  �لوفرية  �ل�ستثمار  فر�ض  �إىل  �إ�سافة  دب��ي،   2020

�لبلد. 

بح�ضور ال�ضفري ال�ضوي�ضرى ومبنا�ضبة �ضهر التوعية ب�ضرطان الثدي

نوفارت�ض ت�سلط ال�سوء على التوعية ب�سرطان الثدي يف اجلناح ال�سوي�سري خالل اإك�سبو 2020 دبي
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يف  �لأروع  �حل���دث  دب���ي،   2020 �إك�سبو  ملعر�ض  �لفتتاحي  �ل�سهر  خ��الل 
جمال  يف  عاملياً  �لر�ئدة  �ل�سركات  �إح��دى  نوفارت�ض،  �سركة  ظهرت  �لعامل، 
�لأدوي������ة، يف �جل��ن��اح �ل�����س��وي�����س��ري �ل��و�ق��ع يف منطقة �ل��ف��ر���ض، ح��ي��ث تعد 
نوفارت�ض، و�لتي ُت�سنف با�ستمر�ر بني �أعلى �ل�سركات على م�ستوى �لعامل 
��ستثمار�ً يف �لبحث و�لتطوير، بعر�ض �آفاق �لعلوم �لو�عدة، و�لبتكار�ت �لتي 
و�أه��م �لحتياجات يف جمال  �لطب،  �أن حتدث تغيري�ً جذرياً يف  �ساأنها  من 

�لرعاية �ل�سحية.
�مل�ستقبل"،  وخلق  �لعقول  "تو��سل  دبي   2020 �إك�سبو  �سعار  من  �نطالقاً 
هدفت نوفارت�ض �إىل خلق وعي عاملي مبنا�سبة �سهر �لتوعية ب�سرطان �لثدي 
من خالل تو��سل عقول خمتلف �أ�سحاب �ل�ساأن من �أجل �لت�سجيع و�لدعوة 
نوفارتي�ض،  عقدت  حيث  �لثدي،  �سرطان  ملر�سى  �أف�سل  م�ستقبل  خلق  �إىل 
�لتي تهدف با�ستمر�ر �إىل �إعادة ت�سور �لطب، يف معر�سها �لتجريبي حلقة 
�ل�ساأن، مبا  �أ�سحاب  �أهم  �أكتوبر، جمعت   8 نقا�سية متميزة م�ساء �جلمعة، 
يف ذلك ماري �أندريا غامات�سي، رئي�سة ق�سم �لأور�م ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�أفريقيا يف نوفارت�ض؛ ود. حميد �ل�سام�سي، رئي�ض جمعية �لإمار�ت �لطبية 
جمعية  يف  �مل�ستفيدين  دع��م  خ��دم��ات  تنفيذي  حم��م��د،  وم��اج��د  ل�����الأور�م؛ 
�أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان؛ و�سابرينا زوت�سيلو، من �لحتاد �لدويل ملكافحة 

�ل�سرطان؛ وجويل ريحاين، متعافية من �سرطان �لثدي.
مو��سلة  على  ع��ازم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع 
�لتو�سع �ل�سريع وتنفيذ ��سر�تيجيات جريئة وحا�سمة تهدف �إىل معاجلة 
�أهم �ملو��سيع �لتي يو�جهها �ملر�سى و�لعاملون يف �ملجال �لطبي يف �لدولة، 
حيث  �لوطنية،  �لأج��ن��دة  يف  جيدة  مكانة  �ل�سرطان  مر�سى  رعاية  وحتتل 
وتوفري  ت�سكيل  �أج��ل  من  �ملبذولة  �جلهود  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  تقود 
�لت�سخي�ض و�لعالج  �إىل  �لوقاية  �ل�سرطان بد�يًة من  رعاية �ساملة ملر�سى 

و�لرعاية �لت�سكينية.
�سفري  باغي،  ما�سيمو  �سعادة  بكل من  بالرحيب  �لأم�سية  �سرفت  �أن  وبعد 
بو�سارد،  وفر�ن�سي�ض  و�لبحرين،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدى  �سوي�سر� 
و�ل�سرق  �ل��ه��ادي  و�مل��ح��ي��ط  �آ���س��ي��ا  دول  يف  �لأور�م  لعلم  �لإق��ل��ي��م��ي  �لرئي�ض 
�لتحديات  �أع�ساء �حللقة وناق�سو�  �لأو�سط و�أفريقيا يف نوفارتي�ض، �سارك 
�لفريدة �لتي تو�جه مر�سى �ل�سرطان - حيث مت �إح�سائياً يف عام 2020 
حالة   685،000 وت�سجيل  �لثدي  ب�سرطان  �م��ر�أة  مليون   2،3 ت�سخي�ض 
 7،8 هناك  ك��ان   ،2020 ع��ام  نهاية  وبحلول  �لعاملي*.  �ل�سعيد  على  وف��اة 
�ل�سنو�ت  �لثدي يف  �م��ر�أة على قيد �حلياة مت ت�سخي�سهن ب�سرطان  مليون 

�خلم�ض �ملا�سية، مما يجعله �ل�سرطان �لأكر �نت�سار�ً يف �لعامل*.
قدم د. حميد �ل�سام�سي، رئي�ض جمعية �لإمار�ت �لطبية لالأور�م، ملحة عامة 
عن �لطرق �لتي يو��سل بها مر�سى �ل�سرطان مو�جهة �أحد �أكر �لتحديات 
يف حياتهم. "ي�سرفنا �أن نتو�جد �ليوم يف �جلناح �ل�سوي�سري لزيادة م�ستوى 
�لهتمام يف �أو�ساط �سرطان �لثدي. ونحن نكر�ض جهودنا لت�سجيع وتعزيز 
�لرعاية �ملتعددة �لأبعاد ملر�سى �ل�سرطان يف جميع �أنحاء �لإمار�ت �لعربية 
و�لعمل  �لرئي�سيني،  �ل�ساأن  �أ�سحاب  جميع  بني  �جلمع  خالل  من  �ملتحدة، 
�لعقول  "تو��سل  �أم�سيتنا  �إن مو�سوع  �إيجاد عالج.  �أجل  و�ح��دة من  كجهة 
و�إنقاذ �لأرو�ح" هو �سوت نحن م�سممون على ت�سليط �ل�سوء عليه، ونحن 
نعمل معا لتغيري مفهوم مر�ض �سرطان �لثدي، فيما تقود �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �جلهود وتتخذ خطو�ت قوية �إىل �لأمام يف مكافحة �سرطان �لثدي، 

ولهذ� �ل�سبب، نريد �أن جنري �ملزيد من �لتحليالت �ملتعمقة للك�سف �ملبكر 
عن �سرطان �لثدي، وزيادة �لوعي بالك�سف �ملبكر، ول �سيما ونحن نرى �ملزيد 

من �لأ�سخا�ض �لأ�سغر �سناً �لذين يتم ت�سخي�سهم بهذ� �ملر�ض".
وذكرت ماري �أندريا غامات�سي، رئي�سة ق�سم �لأور�م ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�أفريقيا، �أن هناك تغري�ت كبرية يف �لعالقة بني �سركات �لأدوية و�لأطباء 
ومقدمي �لرعاية و�ملر�سى، وعلقت قائلًة، "هدفنا يف نوفارتي�ض، ومن خالل 
�أ�سحاب  مع  �مل�ستمر  �لعمل  ويعد  مري�ض.  �أي  عن  نغفل  �أل  �ليوم،  فعالية 
�أ�سا�سي.  �أم��ر  �لثدي  �سرطان  �ل��الزم ملجتمع  �لوعي  توليد  �أج��ل  �ل�ساأن من 
لطاملا كان �سوت هوؤلء �ملر�سى حا�سر�ً، ولكن دورنا يف نوفارت�ض �أن ن�سمع 
هذ� �ل�سوت ونعمل من �أجل �إيجاد عالج. وعلينا �أن نكفل حتديد �مل�سكالت 
يف  قدماً  من�سي  ونحن  جمتمعنا،  مع  جنباً  �إىل  جنباً  �لتحديات  ومو�جهة 
ميد�ن �سرطان �لثدي. وقد �نتقلنا يف �ل�سنو�ت �لأخرية �إىل �لطب �لفردي 
و�لبتكار يف جمال عالج �سرطان �لثدي. ومن خالل زيادة �لوعي على جميع 
�مل�ستويات، من �حلكومات �إىل �ملر�سى و�ملنظمات وحتى و�سائط �لإعالم، فاإن 
تغيري  على  نتعاون  عندما  �لنجاح  له  ُيكتب  �أن  بد  ل  �مل�سرك  �جلهد  ه��ذ� 
غد�ً  نعي�ض  ب��اأن  �سغفنا  على  حمافظني  معاً،  �لثدي  �سرطان  مر�ض  طبيعة 

�أف�سل".
"نوفارت�ض لالأور�م ملتزمة بابتكار وحت�سني عالجات �ل�سرطان و�سمان �أن 
و�أ�سرهم على  �لرعاية لهم  بال�سرطان ومقدمو  �مل�سابون  �لأ�سخا�ض  يكون 
ملنطقة  �لأور�م  ق�سم  ع��ام  و�ئ��ل عمر�ن، مدير  ق��ال  لهم.  �ملتاح  بالدعم  علم 
�خلليج يف نوفارت�ض لالأور�م. و�أ�ساف قائاًل "تتيح فعالية �ليوم، يف معر�ض 
�جلمعيات  عقول  لتو��سل  �لفر�سة  �ل�سوي�سري،  �جل��ن��اح  يف   2020 دب��ي 
�لعلمية �لوطنية مثل جمعية �لإمار�ت �لطبية لالأور�م، و�ملجموعات �ملحلية 
ونوفارت�ض  �ل�سرطان،  مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  مثل  �ملر�سى  ع��ن  للدفاع 
�أك��ر منظمة  �ل�سرطان  وه��ي  �ل��دويل ملكافحة  ل���الأور�م، و�لحت���اد  �خلليج 
تبادل �خلر�ت  بهدف  �ل�سرطان،  �لأع�ساء يف جمال  دولية من حيث عدد 
منه،  و�ملت�سررين  �لثدي  �سرطان  مبر�ض  �مل�سابني  باحتياجات  و�لتوعية 

وهي عالمة بارزة يف طموحنا �جلريء يف �خلليج لإع��ادة ت�سور �لطب من 
خالل حتويل رعاية مر�سى بال�سرطان نحو م�ساعدة �ملر�سى على �لعي�ض 

حياة �أطول و�أف�سل يف منطقتنا".
�أ�سدقاء  �مل�ستفيدين يف جمعية  دعم  تنفيذي خدمات  ماجد حممد،  وق��ال 
جمعية  ت�ستمر  حيث  �ل��ي��وم،  هنا  ل��وج��ودن��ا  متحم�سون  "نحن  �ل�سرطان: 
�لوعي  ب��ن��اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ج��ه��وده��ا  تعزيز  �ل�����س��رط��ان يف  �أ���س��دق��اء مر�سى 
�ملر�سى،  حقوق  عن  �لدفاع  �إن  �ل�سرطان.  مر�سى  رحالت  ب�ساأن  و�لتثقيف 
وح�سول �ملر�سى على �لرعاية، و�لوعي �ملجتمعي هي ركائزنا �لثالثة، وهي 
�لتثقيف  �أجل رفع م�ستوى  �ل�ساأن من  �أ�سحاب  جهد م�سرك بني جمتمع 
يف جمتمع �سرطان �لثدي �ليوم. ونحن نوفر ملر�سانا �لفر�سة للتعبري عن 
مع  �لتعامل  على  قادرين  يكونو�  و�أن  �آمنة،  م�ساحة  يف  وخماوفهم  �آر�ئ��ه��م 
جميع جو�نب رحلتهم مع �ل�سرطان. وقد �أ�سبحت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية �أكر تقدماً يف �لتعامل مع �لوقاية من �سرطان �لثدي 
وت�سخي�سه وعالجه، من خالل �لتعاون مع �ل�سركاء �ملنا�سبني. ونحن نركز 
يف  �سيوؤثر  �ل��ذي  و�لنف�سي،  و�ملعنوي  �مل��ايل  �لدعم  من  �ملزيد  ت�سجيع  على 
�ملقابل على �إر�دة �ملري�ض يف �لتعايف. ونريد �أن نتاأكد من �أن مر�سانا يعي�سون 

بالفعل، ولي�سو� فقط على قيد �حلياة ".
وذكرت �سابرينا زوت�سيلو، من �لحتاد �لدويل ملكافحة �ل�سرطان: "مع كون 
�لرئي�سي  و�ل�سبب  �لعامل  يف  �سيوعاً  �لأك��ر  �ل�سرطان  �لآن  �لثدي  �سرطان 
لوفيات �ل�سرطان بني �لن�ساء على م�ستوى �لعامل، فقد �آن �لأو�ن لت�سافر 
جهود جميع �لقطاعات. ومن خالل برنامج �سرطان �لثدي �لتابع لالحتاد 
فاإن  �لعاملية،  �ل�سحة  ملنظمة  �لتابعة  �ل��ث��دي  ل�سرطان  �لعاملية  و�مل��ب��ادرة 
وتنفيذ  �ل�ساأن  �أ�سحاب  �لتعاون �حلقيقي بني خمتلف  لتحفيز  هناك زخم 
��سر�تيجيات فعالة للت�سدي ل�سرطان �لثدي. ومن �ل�سروري �لنتقال من 
�ملبكر  �لك�سف  بر�مج  ت�سجيع  �لعمل، من خالل  �إىل مرحلة  �لوعي  مرحلة 
�لتي تتكيف مع م�ستوى مو�رد �لبلد، ف�ساًل عن �لعناية باحتياجات مر�سى 

�سرطان �لثدي يف �ملر�حل �ملتقدمة و�لفئات �ل�سكانية �لأ�سعف."

جل�سة يف اإك�سبو 2020 دبي تقدم جتارب 
رواد الف�ساء باأ�سلوب ق�س�سي م�سوق
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�سمن  نقا�ض  حلقة   ، دب���ي،   2020 �إك�سبو  "تري�" يف  م���درج  على  ع��ق��دت 
فعاليات برنامج "�سون �لكر�مة يف رو�ية �لق�س�ض" �لذي ينظمه �حلدث 
�ل�سردي  �لأ���س��ل��وب  يعتمد  و�ل���ذي  �لعطاء"،  "دبي  م��ع  بال�سر�كة  �ل���دويل 
و�سمت  �مل�سركة.  باإن�سانيتنا  وت��ذك��رن��ا  معا  جتمعنا  فاعلة  تو��سل  �أد�ة 
و�إليز�بيث  �مل��ن�����س��وري،  ه���ز�ع  �لإم���ار�ت���ي  �لف�ساء  ر�ئ���د  م��ن  ك��اًل  �جلل�سة 
لند�و، كبري خر�ء �لت�سالت يف وكالة نا�سا، ومهند�ض �لطري�ن �لياباين 
�ساركو� ق�س�سهم حول  �لذين  نوغوت�سي،  �سوي�سي  �لف�ساء، جاك�سا  ور�ئد 
�لأمل و�لطموح �لكبري، كاأد�ة ملهمة لت�سجيع �لأجيال �لقادمة على حتقيق 
حلمها وتطلعاتها من خالل �لتعليم و�لعمل �جلاد و�ملثابرة.  وعن حتقيق 
�ملن�سوري:  �ل�سغر، قال هز�ع  ي��ر�وده منذ  �لذي لطاملا كان هاج�ساً  حلمه 
"منذ طفولتي كنت �أحلم باأن �أكون )�سوبرمان(، وعندما كرت، وعرفت �أن 
ذلك غري ممكن �سعرت بخيبة �أمل. قادين �سغفي بالطري�ن �إىل �للتحاق 
بالقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية لأ�سبح طيار�ً مقاتاًل. ولكني مل �أتخل عن حلمي 
�لذي كان م�ستحياًل يف ذلك �لوقت. لكن علمتنا دولتنا وقيادتنا �أن ل �سيء 
م�ستحيل". و�أ�ساف: "��ستعدت �لأمل عندما علمت بوجود رو�د ف�ساء من 
منطقتنا �لعربية. لياأتي عام 2017 ليعلن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" عن فتح باب �لت�سجيل �أمام �أبناء وبنات دولة �لإمار�ت، للتقدم 
لاللتحاق برنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�ساء. تقدمت للرنامج من دون �أي 
�ختياري  ليتم  و�ملقابالت،  �لختبار�ت  �لعديد من  وكان علي خو�ض  تردد 
بعدها من بني �أكر من 4000 �سخ�ساً، ليت�سنى يل لحقاً من رفع علم 
بلدي بكل فخر من حمطة �لف�ساء �لدولية، و�أن �أحقق طموح �ملغفور له 
�ملن�سوري  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه". ووجه هز�ع  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
ر�سالة �إىل �ل�سباب �لطموح، حثهم خاللها على �لتم�سك باأحالمهم، قائاًل: 
"هناك د�ئماً فر�ساً جديدة ول يجب �أن نياأ�ض. فهم وحدهم قادرون على 
حتقيق �لأحالم �إىل حقيقة.  وقد �سارك مهند�ض �لطري�ن �لياباين ور�ئد 
�لف�ساء، �سوي�سي نوغوت�سي، ق�س�سا من �لرحالت �لتي قام بها �إىل �لف�ساء 
خالل حياته �ملهنية، ل �سيما �أنه قد �سبق له و�أن ذهب �إىل �لف�ساء يف �أربع 

مهام �سو�ء بهدف �ل�ستك�ساف �أو �لقيام بتجارب علمية يف �لف�ساء.
�أن��و�ع خمتلفة من  �أول ر�ئد ف�ساء يف �لعامل ينفذ ثالثة  ويعد نوغوت�سي 
�لهبوط على �لياب�سة، وقد عاد �إىل �لأر�ض يف 24 �أبريل �لعام �جلاري مع 
�أربعة �آخرين من حمطة �لف�ساء �لدولية، يف مركبة تابعة ل�سركة "�سباي�ض 

�إك�ض" بعدما �أم�سى يف �لف�ساء �أكر من 160 يوماً. 



ماليزيا تروج لل�سياحة الثقافية والعالجية يف اأك�سبو 2020 دبي 

�ضة ل� اأر�ص البت�ضامات  يف اإك�ضبو 2020 دبي اأكرث من 100 األف من الذكريات يف امل�ضاحة املخ�ضّ

عدد زّوار جناح تايالند تخّطى الـ100 األف بعد اأ�سبوعني فقط من الفتتاح

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

�سعور  ينتابنا  م��ال��ي��زي��ا  ����س��م  ذك���ر  جم���رد 
ب���وج���ود �ل���ق���وة و�ل���ع���زمي���ة و�ل���ت���ط���ور، بل 
�لذين  �ل�سبع  �لنمور  �سمن  �أن��ه��ا  نتذكر 
�لعاملية  �ل�سناعة  ع��ل��ى  �أي��دي��ه��م  ب�سطو� 
�لدول  �سمن  ماليزيا  وتعتر  و�ل��ت��ق��دم، 
�ل��ث��م��اين �لإ���س��الم��ي��ة �ل��ن��ام��ي��ة، وم��ن بني 
جمال  يف  ت���ن���وع���اً  �لأك��������ر   17 �ل��������دول 
على  موقعها  �أم���ا  و�حل��ي��و�ن��ات،  �لنباتات 
خ��ري��ط��ة �ل���ع���امل ف��ت��ق��ع ق���ي ج��ن��وب �سرق 
�حتادياً،  �أقليما  ع�سر  ث��الث  وت�سم  �أ�سيا 
بحر  بينهما  يف�سل  ق�سمني  �إىل  وتنق�سم 
���س��ب��ه �جلزيرة  �ل�����س��ني �جل��ن��وب��ي وه��م��ا 
نايلند  حدودها  وعلى  وبورنيو،  �ملاليزية 
ومناخها  ب��رون��اي  و�سلطنة  و���س��ن��غ��اف��ورة 
�ل�ستو�ء،  ع��ل��ى خ��ط  ت��ق��ع  م����د�ري ح��ي��ث 
 329،845 فتبلغ  �لكلية  م�ساحتها  �أم��ا 
يف  ن�سمة  م��ل��ي��ون   32 �سكانها  وع���دد  ك��م 
 2020 �ك�سبو  يف  موقعها  �أما   ،  2019
دبي منطقة �لفر�ض ويحدها جناح لبنان 
وب���ال���ق���رب م���ن ب��اك�����س��ت��ان وع��ل��ى �لطرف 
�لذي  �ملوقع  ه��ذ�  و�أ�سبانيا،  م�سر  �لأخ��ر 
�جلديدة  ل��ل��خ��ري��ط��ة  �لإم�������ار�ت  ر���س��م��ت��ه 

للعامل على  �أر�سها.
 2020 �أك�سبو  يف  ماليزيا  وج��ود  وح��ول 
دبي �أكد فريد مبارك م�سوؤول �جلناح كان 
�سروري جد�ً �مل�ساركة يف يف �حلدث �لكبري 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  �ل��ع��امل  دول  ي�سم  �ل��ذي 
�ل���زو�ر ما  �أع���د�د مهولة من  �أك�سبو  ي��زور 
ي�سمح لنا �أن قدم �أنف�سنا عر هذ� �جلناح 
�لهوية  ع��ن  ليعر  خ�سي�ساً  �سمم  �ل��ذي 
�مل��ال��ي��زي��ة وع���ن ت��ر�ث��ن��ا وح�����س��ارت��ن��ا وما 
تو�جدنا  خ��الل  للعامل من  ت�سديره  ن��ود 

�لإيجابي.
و�أ����س���اف ف��ري��د م��ب��ارك ب���اأن م��ال��ي��زي��ا مبا 

مت��ل��ك��ه م���ن ك������و�در ب�����س��ري��ة م���درب���ة على 
و�لإب��د�ع متكنا من ت�سميم هذ�  �لتفكري 
�جل��ن��اح ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة وم���ا مي��ي��زن��ا عن 
ت�����س��ن قو�نني  م��ال��ي��زي��ا  �أن  �لأخ���ري���ن ه��و 
جلذب �ل�ستثمار �خلارج وت�سوق لل�سياحة 
وذب��ك ملا متتلكة من طبيعة خالبة ن�سم 
و�ل��ودي��ان وتعتر ج��زي��رة تتمتع  �جل��ب��ال 
مب��ن��اخ م��ع��ت��دل، ون��رح��ب ب���ال���زو�ر ونكون 
�أي  دولتنا يف  ��سئلة عن  ب��اأي  �سعد�ء ج��د�ً 
�جتماعياً،  �أو  �ق��ت�����س��ادي��اً  ك���ان  �إذ�  جم���ال 
فنحن هنا لالإجابة عن كل ما يخر على 
بال �لزو�ر �لغري ماليزيني ملعرفة �لكثري 
ثمينة  ��سياء  م��ن  ت�سمه  وم��ا  دولتنا  ع��ن 
ن����رية ت��ن��ت��م��ي ل��وط��ن��ه��ا وجتتهد  وع���ق���ول 
�لتقدم  ن���ح���و  ق���دم���ا  و�ل�������س���ع���ي  ل��رف��ع��ت��ه 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.
�ملناخي  للتغري  �أنتبهت  باأن ماليويا  و�أفاد 
م���ن���ذ ب����د�ي����ة ه�����ذ� �ل����ق����رن و�ت����خ����ذت كل 
�لتلوث  م��ن  �ل��ت��د�ب��ري �لح��ر�زي��ة للحد 
خطة  عمل  يف  ماليزيا  و�جتهدت  �لبيئي، 
لإ�ستخد�م  ف��دع��ت  �ل�����س��ان  ل��ه��ذ�  م��ت��ك��امل��ة 
�ستمكن  ب��دوره��ا  �ل��ت��ى  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة 

�ملاليزيون من �ل�ستقر�ر و�لأمان يف جميع 
�ملجالت. وحول وجودها كدولة �إ�سالمية 
بكونها  تعتز  م��ال��ي��زي��ة  �أن  م��ب��ارك  و���س��ح 
�حلنيف  ل��ل��دي��ن  تنتمي  �إ���س��الم��ي��ة  دول����ة 
بني  و�لت�سامح  �ل��دي��ن  لهذ�  تر�سخ  و�أن��ه��ا 
�ل�سعوب ونحن يف ماليزيا �سعد�ء بوجودنا 
دولة  يف  ل��ك��ون��ه  دب���ي   2020 �أك�����س��ب��و  يف 
ثقافة  وتن�سر  �ل�سعوب  حت��رم  �إ�سالمية 
�ل��ت��ع��اي�����ض �ل�����س��ل��م��ي وت��ت��ب��ن��ى ف���ك���رة دعم 
�لعامل  م�ستوى  ع��ل��ى  �خل��ريي��ة  �لأع���م���ال 
ع��ن �جلد�ر  م��ب��ارك  ف��ري��د  وق���ال  باأكمله. 
�ل���ذي �ت��خ��ذ ���س��د�رة �جل��ن��اح وب��ه مالمح 
�ل�سو�ئب،  بع�ض  وب��ه��ا  �ل��ب��ح��ر  م��ي��اه  م��ن 
ع��ن خملوقات  ع��ب��ارة  �ل�سو�ئب  ه��ذه  ب���اأن 
للدخول يف  تنتمي للح�سر�ت مفيدة جد�ً 
علم �لكيمياء و�ل�ستفادة منها يف �سناعة 
�لكثري  يف  ت�ستخدم  بدورها  �لتى  �لأدوي��ة 

من �لأمر��ض �مل�ستع�سية.
�أك�سبو  يف  ت�����س��ارك  م��ال��ي��زي��ا  ب�����اأن  و�ف�����اد 
تكنولوجيا  م���ن  ل��دي��ه��ا  مب���ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
متقدمة ومبا متتلكه من �سياحة ثقافية 
و�سياحة عالجية حيث خ�س�ست ماليزيا 
للناطقني  ع��ي��اد�ت  �ل�سحة  ق��ط��اع��ات  يف 
بالعربية و�أطباء عرب ومرجمني لذلك 
ف�سال  �ل�سياحة،  بتلك  ماليزيا  �هتمت 
�لطبي  �لقطاع  يف  �لأ�سعار  �نخفا�ض  عن 
من  �ل��ع��دي��د  م��ال��ي��زي��ا  ف��ل��دى  و�لتعليمي 
و�حل�سول  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب��غ��ر���ض  �جل��ن�����س��ي��ات 
�ستى،  جم��الت  يف  �لعاليا  �لدر��سات  على 
ومل نغفل �جلاب �لديني حيث �أن �لعمارة 
معظم  يف  ب���ق���وة  ح���ا����س���رة  �لإ����س���الم���ي���ة 
�هتمت  وقد   ، �لدينية  و�لأماكن  �مل�ساجد 
بالغا حيث  �هتماما  بامل�ستثمرين  ماليزيا 
�ل�سناعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب�سناعة  ق��ام��ت 
يف  وك��الء  تطلب  لذلك  و�ملكملة  �حليوية 
جميع �أنحاء �لعامل، خا�سة و�أن �ل�سناعة 

�ملاليزية �أخذت �سهرة و��سعة ولها خر�تها 
�لعميقة يف هذ� �ملجال. 

وحتدث فريد مبارك عن �ملمر�ت �مل�ساءة 
ب���اأن���ه م��ق�����س��ود وذل�����ك لبعد  يف �جل���ن���اح 
�مل��ع��ر���ض �ل��د�خ��ل��ي ع��ن �ل�����س��وء �خلارجي 
ووجود ظالم كاحل لذ� �هتم �مل�سمم بعمل 
�ل���زو�ر  ه��ذ� �مل��م��ر �مل�����س��اء لت�سهيل م���رور 
ي�سر  بكل  �ملقتنيات و�لجتاهات  و�كت�ساف 
و�سهولة، مع تبطني �جلد�ر بهذه �للوحة 

�لتى  �مل��ي��اه  ق��ط��ر�ت  م��ن  �ألف  ت�سم  �لتى 
حت��ت��وي ع��ل��ى ت��ل��ك �حل�����س��ر�ت ك��م��ا ذكرنا 
�لنظر  للفت  �ل�سكل  بهذ�  وو�سعت  �سلفا 
و�له��ت��م��ام وجل��ع��ل �ل���ز�ئ���ر ي��ر���س��خ لهذه 
�ل�سورة �لذهنية ولي�سال عنها وليعلم كل 
من يزور �جلناح �أن ماليزيا لديها خامات 
ل�سناعة  م���و�د  ����س��ت��خ��ال���ض  م��ن  متكنها 
�لأدوية و�لقدرة على دخول جمال ت�سنيع 

�لأدوية بقوة. 

••  دبي- الفجر

و�أجمل  �أ�سهر  كاأحد  م�سريته  تايالند  جناح  يو��سل 
"�إك�سبو" �لعاملي.و�أعلنت �للجنة  �لأجنحة يف معر�ض 
�أّن���ه منذ  �ل��ت��ي تقف ور�ء جن��اح ه��ذ� �جل��ن��اح  �ملنظمة 
من  �أك��ر  ��ستقبل  �أك��ت��وب��ر،   1 �جلمعة،  ي��وم  �فتتاحه 
�لهولندي  �ل�سعادة  غمرت  حيث  ز�ئ���ر.  �أل��ف   100
لوكا فان �إرك �لبالغ من �لعمر 25 عاماً عندما علم 
�أنه �لز�ئر �ل�سعيد �حلظ رقم مئة �ألف �لذي جال يف 
تايالند  فريق  وك��ان  �أكتوبر،   15 �ل�سبت  يوم  �جلناح 
بانكوك،  يف  ول��د  ل��وك��ا  �أن  علم  عندما  �أي�����س��اً  �سعيد�ً 

عا�سمة تايالند. 
ل���ل���ه���وّي���ة �ل���ف���ري���دة ل���ت���اي���الن���د مب����ا يف ذلك  ون����ظ����ر�ً 
�جلاذبة  و�لفنون  عاملّياً  �مل�سهورة  و�ملاأكولت  تقاليدها 
و�بتكار�تها �لر�ئعة، وَتوّفر جمموعة �لر�مج �ليومّية 
�لأن�سطة  من  بالكثري  �حلافلة  ة  �خلا�سّ و�لأ�سبوعّية 
لإ���س��ع��اد �ل��ع��ائ��الت و�لأ����س���دق���اء م���ن ج��م��ي��ع �لفئات 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل��ع��ائ��الت  �آلف  يو��سل  �ل��ع��م��رّي��ة، 
عرو�سه  لتجربة  تايالند  جناح  �إىل  �لتدفق  �ل��ع��امل 

�لثقافية .
قطعة  على  �لتنقل  منطقة  يف  ت��اي��الن��د  ج��ن��اح  وي��ق��ع 
مربعاً،  م����ر�ً   3600 ع��ل��ى  م�ساحتها  ت��زي��د  �أر�����ض 
�لتاريخ منذ  �أكر �لأجنحة �ملمثلة للدولة يف  ويعتر 
لتاريخ  �ل��زّو�ر  �إبهار  يف  �سي�ستمر  حيث  عاماً،   150
31 مار�ض 2022. وتهدف تايالند مب�ساركتها هذه 
تاأخذ  �ملحّفزة، حيث  تها  ق�سّ �ل�سوء على  ت�سليط  �إىل 
ممتعة  رحلة  يف  �لز�ئرين  �لديناميكّية  �مل�ساحة  هذه 
يتعرفون خاللها على "تايالند �لرقمّية" )ديجيتال 
�ملدفوعة  �لقت�سادّية  روؤيتها  ع��ن  ف�ساًل  ت��اي��الن��د(، 

�لإبت�سامات"  "�أر�ض  رب���ط  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة  ت��ق��ن��ّي��اً. 
يعمل  دب��ي،   2020 �إك�سبو  معر�ض  يف  �لعامل  ببقية 
�لتايالندّية  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ج��ائ��ب  �إظ���ه���ار  ع��ل��ى  �جل��ن��اح 
ك��ام��ل م�����س��اح��ة �جل��ن��اح مملوءة  �أن  �لأ���س��ي��ل��ة. ومب���ا 
ب��الأل��و�ن و�ل��دي��ك��ور�ت �ل��ر�ئ��ع��ة، فقد �سحر �جل��ن��اح - 
 Miracle �لبت�سامات  "معجزة  �سعار  �لذي يحمل 
و�ملفيدة  �لر�قية  ورحلته  مب�ساره   -"of Smiles
و�ملعّرة عن �جلوهر �حلقيقي لتايالند �أكر من مئة 

�ألف ز�ئر منذ �فتتاحه �أمام �جلمهور.
�أحد  �حلية،  للعرو�ض  تايالند  جناح  برنامج  ويعتر 
ع���و�م���ل �جل����ذب �ل��رئ��ي�����س��ّي��ة ف��ي��ه. و�جل���دي���ر بالذكر 

و�سحن  معنوياتهم  ل��رف��ع  م��دع��وون  �جل��ن��اح  زّو�ر  �أن 
�أن��ف�����س��ه��م ب��ج��رع��ات م��ن �ل��ط��اّق��ة و�ل���ف���رح م��ن خالل 
�لبت�سامة  ل�"فرقة  �ليومّية  بالعرو�ض  �ل�ستمتاع 
��ستثنائي.  ب�����س��ك��ل  �مل��وه��وب��ة   "Smile Band
�ملبهجة  و�لأحل���ان  باملعزوفات  �ل���زّو�ر  �سي�ستمتع  كما 
�مللتقى  �أ���س��ه��ر خ��الل ه��ذ�  و�جل��اذب��ة على م���د�ر �ستة 
�لعاملي �لر�ئد، و�سي�سهد �حل�سور يف �جلناح كل م�ساء 
�ل�ساحرة،  �جل���د�رّي���ة  �ل��و�ج��ه��ات  ��ستعر��سات  �أي�����س��اً 
�لب�سري  �خل���د�ع  وف��ن��ون  �مل��ذه��ل��ة  ب��ال��ع��رو���ض  �ملليئة 

�لر�ئعة.
تدمج  �خل��ا���ض،  �لطابع  ذ�ت  �مل�ساهد  ه��ذه  جانب  �إىل 

عرو�ض "Thai Iconic" �ليومّية عاد�ت تايالند 
 Thai" لقدمية و�حلديثة بطريقة مذهلة. ويحتفل�
�ملو�ي  �أو  تاي  للمو�ي  �ملذهلة  Fighting" بالقوة 
باملالكمة  �أح��ي��ان��اً  �مل�سمات  تاي"،  "�لبوك�ض  �أو  ت��اي 
�لتايالندّية. كما ي�ستك�سف �لإيقاع �لتايالندي جمال 
 Thai" فعالّية  وتدعو  و�لرق�ض،  و�ملو�سيقى  �لفن 
ة ملكّية ر�ئعة  Miracle" �ملتفرجني مل�ساهدة رق�سّ
قائمة  �لآن يف  ُم��درج��ة  وه��ي  "خون"،  بعنو�ن  م��وؤث��رة 
�سفر�ء �جلناح  ي�ساعد  كما  لليون�سكو.  �لعاملي  �لر�ث 
�لذين يتمتعون مبو�هب عّدة على �سمان ح�سول كل 
ز�ئر على �أق�سى قدر ممكن من �ملتعة خالل مت�سية 
كل  ي�ساعد  بينما  للجناح،  �ل�سحري  �لف�ساء  يف  وقته 
من ر�ك ومايل �أي�ساً على ن�سر �حلب و�لفرح يف جميع 

�أنحاء موقع "�إك�سبو".
ويوّفر جناح تايالند بيئة ملهمة و�لعديد من �لفر�ض 
د�خل  و�ل��ت��ع��اون  للنقا�ض  �لأع��م��ال  مل��ح��ريف  �ل��ر�ئ��ع��ة 
ف�ساء رح��ب م��ن �لإب����د�ع و�ل���س��ت��د�م��ة. و�ل����زّو�ر من 
جميع �أنحاء �لعامل مدعوون لتبادل �لأفكار ومناق�سة 
تعزيز  �لرقمّية  و�لتكنولوجيا  لالبتكار  ميكن  كيف 

�لقت�ساد وحتقيق م�ستقبل �أكر ��ستد�مة.
�لعر�ض  م��ن  رئي�سي  ج��زء  يتمثل  نف�سه،  �ل��وق��ت  ويف 
للعرو�ض  �ملثري  برناجمه  للجناح من خالل  �جل��اذب 
��ة، و�ل��ت��ي مت �ختيارها  �ل��غ��ام��رة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �خل��ا���سّ
�لفريدة  �ل��ه��وّي��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  لت�سليط  خ�����س��ي�����س��اً 
و�ملاأكولت  �ل��ر�ئ��ع��ة  تقاليدها  ذل��ك  يف  مب��ا  لتايالند 
�لر�ئعة،  و�بتكار�تها  �جلاذبة  و�لفنون  عاملّياً  �مل�سهورة 
و�لأ�سبوعّية  �ل��ي��وم��ّي��ة  �ل���ر�م���ج  جم��م��وع��ة  وت���وّف���ر 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لأن�����س��ط��ة لإ���س��ع��اد �لعائالت  ��ة  �خل��ا���سّ

و�لأ�سدقاء من جميع �لفئات �لعمرّية.

�ضمن فعاليات اأ�ضبوع الف�ضاء يف اإك�ضبو 2020 دبي

اجلناح الإيطايل ي�ست�سيف ندوة الف�ساء من اأجل امل�ستقبل
بح�ضور الربوفي�ضور »كلود نيكولييه« اأول رائد ف�ضاء �ضوي�ضري

اجلناح ال�سوي�سري ي�سلط ال�سوء على التعليم، والبحث والبتكار خالل »اأ�سبوع الف�ساء« يف اك�سبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

�ل�سناعة  ورو�د  �لف�ساء  �سارك عدد من خ��ر�ء   
�لإيطاليني يف ندوة "�لف�ساء من �أجل �مل�ستقبل" 
�لتي نظمها �جلناح �لإيطايل يف �إك�سبو 2020، 
، �سمن فعاليات �أ�سبوع �لف�ساء، حيث مت ت�سليط 
�ل�سوء على ق�سايا مهمة بينها م�ساركة �ملعرفة 
و�لفو�ئد  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  ودور 
وكذلك  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  من  �لنا�ض  على  تعود  �لتي 

زيادة �ل�سخور يف �لف�ساء.
جلناح  �ل��ع��ام  �مل��ف��و���ض  جلي�سينتي،  ب��اول��و  وق���ال 
�إيطاليا  "جناح  دب��ي:   2020 �إك�سبو  يف  �إيطاليا 
�لف�ساء.  ب��اق��ت�����س��اد  �مل��رت��ب��ط��ة  ب��ال��ن��م��اذج  م��ل��يء 
�أه��م��ي��ة ه���ذه �ل���ن���دوة يف ك��ون��ه��ا مبادرة  وت��ت��م��ث��ل 
مهمة لت�سليط �ل�سوء، لي�ض فقط على �لأجهزة 
و�لر�مج �لتي تتيح لكل �لدول �لو�سول للف�ساء، 
�أنها تعر�ض كيف ميكن للدول  بل �لأكر �أهمية 
�لأ�سغر حجما حتقيق مكا�سب بتكلفة �أقل. ومبا 
مبتابعة  يحظى  مهم  ح��دث   2020 �إك�سبو  �أن 
و��سعة، فاإنه ميثل من�سة ممتازة ملناق�سة �لق�سايا 
�ملت�سلة بالف�ساء". وحتدثت �سيمونيتا دي بيبو، 
�لف�ساء  ل�����س��وؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مبكتب  م��دي��ر 
�لف�ساء"،  �إىل  �جلميع  "و�سول  ع��ن  �خل��ارج��ي، 
ووكالت  �ملكتب  يقدمها  م�سركة  م��ب��ادرة  وه��ي 

ف�ساء وموؤ�س�سات بحثية وكيانات �سناعية.
وقالت: "هذه �ملبادرة تتيح فر�سا للدول �لأخرى 
موؤخر� منوذجني،  تابعنا  �لف�ساء.  لدخول عامل 
�أحدهما م�سروع قمر �سناعي �سغري من جامعة 
كل  و�ساهم  ماليزيا.  جلامعة  و�لآخ���ر  ن��ريوب��ي، 

ل�سو�بط  �حل��اج��ة  على  �ل�سوء  ت�سليط  يف  ه��ذ� 
وب���روت���وك���ولت ح��م��اي��ة، وي�����س��اه��م م��ك��ت��ب �لأمم 
�ملتحدة ل�سوؤون �لف�ساء �خلارجي ب�سكل فعال يف 

�لبحث عن حلول يف هذ� �ل�سدد".
ميكانيكا  �أ���س��ت��اذ  وه���ي  لف��ان��ي��ا،  مي�سيل  وق��ال��ت 
�لطري�ن يف كلية بوليتيكو دي ميالنو باإيطاليا، 
�أن  ميكن  فعالة  بطريقة  �لف�ساء  ��ستك�ساف  �إن 
لكوكبنا، وحل  �أف�سل  �إد�رة  بعيد� جد� يف  يذهب 
تر�كم  �أن  من  ح��ذرت  لكنها  م�ساكله،  من  بع�ض 

�ل�سخور يف �لف�ساء قد و�سل �إىل ن�سب مقلقة.
و�أ�سافت: "متت 6110 عمليات �إطالق منذ عام 
و430  �ألفا   29 هناك  �أن  �ملقدر  ومن   .1957
منها  باملئة   26 �لف�ساء،  �إىل  �إر�سالها  مت  ج�سما 
16 باملئة منها تعمل.  �أقمار �سناعية  عبارة عن 
�لأج�سام  ت��ل��ك  م��ن  ق��ط��ع��ة   2300 ن��ح��و  ه��ن��اك 

تطري يف �لف�ساء ب�سرعات تر�وح بني 16 و20 
�ل�ساعة. ونحن بحاجة للبحث  �ألف كيلومر يف 
عليها  و�ل�سيطرة  �لقطع  ه��ذه  لإد�رة  �سبل  ع��ن 
ع��ل��ى تطوير  �ل��ع��م��ل  �لآن  وي��ج��ري  وت��دم��ريه��ا، 
�سخور�  ننتج  �إن��ن��ا  �ل��غ��ر���ض.  ل��ه��ذ�  تكنولوجيا 
 130 �إىل  نحتاج  وق��د  ع��ام��ا،   60 منذ  ف�سائية 

عاما لنعود لالأجو�ء �لطبيعية"
وقال جوليو ر�نت�سو، �ملدير �لتنفيذي ل�سركة �آفيو 
�لإيطالية للدفع �لف�سائي: "هناك طلب متز�يد 
على تكنولوجيا ومعد�ت �لف�ساء وهذ� ما ي�ساعد 
�ل�سركات  م��ن  ع��دد  هناك  �لتكلفة.  خف�ض  على 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة �لتي دخلت هذ� �ملجال، و�أنا 
على ثقة من �أن هذه �لتطور�ت �ستتيح �لو�سول 
للف�ساء �أم��ام ع��دد �أك��ر من �ل��دول من خمتلف 

�أنحاء �لعامل".

•• دبي- الفجر

 2020 »�ك�سبو  �ل�سوي�سري يف  يحتفل �جلناح 
�سل�سلة  عقد  خ��الل  من  �لف�ساء  باأ�سبوع  دب��ي« 
على  و�مل��ع��ار���ض  �لعمل  وور����ض  �ملناق�سات،  م��ن 
مدى يومي �ل�� 20 و�ل�� 21 من �أكتوبر �جلاري. 
�لروفي�سور.  �لفعاليات ح�سور  و�ست�سهد هذه 
ر�ئد  و�أول  �سابق،  ف�ساء  ر�ئ��د  نيكولييه،  كلود 
�إىل ج��ان��ب خ���ر�ء دوليني  ���س��وي�����س��ري،  ف�����س��اء 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لف�ساء من دولة  �آخرين يف 
و�لوليات  �لهند،  �ل��ي��اب��ان،  �سوي�سر�،  �ملتحدة، 
�ملتحدة �لأمريكية ملناق�سة علم �لفلك، ودرو�ض 
من �لف�ساء، و�لبحث و�لتطوير يف علم �لفلك 

�لر�ديوي، �سمن ق�سايا �أخرى. 
»�أ�سبوع  تنظيم  �ل�����س��وي�����س��ري  �جل��ن��اح  وي��ن��ظ��م 
�ل�سبكة  »�سوي�سنيك�ض«،  مع  بالتعاون  �لف�ساء« 
و�ل��ع��امل يف  �سوي�سر�  ب��ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لعاملية 
و»مركز  و�لب��ت��ك��ار،  �لبحث  �لتعليم،  جم���الت 
ل����وز�ن �لحت���ادي���ة للفنون  �ل��ف�����س��اء مب��در���س��ة 
و»كلري�سبي�ض«،  ���س��ب��ي�����ض(،  )ئ���ي  �لتطبيقية« 
وجامعة  ���س��ريف��ي�����ض«،  ي����ور  �آت  و»���س��ب��ي��������������������ض 
�لأ�سر�لية،  �لأج��ن��ح��ة  م���ن  وك���ل  �لإم��������ار�ت، 
�ليابانية و�لهندية �ملُ�ساركة يف »�ك�سبو 2020 

دبي«.
للجناح  �لعام  �ملفو�ض  �سالت�سلي،  مانويل  ق��ال 
تاريخياً  تر�ثاً  �سوي�سر�  »متتلك  �ل�سوي�سري: 
يف علم �لف�ساء منذ هبوط �أول مهمة ف�سائية 
ف�����اإن هذه  ل�����ذ�،  �ل���ق���م���ر.  11« ع��ل��ى  »�أب���ول���ل���و 
�لفعالية ُتعد �سديدة �لأهمية لنا، وهي مبثابة 

�لتعليم،  �لبحث،  على  �ل�سوء  لت�سليط  فر�سة 
و�لبتكار يف جمال �لف�ساء. ونفتخر با�ست�سافة 
وب���الإجن���از�ت  نيكولييه  ك��ل��ود  �ل��روف��ي�����س��ور. 

�ل�سوي�سرية يف عامل �لف�ساء«.
و�ستتمحور �أن�سطة »�أ�سبوع �لف�ساء �ل�سوي�سري« 
و��ستخد�م  �ملُ�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  حت�سني  ح��ول 
�لبتكار. و�سُيظِهر �جلناح  �لكرى يف  �لبيانات 
�للوج�ستية  �خل��دم��ات  يف  �لبتكار  �ل�سوي�سري 
�لف�سائية  و�لكت�سافات  �ملُ�ستد�مة  �لف�سائية 

من خالل �ملعر�ض �ملُقام يف »نو�فري �لبتكار«.
�أهمية  م��دى  �لتعليم  على  �لركيز  و�سيو�سح 
�لتنمية  �أه��د�ف  �لف�ساء يف حتقيق  تقنية  نقل 
�أعلنتها ُمنظمة �لأمم �ملتحدة،  �لتي  �ملُ�ستد�مة 

يف  �لطلبة  م��ب��ادر�ت  على  �ل�سوء  �سي�سلط  كما 
مركز  م��ب��ادر�ت  و�أي�����س��اً  �لف�سائية  �لب��ت��ك��ار�ت 

)ئي �سبي�ض(، وذلك من خالل ور�سة عمل.
�سوي�سر�  ����س���ت���ق���دم  �لب����ت����ك����ار،  ����س���ع���ار  وحت�����ت 
»كلري�سبي�ض«، وهي �سركة نا�سئة ُولَدت مبدر�سة 
لوز�ن �لحتادية للفنون �لتطبيقية، و�ختارتها 
�لأوروب��ي��ة كي تقود حتالفا من  �لف�ساء  وكالة 
�لأنقا�ض  للتقاط  تقنيات  لتطوير  �ل�سركات 
�ملُر�كمة من �لف�ساء و�خر�جها من مد�ر�تها، 
ُبغية قيادة مفهوم �ل�ستد�مة يف �لف�ساء. وُتعد 
»كلري�سبي�ض« �مل�سروع �لأول من نوعه يف �لعامل 
من  للتخل�ض  �لن�سطة  مهامها  �أوىل  و�سُتطلق 

�لأنقا�ض �لف�سائية يف عام 2025. 
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رو�سيا تخاطب العامل بلغة املو�سيقى والرتاث يف عر�ض 
مبهر على م�سرح دبي ميلينيوم يف اإك�سبو 2020

•• دبي- الفجر

�إك�سبو  جلمهور  �لرية  وثقافتها  مو�سيقاها  من  مالمح  رو�سيا  قّدمت   
م�سرح  على  �ملميز  جناحها  ينظمه  فني  عر�ض  �أول  يف  �أم�ض  دبي   2020

دبي ميلينيوم
و�أمتعت فرق مّثلت مناطق خمتلفة من رو�سيا �لو��سعة �جلمهور يف "حفل 
يف  �سحو  طق�ض  يف  مدرجاته  �م��ت��الأت  �ل��ذي  �ملفتوح  �مل�سرح  رو�سيا" على 
�ليوم �لثامن ع�سر من فعاليات �إك�سبو 2020، �لذي �نطلق يف �أول �أكتوبر 

وي�ستمر حتى نهاية مار�ض �ملقبل.
تعك�ض  تقليدية  �أزي��اء  يف  �لرو�ض  و�مل��وؤدي��ن  �لفنانني  من  �لع�سر�ت  ورق�ض 
�لثقافات �ملختلفة للجمهوريات �لتي يت�سكل منها �لحتاد �لرو�سي بعدما 
رو�سيا  جمال  وملكة  �لرو�سي  �جلناح  �سفرية  لوبرييفا،  فيكتوريا  �أعلنت 
�ل�سابقة �نطالق �سل�سلة �لفعاليات �لثقافية و�لفنية �لتي ينظمها �جلناح 

�ملميز طيلة �أ�سهر �إك�سبو 2020 دبي �ل�ستة.
�لرو�سي:  للجناح  �لدويل  �لت�سال  ق�سم  بريبيتكوفا من  �إيكاترينا  وقالت 
"يقدم جناحنا �أحد �أكر �لرنامج �لثقافية و�لتجارية ثر�ء بني �لأجنحة 
و�لتفاعل  �لعمق  مدى  نظهر  �أن  ونريد  دب��ي.   2020 �إك�سبو  يف  �ملختلفة 

�لذي حتفل به �لثقافة �لرو�سية".
و�سقط ت�سفيق  �لرق�ض  �أبي�ض ثلجي  تقليدي  ب��رد�ء  رو�سية  �سابة  وب��د�أت 
مئات �حلا�سرين، بينما �نعك�ست على �ل�سا�سة خلفها �سور لثلوج �ل�سمال 
خمتلف  طق�ض  م�سهد  من  ملحة  دبي  يف  للح�سور  لتنقل  �لقار�ض  �لرو�سي 

كليا
وتلى �ملوؤدية �ل�سابة ع�سر�ت من �لفتيات و�ل�سبان �لذي قدمو� �سورة ملونة 
بر�قة للتقاليد �لرو�سية من هذه �ملنطقة يف �ل�سمال �لذي مييزه �لطق�ض 

�لبارد.
بالغ  ��ستقبل برحاب  بد� حاد� وو��سحا، لكن �جلمهور  �لتناق�ض  �أن  ولو 
�أع�ساوؤها  �رت��دى  �مل��رة من جنوب رو�سيا، حيث  �أخ��رى، وه��ذه  �أي�سا فرقة 
�أزياء �أخرى مميزة لريى �لناظرون ملمحا �آخر للتنوع �لثقايف و�لفني يف 

�لدولة مر�مية �لأطر�ف.
ورق�ست �ل�سابات و�ل�سبان على �أنغام مو�سيقى تقليدية �سفق لها �جلمهور 
كثري�، كما �أدى بع�سهم �أغنيات من �لر�ث �لرو�سي تفاعل معها �حل�سور، 

�سو�ء من �لرو�ض �أو غريهم، ب�سكل ملفت.
وقال ه�سام، وهو �سوري مقيم بالوليات �ملتحدة �إنه �سعيد بح�سور �لعر�ض، 

�لذي ر�آه يعك�ض ملمحا خمتلفا لرو�سيا.
ر�أي��ن��ا رق�سات  �إك�سبو،  لنا يف  ي��وم  �أول  "عر�ض جميل ج��د� يف  وق��ال ه�سام 
ر�ئعة". و�أ�ساف "�حلقيقة �إن هذ� �لعر�ض جنح يف �أن يقدم لنا جانبا من 
و�لر�ث  �لثقافة  ر�أينا  �لأخبار. طبعا،  ونتابعه يف  ن��ر�ه  �ل��ذي  رو�سيا غري 
�لرو�سيني". ومن و�سط �حل�سور �أي�سا، حتدثت ناتاليا، وهي رو�سية �أتت 

خ�سي�سا من مو�سكو حل�سور �إك�سيو 2020، عن فخرها بر�ث بلدها.
وقالت وهي تتابع تفاعل �جلمهور مع �لرق�سات و�لأغنيات �لرو�سية "ياله 
من عر�ض جميل، لقد �أحببته كثري�. �إك�سبو مكان مذهل.. هذ� �أول يوم يل 

يف �إك�سبو وزرت �أجنحة خمتلفة بينها �إيطاليا و�سوي�سر�".
�لثقافية  �لأجندة  فعاليات  �لكثري من  �لرو�سي  تز�ل يف جعبة �جلناح  ول 
�لد�سمة، وتقول �إيكاترينا بريبيتكوفا من ق�سم �لت�سال �لدويل، �إن �لتايل 
�سيكون حفال لالأطفال يف 20 �أكتوبر، حيث �سيقدم جمموعة من �ملغنيني 

�سغار �ل�سن
�لأجنحة  �أك��ر  م��ن  �أن��ن��ا  و�أع��ت��ق��د  مميز  بجناح  رو�سيا  "ت�سارك  و�أ���س��اف��ت 
�لأ�سخا�ض،  �آلف  �لآن  ز�رن��ا حتى   .2020 �إك�سبو  �لنا�ض يف  يزورها  �لتي 
ون�ستقبل كل يوم عدد� ير�وح بني �سبعة وثمانية �آلف �سخ�ض. ويف �أحد 
�ألف �سخ�ض وهو رقم قيا�سي حتى �لآن بالن�سبة   12 �أيام �لعطالت ز�رنا 

لنا".
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منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل بعد الت�ضجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 295447بتاريخ : 2018/07/04 
�مل�سجلة بالرقم : 295447بتاريخ : 2019/01/17

 باإ�سم �ملالك: جمعية �ل�سارقة �لتعاونية
وعنو�نه :  �ض.ب. 5435 ،  �ل�سارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ :  و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35      
بيانات �لتعديل: 

تعديل �سكل �لعالمة كما هو مو�سح �أعاله
تاريخ �لتعديل: 2021/10/14

تاريخ �لتاأ�سري 2021/10/19

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 120750

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�ساركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204379 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�سجلة بالرقم: 204379 بتاريخ: 2020/08/12
باإ�سم �ملالك: يونيليفر بي �ل �سي 

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �إجنلر�.
 ��سم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �سناليت، وير�ل،  مري�سي�سايد، �سي �إت�ض 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:   و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2021/10/12

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�ساركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 335908 بتاريخ: 2020/09/20

�مل�سجلة بالرقم: 335908 بتاريخ: 2020/12/13
باإ�سم �ملالك: يونيليفر بي �ل �سي 

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �إجنلر�.
 ��سم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �سناليت، وير�ل،  مري�سي�سايد، �سي �إت�ض 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2021/10/12

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�ساركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 335913 بتاريخ: 2020/09/20

�مل�سجلة بالرقم: 335913 بتاريخ: 2020/12/13
باإ�سم �ملالك: يونيليفر بي �ل �سي 

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �إجنلر�.
 ��سم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �سناليت، وير�ل،  مري�سي�سايد، �سي �إت�ض 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2021/10/12

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 359538:تاريخ: 2021/09/15
بيانات �لأولوية: 

�ل�سم: دروندي فر�ن�سايز كوربوري�سن ليمتد 
هيلري،  �سانت  بلي�ض،  كين�سينجتون   50/46 ت�سامرز،  كين�سينجتون  �لأول،  �لطابق   ،437 ���ض.ب.  وعنو�نه: 

جري�سي جيه ئي4 0زد ئي، جزر �لقنال.
�ضورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
�ملتنقلة  �أو  �مل��وؤق��ت��ة  �ملطاعم  �لكافترييات،  �مل��ق��اه��ي،  �مل��وؤق��ت،  �لإي����و�ء  و�مل�����س��روب��ات،  �لأط��ع��م��ة  توفري  خ��دم��ات 
)�لكانتينات(، �لتزويد بالطعام و�ل�سر�ب، �لفنادق، �لُنزل، �لفنادق �ل�سغرية )�ملوتيالت(، تاأجري �أجهزة �لطبخ، 
�ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة، �أماكن �إقامة �ل�سياح، تاأجري �لكر��سي 

و�ملو�ئد وبيا�سات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية، تاأجري ُغرف �لإجتماعات، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات DERWANDI باللغة �لإجنليزية و دروندي باللغة �لعربية 

بخط وطريقة مميزة.  
�ل�سر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 172707

 

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لدبر�ن للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 333983        بتاريخ :2021/7/18   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�س��م: �لدبر�ن للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م.
�لعنو�ن: �ض.ب 252224، ديرة، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
�خلمرية  �لأ���س��ود؛  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة؛  �حل��ل��وي��ات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خل��ب��ز  �حل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل( �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�سف �لعالمة: ُكتب �مل�سمى Tasty بحروف لتينية بارزة وذلك بخط متميز وفني وكتب باللون �لأبي�ض 
وذلك د�خل �سكل بي�ساوي �أزرق بحدود �أ�سفر وفوق حدود لون �أزرق ويظهر هناك ثالثة �أور�ق �خ�سر تخرج 
�أي�سا يف نف�ض �لنموذج كما هو  من �سكل بي�ساوي �ىل �خل��ارج وكتب �ي�سا �مل�سمى" ت�ستي"  باللغة �لعربية 

مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�سر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جيميني جلوبال م م ح.

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 362193        بتاريخ :2021/10/17    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�س��م: جيميني جلوبال م م ح.
�ل�سارقة،   ،2 �أي  باحلمرية،  �حل��رة  �ملنطقة  ج��ي01،  رق��م126  مكتب  �ي  �لتاأجري  مكاتب  2مبنى  ب  �لعنو�ن: 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

باأحرف لتينية  GEMINI GLOBAL FZE كتبت  �لكلمات  �لعالمة تتكون من  و�سف �لعالمة: 
مو�سح  هو  كما  �لأخ�سر  باللون  �أفقية  �أ�سرطة  ب�سكل  مر�سوم  بي�ساوي  �سبه  ت�سميم  بجانبها  مميز  ب�سكل 

بال�سكل �ملرفق.
�ل�سر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك
زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض

بطلب �إنتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 289916         بتاريخ:2018/3/29   
�مل�سجلة حتت رقم:                         بتاريخ:2018/10/11   

با�س��م: زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض.
وعنو�نه: وحدة رقم 3102 ، جمري� بزن�ض �سنر 5 �أر�ض رقم: جي �ل تي – بي �ت�ض 2 – دبل يو 1 �أي ، �بر�ج 

بحري�ت جمري� ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )  (

�ملنتجات: �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث 
�ل�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر.

�لو�ق�عة بالفئة: 42 
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:

��سم مالك �لعالمة: زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض.
��سم �ملتنازل له: كيدزونيت ليمتد

وعنو�نه: �ت�ض.دي 150 ، �لطابق 15 ، ويورك هب 70 ، برج �خلتم، مربعة �سوق �أبو ظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، 
�أبو ظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

مه�نته: �ل�سناعة و�لتجارة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2021/10/10.

تاريخ �لتا�سري يف �ل�سجل: 13 / 10 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ت�سكو �نرنا�سيونال م م ح.

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 362192        بتاريخ :2021/10/17    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ت�سكو �نرنا�سيونال م م ح.
�ملوطن : مبنى مكاتب �لتاأجري �ي مكتب رقم 126 جي13، �ملنطقة �حلرة باحلمرية، �ي2، �سندوق بريد53020 

، �ل�سارقة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات Tisco INTERNATIONAL FZE كتبت باأحرف 
لتينية ب�سكل مميز بحيث كتب �حلرف �لالتيني T بخط كبري وت�سميم مائل مميز باللون �لأحمر كما هو 

مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�سر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
عبد هلل �سكري عبد هلل �لقو��سمي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 362191        بتاريخ :2021/7/18   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�س��م: عبد هلل �سكري عبد هلل �لقو��سمي.
�لعنو�ن: 7 �سارع زكي �دلبي، �أم �ل�سماق، عمان،1821 ، �لأردن.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
�خلمرية  �لأ���س��ود؛  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ملثلجة؛  �حل��ل��وي��ات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خل��ب��ز  �حل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل( �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

BAZARIA SWEETS كتبت باأحرف لتينية ب�سكل  و�سف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات 
مميز �أعالها ر�سم لت�سميم مميز لأ�سكال هند�سية متد�خلة كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.

�ل�سر�طات:
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
وي�سدوم جروب م م ح

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 362191        بتاريخ :2021/10/17   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�س��م: وي�سدوم جروب م م ح.
�ل�سارقة،   ،2 �أي  باحلمرية،  �حل��رة  �ملنطقة  ج��ي01،   126 رق��م  �ي مكتب  �لتاأجري  : ب 2مبنى مكاتب  �ملوطن 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

WISDOM GROUP FZE كتبت باأحرف لتينية  و�سف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات 
ب�سكل مميز �أعالها ت�سميم كروي �ل�سكل باللونني �لأزرق وحافة باللون �لرتقايل كما هو مو�سح بال�سكل 

�ملرفق.
�ل�سر�طات:

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض
بطلب �إنتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 289915         بتاريخ:2018/3/29    
�مل�سجلة حتت رقم:                         بتاريخ:2018/10/11   

با�س��م: زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض.
وعنو�نه: وحدة رقم 3102 ، جمري� بزن�ض �سنر 5 �أر�ض رقم: جي �ل تي – بي �ت�ض 2 – دبل يو 1 �أي ، �بر�ج 

بحري�ت جمري� ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )  (

�ملنتجات: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي 
و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة 
و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال 
�أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��ض ت�سجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية 
رقمية وغريها من و�سائط �لت�سجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�سجيل �لنقد، 

�آلت حا�سبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة: 09 

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:
��سم مالك �لعالمة: زيد �سريفي�سز م.د.م.�ض.

��سم �ملتنازل له: كيدزونيت ليمتد
وعنو�نه: �ت�ض.دي 150 ، �لطابق 15 ، ويورك هب 70 ، برج �خلتم، مربعة �سوق �أبو ظبي �لعاملي، جزيرة �ملاريا، 

�أبو ظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
مه�نته: �ل�سناعة و�لتجارة.

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2021/10/10.
تاريخ �لتا�سري يف �ل�سجل: 13 / 10 / 2021

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل بعد الت�ضجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 294886بتاريخ : 2018/07/04 
�مل�سجلة بالرقم : 294886بتاريخ : 2019/01/17

باإ�سم �ملالك: جمعية �ل�سارقة �لتعاونية   
وعنو�نه :  �ض.ب. 5435 ،  �ل�سارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد :  بتاريخ :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35      
تعديل �سكل �لعالمة كما هو مو�سح �أعاله

تاريخ �لتعديل: 2021/10/14
تاريخ �لتاأ�سري 2021/10/19

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 119076

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�ساركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204376 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�سجلة بالرقم: 204376 بتاريخ: 2014/07/03
باإ�سم �ملالك: يونيليفر بي �ل �سي 

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �إجنلر�.
 ��سم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �سناليت، وير�ل،  مري�سي�سايد، �سي �إت�ض 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2021/10/12

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�ساركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204377 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�سجلة بالرقم: 204377 بتاريخ: 2014/07/03
باإ�سم �ملالك: يونيليفر بي �ل �سي 

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �إجنلر�.
 ��سم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �سناليت، وير�ل،  مري�سي�سايد، �سي �إت�ض 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2021/10/12
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EAT 174791
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املال والأعمال

»ال�سفر لالإمارات« الأكرث ت�سفحا عرب »البوابة الر�سمية« .. 
و523 األف م�ساهدة ل�سفحات »التاأ�سريات ال�سياحية«

•• اأبوظبي -وام:

�أكر �ل�سفحات  �إىل �لإمار�ت قو�ئم  ت�سدرت �ل�سفحات �ملرتبطة بال�سفر 
خالل   »u.ae« �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �لر�سمية  �لبو�بة  عر  م�ساهدة 
ب�سروط  �ملتعلقة  �ل�سفحات  �سجلت  فيما   ،2021 عام  من  �لثالث  �لربع 
�لتقدمي على تاأ�سري�ت �ل�سياحة للدولة ما يزيد على 523 �ألف م�ساهدة 
يف  �لرقمية  و�حلكومة  �لت�سالت  تنظيم  هيئة  وك�سفت  ذ�تها.  �لفرة  يف 
10 مو�سوعات  �أك��ر  �لإم���ار�ت، عن قائمة  �أنباء  بها وكالة  بيانات خ�ست 
كوفيد-19،  جائحة  خ��الل  �ل�سفر  �سملت:  و�ل��ت��ي  �لبو�بة  ع��ر  ت�سفحاً 
�لإقامة،  وت��اأ���س��رية  و�ل��ت��اأ���س��ري�ت،  �ل��دخ��ول  �أذون���ات  ع��ن طلبات  �ل�ستعالم 
�ل�سياحة،  تاأ�سرية  �لإمار�تية،  �لهوية  كوفيد-19،  فريو�ض  �سد  �لتطعيم 
جائحة  �نت�سار  خ��الل  �لقانون  �إن��ف��اذ  �حل�سن،  تطبيق  �لعامة،  �لعطالت 

كوفيد-19، تاأ�سرية �لر�نزيت.
وتعد �لأح��د�ث و�لفعاليات �لدولية �لتي ت�سهدها �لإم��ار�ت ويف مقدمتها 
�ملو�سوعات  ت�سفح  ن�سب  �رتفاع  �أ�سباب  �أب��رز  �أح��د  دبي”   2020 “�إك�سبو 
باملعلومات  وثيق  ب�سكل  �ملو��سيع  تلك  لرتباط  نظر�  �لبو�بة  على  �لع�سر 
�لربع  �ل��دول��ة، حيث �سهد  �ل���زو�ر من خ��ارج  و�لإج����ر�ء�ت �خلا�سة بقدوم 
�لثالث من �لعام �جلاري �رتفاعا ملحوظا يف عدد �لزو�ر وعدد �حلجوز�ت 

�لفندقية من قبل �لر�غبني بامل�ساركة يف هذ� �حلدث �لدويل �لهام.
و�أكدت �أحالم عبد�لرحمن �لفيل مدير �إد�رة �لت�سال �ملوؤ�س�سي يف �لهيئة 
يعك�ض  �لدولة  �إىل  بال�سفر  �خلا�سة  �ل�سفحات  م�ساهدة  �أع��د�د  تنامي  �أن 
بالدولة  �ملتعلقة  �لر�سمية  �ملعلومات  �أح��دث  بن�سر  �لبو�بة  م��ب��ادرة  جن��اح 
على �أو�سع نطاق، مما مكنها من �لتحول �إىل �إحدى �أهم �ملن�سات �لر�سمية 

�لرويجية للدولة. 

�سانت ريجي�ض دبي، النخلة يح�سد 
اإحدى جوائز ال�سفر العاملية 2021

•• دبي-الفجر: 

�سوى  �فتتاحه  على  مي��ر  ومل  �لنخلة  دب��ي،  ريجي�ض  �سانت  فندق  يحتفل 
�ملرموقة،  �لعاملية  �ل�سفر  جو�ئز  باإحدى  �لفوز   يف  بنجاحه  �أ�سهر،  خم�سة 
لعام  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �جلديدة  �لفنادق  �أف�سل  لقب  على  ح�سل  حيث 
2021، بالإ�سافة �إىل تر�سيحه لنيل جائزة �أف�سل �لفنادق �جلديدة على 

م�ستوى �لعامل لعام 2021. 
وتعد جو�ئز �ل�سفر �لعاملية �أهم �جلو�ئز �ملرموقة �لتي ت�سلط �ل�سوء على 
وتقدير  بتكرمي  وتعنى  و�ل�سيافة،  و�ل�سفر  �ل�سياحة  جم��ال  يف  �لمتياز 
مناحي  خمتلف  يف  بتميزها  و�لحتفاء  �ملجالت  ه��ذه  يف  �لعاملة  �جلهات 

هذه �لقطاعات.
ويتم �ختيار �ملر�سحني عر ت�سويت نخبة من �ملخت�سني �لعاملني يف هذه 
ومنظمي  و�ل�سفر  �ل�سياحة  ووك���الت  �لتنفيذيني  �مل���در�ء  ككبار  �مل��ج��الت 
�لرحالت �ل�سياحية و�لوكالء وو�سائل �لإعالم، �إىل جانب ت�سويت �جلمهور، 

ما يجعل نيل �إحدى هذه �جلو�ئز �إجناًز� ي�ستحق �لفخر و�لثناء.
�لعام لفندق �سانت ريجي�ض  �ملدير  �ل�سيد م��رو�ن ف�سل،  ومن جانبه، قال 
بح�سولنا  للغاية  “ نحن فخورون  �لنجاح:  هذ�  على  معلًقا  �لنخلة  دب��ي، 
على هذ� �لتكرمي �لرفيع من �أحد �أهم بر�مج �جلو�ئز �ملرموقة يف جمال 

�ل�سياحة و�ل�سفر«.
فريق  لأع�ساء  بالن�سبة  مذهل  و�إجن���از  لنا  عظيم  ل�سرف  “�إنه  و�أ���س��اف: 
�لعمل �أن يرو� ثمار جهودهم �مل�ستمرة وتفانيهم يف تقدمي جتارب �سيافة 

فريدة عر هذ� �لتكرمي �لعاملي �لهام. »
وقال �ل�سيد فا�سل “نحن متحم�سون للرحيب بال�سيوف و�لزو�ر �جلدد 
يف �لفندق ليح�سلو� على جتربة �إقامة ل ُتن�سى ي�ستمتعون خاللها بنكهة 
�لعريق  ريجي�ض  �سانت  ب��اإرث  متمثلة  �لأ�سيلة  �أو�سطية  �ل�سرق  �ل�سيافة 

�لغني عن �لتعريف«. 
�ل�سفر  �ل�سيد غر�هام كوك، موؤ�س�ض جو�ئز  قال  ويف حديثه عن �جلائزة، 
قطاعنا،  يو�جهها  �لتي  �مل�ستمرة  �لتحديات  م��ن  �ل��رغ��م  “على  �لعاملية: 
ي�سعدين �أن �أخركم �أن برنامج جو�ئز �ل�سفر �لعاملية لهذ� �لعام قد �سهد 
�أرقام ت�سويت �سهرية قيا�سية، يف حني ي�ستمر موقعنا �لإلكروين يف تلقي 
زيار�ت بحٍث تفوق �أي عام م�سى. مما يدل على �أن رغبة �لنا�ض يف �ل�سفر 
باتت �أقوى من �لأعو�م �ل�سابقة وعلى بلوغ �لتعايف �لعاملي ذروته. وتر�فق 
عودة �حلجوز�ت مع توجٍه جدير باملالحظة، حيث يبحث �مل�ستهلكون عن 
باإحدى جو�ئز  �لفوز  �أن  يعني  �لعامل، ما  �ل�سياحية حول  �ملنتجات  �أف�سل 

�ل�سفر �لعاملية �أ�سبح �أكر جد�رًة من ذي قبل«. 

خالل لقاء الزيودي مع وزير التجارة وال�ضناعة البنمي على هام�ص اإك�ضبو 2020 دبي

الإمارات وبنما تبحثان تطوير التعاون القت�سادي وتو�سيع اآفاق ال�سراكة
•• دبي -وام:

وزير  �ل��زي��ودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  معايل  عقد 
دولة للتجارة �خلارجية، لقاًء ثنائياً، مع معايل ر�مون 
مارتيناز دي لغو�رديا وزير �لتجارة و�ل�سناعة لدى 
 2020 �إك�سبو  معر�ض  هام�ض  على  بنما،  جمهورية 
دبي، لبحث �أطر تطوير �لعالقات �لقت�سادية وتو�سيع 

�آفاق �ل�سر�كة يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرك.
وناق�سا �لوزير�ن خالل �للقاء �سبل حتقيق م�ستويات 
�أعلى من �ل�سر�كة �لقت�سادية، من خالل ��ستك�ساف 
جم����الت ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، و�لتفاق 
و�لتنموي  �لقت�سادي  للتكامل  جديدة  م�سار�ت  على 
�مل��ق��ب��ل��ة وزي�����ادة �ل��ت��ب��ادلت �لتجارية  خ���الل �مل��رح��ل��ة 
وتدفقات �ل�ستثمار بني �لبلدين ومبا يدعم �لأجندة 

�لقت�سادية لدى �جلانبني.
�لتجارية  �ل��ع��الق��ات  لتطوير  عملية  خ��ط��و�ت  و�أق���ر� 
ورو�د  �مل�ستثمرين  و���س��ول  وت�سهيل  و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�أ�سو�ق �لبلدين و�ل�ستفادة من �لفر�ض  �إىل  �لأعمال 

�لو�عدة �لتي توفرها.
و����س��ت��ع��ر���ض م��ع��ايل �ل���زي���ودي �أب����رز �ل��ت��ط��ور�ت �لتي 
�سهدها �قت�ساد دولة �لإم��ار�ت، و�أطلعه على م�ساريع 
�خلم�سني و�حلزم و�ملبادر�ت �ل�سر�تيجية و�لنوعية 

�ل��ت��ي ت��ع��زز �ل��ت��ح��ول ن��ح��و من����وذج �ق��ت�����س��ادي جديد 
لل�سر�كات  �أو�سع  �آف��اق  وتفتح  و��ستد�مة  مرونة  �أك��ر 

�ل�ستثمارية و�لتجارية.
و�أكد معايل �لزيودي على �أهمية تعزيز �لتعاون على 
�مل�ستويني �حلكومي و�خلا�ض، وتنويع �أن�سطة �لتعاون 
�لقت�سادي على كافة �لأ�سعدة، وتو�سيع نطاق �لتعاون 
م�سري�ً  �ملقبلة،  �لفرة  خالل  و�ل�ستثماري  �لتجاري 
��سرتيجية ملرور جتارة دولة  بو�بة  بنما تعد  �أن  �إىل 
�لإم��ار�ت �إىل �لدول �لالتينية، و�سريكاً جتارياً مهماً 
�لتبادل  حجم  وح��ق��ق  �ل��و���س��ط��ى،  �أم��ري��ك��ا  منطقة  يف 
�لتجاري غري �لنفطي بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 
 17% بنحو  2020 من��و�ً  �ملا�سي  �لعام  بنما خالل 
من  �لأول  �لن�سف  وخ��الل   ،2019 ع��ام  مع  مقارنة 
�لن�سف  م��ع  مقارنة   107% بن�سبة  �جل���اري  �ل��ع��ام 
 165% بن�سبة  من��و�ً  حقق  كما   ،2020 من  �لأول 

خالل �خلم�ض �سنو�ت �ل�سابقة.
تعزيز  �إىل  بنما  �لأع��م��ال يف  �ل��زي��ودي جمتمع  ودع���ا 
باعتباره  دب���ي،   2020 �إك�سبو  معر�ض  يف  ح�����س��وره 
و�خلدمات  �ملنتجات  لعر�ض  �لأب���رز  �لعاملية  �ملن�سة 
وعقد  �لعامل  دول  �أ�سو�ق من خمتلف  �إىل  و�لو�سول 
�سر�كات جديدة تخدم �خلطط �مل�ستد�مة و�مل�ستقبلية. 
 35 �ملرتبة  تاأتي يف  �أن جمهورية بنما  جدير بالذكر 

�ل�ستثمار�ت  ر�سيد  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  دول  ب��ني  م��ن 
حتى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إىل  �ل���و�ردة  �ملبا�سرة  �لأجنبية 
مطلع عام 2020، وبنمو بلغ %6 مقارنة مع مطلع 
�إىل  قيمته  و�سلت  ت��ر�ك��م��ي  وبر�سيد   ،2019 ع��ام 
بنما يف  ��ستثمار�ت  وتتنوع  دره��م،  مليار   1.76 نحو 

�لإمار�ت لت�سمل جمموعة من �لقطاعات �لقت�سادية، 
�أبرزها: �لنقل و�لتخزين، وجتارة �جلملة و�لتجزئة، 
و�ل��ت��ع��دي��ن و����س��ت��غ��الل �مل��ح��اج��ر، و�لأن�����س��ط��ة �ملهنية 
و�لت�سنيع،  �لعقارية،  �لأن�سطة  و�لتقنية،  و�لعلمية 

و�لبناء و�لت�سييد.

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان ي�ستهل الور�ض التدريبية للربنامج الوطني 
اإ�سراقة بور�ستي »اإدارة املواهب بني اأفراد الأ�سرة« »�سغف ريادة الأعمال«

ملناق�ضة الدور احلا�ضم للهيدروجني يف مزيج الطاقة املتجددة يف امل�ضتقبل

اأديبك 2021 يجمع نخبة من اأبرز خرباء الطاقة العامليني 

•• عجمان –الفجر: 

عجمان  �أع��م��ال  ���س��ي��د�ت  جمل�ض  �إ�ستهل 
�لتخ�س�سية  �لتدريبية  �ل��ور���ض  �سل�سلة 
���س��م��ن �ل���رن���ام���ج �ل��وط��ن��ي �إ����س���ر�ق���ة يف 
ن�����س��خ��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة ب��ور���س��ت��ي ع��م��ل حتت 
�أف�����ر�د  ب���ني  �مل����و�ه����ب  “�إد�رة  ع����ن����و�ن:  
�لأعمال”و�لتي  ريادة  و”�سغف  �لأ�سرة” 
وع�سو�ت  ور�ئ����������د�ت  رو�د  ت�����س��ت��ه��دف 

�ملجل�ض.
�لدكتورة  ���س��ع��ادة  �لعمل  ور���س��ت��ي  ح�سر 
رئ��ي�����س��ة جمل�ض  ع��ل��ي  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  �آم���ن���ة 
�سيد�ت �عمال عجمان، وقدم ور�سة �إد�رة 
�ملو�هب بني �أفر�د �لأ�سرة، م�ست�سار �إد�رة 
� ف��ه��د ف��ي�����س��ل �ل��ب��اق��ر، مدرب  �لأع���م���ال 
�ل��رخ�����س��ة �ل���دول���ي���ة ل����ري����ادة �لأع����م����ال، 
وموؤ�س�ض ومدير عام �سركة “نيوتيلوجي 
لال�ست�سار�ت” يف �لكويت، وقدمتا ور�سة 
�سغف ريادة �لعمال، م�ست�سارة �لتدريب 
�لعمال  ور�ئ����دة  �ل�سام�سي  ح��م��د  ن���ورة 
ل��ي��ل��ى �ل�����س��ع��دي، وذل�����ك ب��ح�����س��ور رو�د 

ور�ئد�ت �لعمال و�مل�ساركني يف �لرنامج 
و�سيد�ت �لعمال ع�سو�ت �ملجل�ض.

�آل علي،  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
عجمان،  �ع��م��ال  �سيد�ت  جمل�ض  رئي�سة 
�جلانب  تقدمي  على  �ملجل�ض حري�ض  �أن 
�ل���س��ت�����س��اري ل��الأ���س��ر �مل��ن��ت��ج��ة يف �إم����ارة 
�ملجل�ض  ���س��ع��ي  ي����و�ك����ب  مب����ا  ع���ج���م���ان، 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة �ل��ف��ع��ال��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف 
�لإمار�ت  لدولة  �خلم�سني  ��سر�تيجية 
ل��دى �لأ���س��ر �ملنتجة و���س��ي��د�ت ور�ئ���د�ت 
�لوطني  �لرنامج  وذل��ك عر  �لأع��م��ال، 
�لذي يهدف �إىل ن�سر ثقافة  “�إ�سر�قة”، 
�لإمار�تية  �لأ�سر  وت�سجيع  �حل��ر  �لعمل 
على حتويل �ملجتمع �ملحلي من م�ستهلك 
جمل�ض  ي�ستمر  و�أكدت:”  م��ن��ت��ج.   �إىل 

ت��ق��دمي كافة  �أع��م��ال عجمان يف  ���س��ي��د�ت 
وع�سو�ت  �لأعمال  ل�سيد�ت  �لدعم  �سبل 
�ملجل�ض، عر تنظيم عدد كبري من ور�ض 
�لتخ�س�سية و�لتي يقدمها نخبة  �لعمل 
من �أبرز �ملدربني من �ملوؤ�س�سات و�جلهات 
يخدم  ومب��ا  �مل�ستوى،  عالية  �لتدريبية 
�أهد�ف برنامج “�إ�سر�قة” لتمكني �لأ�سر 
على  وم�ساعدتهم  �قت�سادياً،  �لإمار�تية 
منتجاتهم  تطوير  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لب���د�ع 
�أ�سو�قها  وت��و���س��ي��ع  تناف�سيتها  وزي������ادة 
�إد�رة  ور���س��ة  وناق�ست  ه��ذ�  م�ستقباًل«.  
�ملو�هب بني �أفر�د �لأ�سرة، �سبل �كت�ساف 
�مل����و�ه����ب يف ف���ري���ق �لأ������س�����رة �ل����و�ح����دة 
�أفر�د  و�لتعرف على طبيعة كل فرد من 
�لقيادي  و�ج��ب��ات  ت��ن��اول��ت  كما  �ل��ف��ري��ق. 

�ملو�هب  م��ع  للتعامل  �لأ����س���رة  ف��ري��ق  يف 
و�ل��ق��در�ت �مل��وج��ودة يف �ل��ف��ري��ق. كما مت 
�أ���س��ال��ي��ب تنمية  �ل�����س��وء ع��ل��ى  ت�����س��ل��ي��ط 
�ملو�هب  و����س��ت��غ��الل  �ل����ق����در�ت  وت��ع��زي��ز 
طرق  عن  ف�ساًل  جتان�سها،  على  و�لعمل 
و�لتعامل  �لفريق  �أد�ء  م�ستوى  حت�سني 
مع �لتحديات �لتي قد تو�جهه. ور�سدت 
�لور�سة �لأخطاء �ل�سائعة يف �لتعامل مع 

�ملو�هب ومعايري جناح �لأ�سرة �لقيادية.
ري�����ادة �لعمال  ���س��غ��ف  وت��ن��اول��ت ور����س���ة 
مفهوم  �ل�سام�سي،  ن���ورة  قدمتها  �ل��ت��ي 
�ل�سغف يف ريادة �لعمال وكيفية �لبحث 
�ل�سغف  ب��ني  و�ل��ف��رق  �ل�سغف  لكت�ساف 
�ل�سغوفني  و�سمات  و�لع�سو�ئي  �حلقيقي 
و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن حت��وي��ل��ه ل��ع��م��ل ري���ادي 

وتهدف �لور�سة �إىل �لتعرف على مر�حل 
و�لتمكن  م���ه���ار�ت���ه  و�ك��ت�����س��اب  �ل�����س��غ��ف 
�ل�سغوفة  �ل�سخ�سية  �سمات  حتديد  من 
و�أهمية  �لفكرية  �ملعوقات  على  و�لتغلب 
�لع��م��ال.، من جانبها  ري��ادة  �لبتكار يف 
جناح  �أ�سا�سيات  �ل�سعدي  ليلى  �أو�سحت 
بر�ئد  �خل���ا����س���ة  و�ل�������س���ف���ات  �مل�������س���اري���ع 
�ملغامرة  بروح  �لتحلي  و�سرورة  �لأعمال 
�إىل  �لأف���ك���ار  لتحويل  �مل�ستمر  و�ل��ت��ع��ل��م 
نبذة  للح�سور  وقدمت  قائمة،  م�ساريع 
�لعقبات  مو�جهة  وكيفية  م�سروعها  عن 

وحتويلها لفر�ض جناح. 
ي�سعى  “�إ�سر�قة”  ب��رن��ام��ج  �ن  ي���ذك���ر 
�مل��ه��ار�ت و�مل��ع��ارف يف خمتلف  �إىل تنمية 
�لإمارة،  يف  �ملنتجة  �لأ�سر  لدى  �ملجالت 
وتطور  �آد�ء  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  و�إح�������د�ث 
�مل�ساريع و�لأفكار، من خالل ور�ض �لعمل 
�جلانب  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ينظمها  �ل��ت��ي 
��ست�سار�ت  يت�سمن:  و�لذي  �ل�ست�ساري، 
وبيانات  و�ق��ت�����س��ادي��ة  وق��ان��ون��ي��ة  م��ال��ي��ة 

مكانية و�أخرى لكت�ساف �ملو�هب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لذي   2021 �أدي���ب���ك  م���وؤمت���ر  ���س��ي��ج��م��ع 
�لأمم  موؤمتر  بعد  مبا�سرة  �نعقاده  �سيتم 
�مل��ت��ح��دة �مل��ن��اخ��ي )ك���وب 26(، �مل��ئ��ات من 
�لقر�ر وق��ادة �لأعمال من  �ل��وزر�ء و�سناع 
�أنحاء �لعامل لتبادل وجهات �لنظر  جميع 
حول كيف ميكن للهيدروجني من تقدمي 
نهج �سامل ونظيف ومتكامل بنف�ض �لوقت 
ملختلف قطاعات �لطاقة يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �إفريقيا.
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  وي��ق��ام معر�ض وم��وؤمت��ر 
رعاية  حت��ت   ”2021 “�أديبك  للبرول 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
نهيان رئي�ض �لدولة يف �لفرة �ملمتدة من 
مركز  يف   2021 ن��وف��م��ر   18 �إىل   15
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض )�أدن���ي���ك(، 
وت�ست�سيفه �سركة برول �أبوظبي �لوطنية 
)�أدن��وك( بدعم من وز�رة �لطاقة و�لبنية 
�أبوظبي  وغرفة  �لإم���ار�ت  بدولة  �لتحتية 

ود�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي.
ووف���ًق���ا لآخ����ر و�أح�����دث ت��ق��ري��ر ���س��ادر عن 
�أن يلبي  ���س��اك�����ض، ف��اإن��ه مي��ك��ن  ج��ول��دم��ان 
�لهيدروجني �لأخ�سر ما ي�سل �إىل 25% 
�أقل  يف  �ل��ع��امل  يف  �ل��ط��اق��ة  متطلبات  م��ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تعزيز  م�������س���رية  ن���ح���و  �أخ��������رى  خ���ط���وة  يف 
و�خلا�ض،  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كات 
على  “�إجناز�ت”  ����س���رك���ة  �أم���������ض  وق���ع���ت 
“�أ�سبوع  فعاليات  �سمن  م�ساركتها  هام�ض 
تعاون  �تفاقية   ”2021 للتقنية  جيتك�ض 
تكنولوجيز”  “ِدل  �سركة  مع  ��سر�تيجي 
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�ل�سركة للهيئات �حلكومية يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 
ومت �لتوقيع على �لتفاقية من قبل كل من 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ذهبية،  �أ���س��ام��ة  �ل�سيد 
�لنائب  �أم����ني،  وحم��م��د  �إجن������از�ت،  ل�سركة 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  ملنطقة  ل��ل��رئ��ي�����ض  �لأول 
ورو�سيا و�إفريقيا وتركيا يف ِدل تكنولوجيز. 
“�إجناز�ت”  �سركة  �لتفاقية  ه��ذه  ومتّكن 
م�����ن �ل�����س����ت����ف����ادة م�����ن ف����ر�����ض �ل���ت���دري���ب 

عن  ت��زي��د  �سوقية  وبقيمة  ع��اًم��ا   30 م��ن 
�أمريكي، وقد خ�س�ض  10 تريليون دولر 
�سبع جل�سات  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �أدي��ب��ك  م��وؤمت��ر 
للهيدروجني خالل موؤمتره �ل�سر�تيجي 
للتاأكيد على �أهمية �لهيدروجني يف قطاع 
للتحديات  و�ل��ت�����س��دي  �مل���ت���ن���وع  �ل���ط���اق���ة 
�لأخ�سر  �ل��ه��ي��دروج��ني  لإن��ت��اج  و�ل��ف��ر���ض 

و�لأزرق على نطاق �سناعي و��سع.
ه����ذ� و���س��ت�����س��ل��ط �جل��ل�����س��ات �ل�������س���وء على 
م��و���س��وع��ات ���س��ن��اع��ي��ة م��ه��م��ة م��ث��ل: بناء 

وو�سع  م�������س���ت���د�م  ه���ي���دروج���ني  �ق���ت�������س���اد 
�لهيدروجني  ن�سر  لتعزيز  لل�سيا�سة  �إط��ار 
و�إد�رة  �لقيمة  �سال�سل  تخ�سي�ض  و�إع���ادة 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات �ل���ع���ر����ض و�ل���ط���ل���ب ورف����ع 

�مل�ستوى.
وم������ن ب����ني ن���خ���ب���ة �مل���ت���ح���دث���ني �خل������ر�ء 
للهيدروجني  �أديبك  جل�سات  يف  �مل�ساركني 
�لدكتور �سمري ج. �سرحان، مدير �لعمليات 
هيو�سنت،  وم��ارت��ن  برودكت�ض  �إي��ر  ب�سركة 
تيلوريان  �سركة  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  نائب 

�ملتخ�س�ض وحو�فز �خلدمة و�ملنتجات �لتي 
توفرها ِدل تكنولوجيز. وتتطلع �ل�سركتان 
من  �مل���زي���د  لتحقيق  م���و�رده���م���ا  لت�سخري 
�لتعاون لتقدمي خدمات �ساملة توفر �أف�سل 

�لتجارب �لرقمية لعمالء �إجناز�ت.
�أح��دث��ت �لتكنولوجيا حت��ول لف��ت��اً يف  وق��د 
�ل�سنة  م���د�ر  على  �ل�سركات  عمل  �أ�ساليب 
�ملا�سية، وكان لها �أثر�ً كبري�ً يف ت�سريع وترية 
�لبتكار وتعزيز �لكفاءة، وتنظيم �لعمليات، 
يف  �ل�ستثمار  زي���ادة  يف  �ساهم  �ل���ذي  �لأم���ر 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��رق��م��ي��ة ورف����ع �ل��ط��ل��ب عليها. 
�لرقمي”  �لتحول  “موؤ�سر  نتائج  و�أ���س��ارت 
تكنولوجيز  ِدل  �سركة  عن  م��وؤخ��ر�ً  �ل�سادر 
�إىل متكن �أكر من %90 من �ملوؤ�س�سات يف 
بر�مج  “بع�ض”  دول �لإم��ار�ت من ت�سريع 
�لعام.  ه��ذ�  بها  �خلا�سة  �لرقمي  �لتحول 
�لبالغ  �لعاملي  باملعيار  ذل��ك  مقارنة  وع��ن��د 
يف  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أن  �إىل  ي�سري  ف��اإن��ه   ،80%

�ملنطقة قد و�سعت بر�مج �لتحول �لرقمي 
ع��ل��ى ر�أ�����ض �أول��وي��ات��ه��ا. وت��ت��م��ث��ل �لأه����د�ف 
�إيجاد  يف  �حلالية  �لأعمال  لبيئة  �لرئي�سية 
�لطرق �لكفيلة بت�سخري �لتقنيات �ل�سحابية 
لتقنيات  �ل�سهلة  و�مل�ساركة  �لإد�رة  لتحقيق 
�حل��و���س��ب��ة و�ل��ت��خ��زي��ن و�ل�����س��ب��ك��ات وحماية 
�لبيانات. وكانت “�إجناز�ت” قد ح�سلت يف 
وقت �سابق من هذ� �لعام على لقب “مزود 
تكنولوجيز  ِدل  م��ن  �ل�سحابية”  �خل��دم��ة 
لتعزز بذلك من قدر�تها على توفري حلول 
�لهجينة  لل�سحابة  �ل�ساملة  تكنولوجيز  ِدل 
�ل�سركة  �ستتمكن  كما  لعمالئها.  و�ملتعددة 
�ملو�رد   �إىل  و�ل�سريع  �ل�سهل  �لو�سول  م��ن 
تكنولوجيز  ِدل  ت��وف��ره��ا  �ل���ت���ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�خلا�سة  و�حل���و�ف���ز  �لتقنية  ك��ال��ت��دري��ب��ات 
�ملرونة  ج��ان��ب  �إىل  و�خل���دم���ات،  باملنتجات 
جمموعة  من  بال�ستفادة  �أعمالها  لتنمية 

�ساملة من �ملز�يا �ملالية.

ل��ل��غ��از وك��ري�����س��ت��وف ن��وي��ر���ض، رئ��ي�����ض ق�سم 
�سركة  ل������دى  �لأخ���������س����ر  �ل����ه����ي����دروج����ني 
م�سوؤويل  كبري  كينت،  وج��ون  تي�سينكروب 
و�ألي�سيا  ك��ي��ن��ت  ���س��رك��ة  يف  �ل��ط��اق��ة  ن��ق��ل 
�سركة  ورئي�ض  �ملوؤ�س�ض  �ل�سريك  �إي�ستمان، 
وب���ول بوجرز،  ل��ل��ط��اق��ة  �إن��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
للهيدروجني  ���ِس��ل  ���س��رك��ة  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
�لطاقة  حت�سني  رئي�ض  همنغو�ي،  و�آن���دي 
�سي  �إل  ب���ي  وود  ���س��رك��ة  ل����دى  و�لب���ت���ك���ار 
وبر�ندون �سبن�سر  رئي�ض �سناعات �لطاقة 
�إي��ه ب��ي ب��ي ود�ن��ي��ال تي�سمان،  ل��دى �سركة 
�لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة هيدروجينيو�ض 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب  كري�ستي،  ورود 
لدى  و�لعمليات  �لتوربينية  �لآلت  حللول 

�سركة بيكر هيوز.
هد�سون،  كري�ستوفر  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
رئي�ض �لطاقة �لعاملية لدى �سركة دي �إم جي 
وموؤمتر  ملعر�ض  �ملنظمة  �جلهة  �إيفنت�ض، 
2021 من�سة  �أديبك  “�سيوفر  )�أديبك(: 
لكت�ساب  �لعاملية  �لطاقة  ل�سناعة  مثالية 
�لأفكار �لرئي�سية وتبادل �ملعرفة مع �سناع 
و�ل�سركات  و�ل��ع��ل��م��اء  و�ل��ت��ق��ن��ي��ني  �ل���ق���ر�ر 
وحتديد  �ل��ه��ي��دروج��ني  �سناعة  طليعة  يف 
و�ل�سر�تيجيات �جلديدة  �لأعمال  مناذج 
�ملطلوبة لفتح وخلق وزيادة قيمة �إمكانات 

�لنظيفة يف  للطاقة  �لهيدروجني كم�سدر 
�مل�ستقبل«. كما يوفر �أديبك من�سة مثالية 
لإظهار  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
بحلول  �لكربون  �نبعاثات  ب�سايف  �لتز�مها 
مل�ستقبل  طريقها  وخ��ارط��ة   2050 ع���ام 
�ل��ط��اق��ة �مل�����س��ت��د�م��ة ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع قيام 
بتنفيذ  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �حلكومات 
توفري  �سمان  م��ع  �لكربون  لإز�ل���ة  خطط 
بالإ�سافة  للجميع  �لتكلفة  مي�سورة  طاقة 
�ملتكامل  �لأخ�����س��ر  �ل��ه��ي��دروج��ني  لإن���ت���اج 
�ل��ذي يعد ج��زء�ً ل يتجز�أ من طموحاتها 
�مل�ستقبلية، حيث ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�سع فيه 
�لتكلفة  منخف�ض  وم�سدر  كمنتج  نف�سها 
للهيدروجني �لأزرق و�لأخ�سر، ف�ساًل عن 

�لأمونيا �خل�سر�ء.
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املال والأعمال
خالل �ضل�ضلة اجتماعات على هام�ص »املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال« الذي احت�ضنه »اإك�ضبو 2020 دبي«

الإمارات تبحث �سبل تعزيز التدفق التجاري وال�ستثماري مع دول قارة اأفريقيا
•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
�لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية، 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن �لج���ت���م���اع���ات م���ع وزر�ء 
وم�����س��وؤول��ني ورج���ال �أع��م��ال م��ن �لدول 
�لأف��ري��ق��ي��ة ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل حت��ف��ي��ز تدفق 
�ل����ت����ج����ارة و�ل�����س����ت����ث����م����ار�ت ب����ني دول����ة 
�لإمار�ت ودول �لقارة، وذلك على هام�ض 
�ملنتدى �لعاملي �لأفريقي لالأعمال �لذي 
“�إك�سبو  و�حت�سنه  دب��ي  غ��رف��ة  نظمته 
�أكر  وم�ساركة  بح�سور  دبي”   2020
م��ن 1000 م��ن روؤ���س��اء �ل���دول و�سناع 
�ل��ب��ارزي��ن يف  �لأع��م��ال  �ل�سيا�سات وق���ادة 
�لأولويات  ح��ول  للتو�فق  �أفريقيا  ق��ارة 
للقارة  �ل���رئ���ي�������س���ي���ة  �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة 

�ل�سمر�ء.
وخالل �لجتماعات، ��ستعر�ض �لزيودي 
�أمام  �لقت�سادية  و�لإم��ك��ان��ات  �لفر�ض 
�ل�������س���ر�ك���ة �لإم����ار�ت����ي����ة �لأف���ري���ق���ي���ة يف 
قطاعات مثل �لطاقة �ملتجددة و�لزر�عة 
و�أطلع  �للوج�ستية.  و�خلدمات  و�ملعادن 
�ل����دك����ت����ور �ل�����زي�����ودي م���ع���ايل �ل�������وزر�ء 
خ���الل �ل��ل��ق��اء�ت ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور�ت �لتي 
�لق��ت�����س��ادي��ة لدولة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ���س��ه��دت��ه��ا 
�لإم��ار�ت خالل �ملرحلة �ملا�سية، مبا يف 
و�لت�سريعات  �خلم�سني  م�ساريع  ذل��ك 
�لقت�سادية �جلديدة و�ملبادر�ت �لنوعية 
�لتي �أطلقتها �لدولة للتحول �إىل منوذج 
�ملعرفة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  �ق��ت�����س��ادي ج���دي���د 
ويت�سم باملرونة و�لتناف�سية و�ل�ستد�مة، 
�لريادية،  و�مل�ساريع  �ملو�هب  ويحت�سن 
�ملنظومة  ه��ذه  �أن  �إىل  معاليه  م�����س��ري�ً 
ت���وف���ر حو�فز  �حل���دي���ث���ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
لال�ستثمار  وو�ع������دة  ج���دي���دة  وف��ر���س��اً 
�لعاملية،  �لأ�سو�ق  و�ل�سر�كة مع خمتلف 

ويف مقدمتها �ل�سركات �لأفريقية.
ت�سيلي�سي  �ل���دك���ت���ورة  م���ع  ل��ق��ائ��ه  ويف 
�ل�سوق  ملنظمة  �لعام  �لأم��ني  كابويبوي، 
�أفريقيا  وج����ن����وب  ل�������س���رق  �مل�������س���رك���ة 
“�لكومي�سا”، �أ�سار �لزيودي �إىل �لفر�ض 
�لتجاري  �لتبادل  حجم  ل��زي��ادة  �ملتاحة 
�حل��ايل ب��ني دول��ة �لإم����ار�ت و21 دولة 
من  “�لكومي�سا”  يف  ع�����س��وة  �أف��ري��ق��ي��ة 
�أك�����ر يف جم�����الت مثل  خ����الل ت���ع���اون 
و�لتكنولوجيا  �للوج�ستية  �خل���دم���ات 

�ملتقدمة.
ورك����ز ث���اين �ل���زي���ودي يف �ج��ت��م��اع��ه مع 
م��ع��ايل ن��ت��اب��ازي ه��اري��ي��ت، وزي����رة دولة 
للتجارة بجمهورية �أوغند�، على �لفر�ض 
�ل�ستثمارية يف قطاعات �لزر�عة و�ملعادن 
و�لتجزئة، وتطرق �جلانبان �إىل �إمكانية 
�ل�ستثمار يف �أنظمة �لري و�لتكنولوجيا 
�إنتاج  ت��ع��زز  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل���زر�ع���ي���ة 
و�لكاكاو  �لنب  �لرئي�سية مثل  �ملحا�سيل 

و�ل�ساي و�لقطن و�لزهور.
قطاع  �����س���ت���ح���وذ  م��ت�����س��ل،  ����س���ي���اق  ويف 
�لطاقة �ملتجددة، وحتديد�ً �لهيدروجني 
�لأخ�سر، على �أبرز �لنقا�سات �لتي د�رت 
يف لقاء معايل �لزيودي مع كل من معايل 
وزيرة  مكنا�ض  ول��د  حمدي  بنت  �لناها 
�لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سناعة �لتقليدية 
لو�سيا  ومعايل  و�ل�سياحة يف موريتانيا، 
يف  و�لتجارة  �لت�سنيع  وزي��رة  �إيبومبو، 
�لوزيرتني  م��ن  ك��ل  و���س��ل��ط��ت  ن��ام��ي��ب��ي��ا، 
�لهيدروجني  م�����س��اري��ع  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
�لأخ�����س��ر �جل��اري��ة يف دول��ت��ي��ه��م��ا، حيث 
40 مليار  ت��اأم��ني  م��وري��ت��ان��ي��ا يف  ت��اأم��ل 
دولر من �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة 

لتطوير موقعني لالإنتاج.
�ل��زي��ودي حمادثات  م��ع��ايل  �أج���رى  كما 
بناءة مع كل من معايل �سيكاي نزينز�، 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أن  �لإ�سالمي   �ل�سارقة  �أعلن م�سرف 
ن�سبة  رف��ع  على  و�ف���ق  �إد�رت����ه  جمل�ض 
�مل�سرف  �أ���س��ه��م  يف  �لأج����ان����ب  م��ل��ك��ي��ة 
على  لعر�سه  متهيد�ً  باملائة    40 �إىل 
�جلمعية �لعمومية للم�سرف ملناق�سته 
�ل�ساأن،  هذ�  يف  �ملنا�سب  �لقر�ر  و�تخاذ 
للطلب  ��ستجابة  �خلطوة  هذه  وتاأتي 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن، مب��ا يوؤ�سر  �ل��ق��وي م��ن 
بامل�سرف  ث��ق��ت��ه��م  وع��م��ق  م����دى  ع��ل��ى 
�لتو�سع  و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  وط��م��وح��ات��ه 

و�لنمو �لتي ينتهجها.
ويف م��ع��ر���ض ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى �لإع�����الن، 
�لرئي�ض  �هلل،  عبد  حممد  �سعادة  �أك��د 
�لتنفيذي مل�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي: 
“ �إن دولة �لإم��ار�ت تعتر و�حدة من 
�أ���س��رع �لق��ت�����س��اد�ت �ل��ت��ي ت��ع��اط��ت مع 
�أ�سهم يف  دق��ة، ما  بكل  ك��ورون��ا  جائحة 
حتقيق م�ستويات متقدمة من �لتعايف 
�جتاحت  �ل���ت���ي  �جل���ائ���ح���ة  ه��������ذه  م���ن 

�لعامل..
�ملالي�������ة  �ل�س�������يا�سة  ت��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث   
ل��ل��دول��ة ب��احل��ي��وي�����ة و�ل��ف��ع��ال��ي�����������������ة، �إذ 
تبنت �لإمار�ت �سيا�سات مالي����ة فعالة، 

تطعي�������م  بحمالت  وم��ع��ززة  مدعومة 
على  �لعتماد  �إىل  بالإ�سافة  ري��ادي��ة، 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��������������������د�ب��ري و�لإج����������ر�ء�ت 
�لهادف�������ة  و�لوقائي������ة  �لح���ر�زي���ة 
�ل�سالمة  درج��������ات  �أعلى  حتقيق  �إىل 

و�لعافية للجميع.
م��ن خمتلف  �مل�ستثمرين  �أن  و�أ���س��اف  
�أن���ح���اء �ل��ع��امل �أظ���ه���رو� ث��ق��ة ق��وي��ة يف 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �ملال يف دولة  �أ�سو�ق 
�ل�سارقة  وم�����س��رف  ع��م��وم��اً،  �مل��ت��ح��دة 
�لإ�����س����الم����ي خ�������س���و����س���اً، ح���ي���ث �سهد 
�سعر  �أد�ء  يف  ملحوظاً  �مل�سرف حت�سناً 
�ل�سهم منذ بد�ية �لعام �جلاري، ومن 
�لجانب  متلك  ن�سبة  زي���ادة  ف���اإن  هنا 
�إ�سافياً جديد�ً  40٪ متثل حافز�ً  �إىل 
��ستمر�ر  م��ع  �مل�����س��رف،  �أد�ء  ل��ت��ع��زي��ز 
مو�كبته للتعايف �ملت�سارع �لذي ت�سهده 

�لبيئة �لقت�سادية �حلالية. 
 و�أ�سار �إىل �أن نتائج �لن�سف �لأول من 
�مل�سرف  �أظهرت مرونة  �جلاري  �لعام 
يف هذه �لأوق��ات �ملليئة بالتحديات، يف 
ظ��ل وج��ود توجه �إي��ج��اب��ي ع��ر جميع 
�ملقايي�ض �لرئي�سية من حيث �لربحية 
و�لنمو ور�أ�ض �ملال و�ل�سيولة، كما ن�سعى 
و�لنمو  �لتطور  م�سرية  مو��سلة  �إىل 

زميبابوي،  يف  و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي��ر 
فورتي�ض  �أل����رت����و  ك���ارل���و����ض  وم���ع���ايل 
يف  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�سناعة  وزي��ر  مي�سكيتا، 
وزير  ديجز،  ماوين  ومعايل  موزمبيق، 
ومعايل  ليبرييا،  يف  و�ل�سناعة  �لتجارة 
ثابي�سو بول، وزير �لتجارة و�ل�سناعة يف 
�ساندي،  �إدو�رد هينجا  لي�سوتو، ومعايل 
�سري�ليون،  يف  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزير 
ومعايل ندير نايجل حميد ح�سن وزير 
�ملالية و�لتخطيط �لقت�سادي و�لتجارة 
�أمني  �أو����س���ي���اين،  ���س��ي�����س��ي��ل، ودي��ف��ي��د  يف 
وتنمية  و�ل��ت��ج��ارة  �لت�سنيع  وز�رة  ع��ام 
تادي�سي،  و�أدم��ا���س��و  كينيا،  يف  �مل�����س��اري��ع 

رئي�ض بنك �لتجارة و�لتنمية �لكيني.
�أن  �لزيودي  ثاين  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
�أف��ري��ق��ي��ا ت��ع��د و�ح����دة م��ن �أك���ر �أ�سو�ق 
�لعامل جذباً لال�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر، 

ملا تتمتع به من فر�ض ��ستثمارية هائلة 
يف قطاعات حيوية و��سر�تيجية مهمة 
�ملتجددة  �لطاقة  مثل  �لإم���ار�ت  لدولة 
�للوج�ستية.  و�خل�����دم�����ات  و�ل�����زر�ع�����ة 
�لإمار�ت  دولة  ت�سعى   : معاليه  و�أ�ساف 
�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  �أو�����س���ر  لتوطيد 
و�لتجاري و�ل�ستثماري مع قارة �أفريقيا، 
روؤى م�سركة بني  �أن هناك  وخ�سو�ساً 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �جل��ان��ب��ني 
مثل  �مل�ستقبل  ت��خ��اط��ب  م�����س��اري��ع  ع��ر 
�لهيدروجني �لأخ�سر و�لطاقة �ملتجددة 
ون�سر حلول �لتكنولوجيا �لزر�عية وهو 
ما مت �لركيز عليه خالل �لجتماعات 

�مل�سركة مع �لوزر�ء وكبار �مل�سوؤولني.
وقال معايل �لزيودي : �إن دولة �لإمار�ت 
�لطموحة  خ��ط��ط��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  ت���و�����س���ل 
رئي�سية  عاملية  كبو�بة  مكانتها  لر�سيخ 

موؤ�س�سة  ن�سبح  �أن  �إىل  ي��وؤه��ل��ن��ا  مب��ا 
�أق����وى و�أك����ر م�����س��وؤول��ي��ة، ت��ع��م��ل على 
�لأطر�ف  جلميع  كبرية  قيمة  توليد 
�ملعنية، وذلك بدعم من ��سر�تيجيتنا 
�ملوؤ�س�سية  �لثقافة  تعزيز  �إىل  �لر�مية 

�لتي تتمحور حول �ملتعاملني. 
مل�سرف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������ض  ون������وه 
�خلطوة  هذه  ب��اأن  �لإ�سالمي  �ل�سارقة 
�مل�سرف  ت�سنيف  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�سهم 
دول��ي��اً، حيث ح��ل �مل�����س��رف م��وؤخ��ر�ً يف 
�ملنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�92  �مل��رك��ز 
�سمن قائمة جملة “فورب�ض” �لعاملية 
�ل�سنوية لأقوى 100 �سركة يف �ل�سرق 
�لأو�سط لعام 2021، �لتي ت�سم �أكر 
جناحاً  و�أك��ره��ا  �ملنطقة  يف  �ل�سركات 
معايري  وف���ق  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف 
حمددة ت�سمل �لقيمة �ل�سوقية، وحجم 
و�إجمايل  �لأرب������اح،  و���س��ايف  �مل��ب��ي��ع��ات، 

�لأ�سول.
�ل�سارقة  م�����س��رف  �أع���ل���ن  ذل�����ك،  �إىل 
�لإ�سالمي عن �رتفاع �أرباحه �ل�سافية 
�سايف  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،٪  29.6 ب��ن�����س��ب��ة 
عن  دره������م،  م��ل��ي��ون   458.0 �ل���رب���ح 
 30 يف  �ملنتهية  �أ���س��ه��ر  �لت�سعة  ف���رة 
 353.4 ب���  مقارنة   2021 �سبتمر 

م��ل��ي��ون دره����م ع���ن ن��ف�����ض �ل���ف���رة من 
�رتفاع  على  �نعك�ض  ما  �ل�سابق،  �لعام 
 ،٪  29.3 بن�سبة  �لت�سغيلية  �أرب��اح��ه 
652.9 مليون درهم عن  حيث بلغت 
 504.8 مقابل  �لأوىل  �أ�سهر  �لت�سعة 
م��ل��ي��ون دره����م ع���ن ن��ف�����ض �ل���ف���رة من 

�لعام �ل�سابق.
�لإ�سالمي  �ل�سارقة  م�سرف  �أن  يذكر 
ي����ق����وم ب����ت����ق����دمي ن����ط����اق و�������س�����ع من 
لل�سريعة  �مل����ط����اب����ق����ة  �خل�������دم�������ات 
و�ل�سركات  �لأفر�د  �لإ�سالمية خلدمة 
ف�ساًل  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن،  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
�مل�سرفية  �خل��دم��ات  كافة  توفري  ع��ن 
مت  مِّ �ل��ت��ي �سُ و�ل��ت�����س��ه��ي��الت،  �ل��ع��امل��ي��ة 
ُعمالء  ق����اع����دة  ُم���ت���ط���لَّ���ب���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
�لفرة  و�ل�����س��رك��ات خ����الل  �ل��ت��ج��زئ��ة 
لحتو�ء  �لدولة  جهود  لدعم  �حلالية 
“نلتزم  ف��ريو���ض ك���ورون���ا حت��ت ���س��ع��ار 
ومتا�سياً مع روؤية �لإمار�ت  لننت�سر”، 
2021 �لر�مية للو�سول �إىل �قت�ساد 
�لبتكار،  على  مبني  م��ع��ريف  تناف�سي 
و����س���م���ن �����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة �مل�������س���رف يف 
مو�كبة �لتحولت �لقت�سادية �لعاملية، 
و��ستخد�م �أحدث �لتقنيات �لرقمية يف 

�لعمل �مل�سريف �ملعتمدة عاملياً.

ل��ت��دف��ق �ل���ت���ج���ارة و�ل����س���ت���ث���م���ار�ت على 
�إىل  م�سري�ً  و�لعاملي،  �لإقليمي  �مل�ستوى 
�أن دول���ة �لإم����ار�ت ت��وف��ر ف��ر���س��اً و�عدة 
�لأفريقية  �ل������دول  م���ن  ل��ل��م�����س��دري��ن 
ح���ي���ث ت��ت��ي��ح �إم���ك���ان���ي���ة �ل����و�����س����ول �إىل 
بنيتها  على  بالعتماد  ج��دي��دة،  �أ���س��و�ق 
�لدولة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة  �لتحتية 
باأكر من  �ملو�نئ و�مل��ط��ار�ت  من خ��الل 
ف�ساًل عن  �ل��ع��امل،  ح��ول  400 مدينة 
�ملحفزة  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �لبيئة 

لالأعمال و�ل�ستثمار�ت.
و�أعرب �لزيودي عن تطلعه �إىل مو��سلة 
وكبار  �ل���وزر�ء  مع  و�ملناق�سات  �للقاء�ت 
�مل�سوؤولني من �لدول �لأفريقية للو�سول 
بني  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  بالعالقات 
�إىل  �لأفريقية  و�ل���دول  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�آفاق جديدة من �لنمو و�لزدهار.

ـــي لـــلـــزراعـــة«  ـــب ـــوظ »اأب
الذكية  م�ساريعها  ت�ستعر�ض 
للتقنية« »جيتك�ض  ــالل  خ

•• اأبوظبي - وام: 

للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ت��ع��ر���ض 
و�ل�سالمة �لغذ�ئية عدد� من م�ساريعها 
قطاع  خل����دم����ة  �مل���خ�������س�������س���ة  �ل����ذك����ي����ة 
و�حليو�ين  �ل��ن��ب��ات��ي  ب�����س��ق��ي��ه  �ل����زر�ع����ة 
جلوبال  “جيتك�ض  يف  م�ساركتها  خ��الل 
�أبوظبي  �سمن جناح حكومة   ”2021
مدير  �لعو�سي  يعقوب  وق��ال  �لرقمية. 
و�مل�������س���اري���ع يف هيئة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ق�����س��م 
�لغذ�ئية  و�ل�سالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي 
فر�سة  ي��ع��د   “ للتقنية  “جيتك�ض  �إن 
مثالية لت�سليط �ل�سوء على �لتطبيقات 
�لهيئة  �بتكرتها  �لتي  و�مل�ساريع  �لذكية 
خلدمة قطاع �لزر�عة و �لغذ�ء و�لروة 
�حليو�نية يف �أبوظبي و�لتي تعتمد على 
�أحدث �لتقنيات مبا يف ذلك تكنولوجيا 
�لعمل  كفاءة  لرفع  �ل�سطناعي  �لذكاء 
وتعزيز  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  و����س��ت��د�م��ة 
�إىل  بالإ�سافة  �حليوي  �لأم��ن  منظومة 
م��و�ك��ب��ة �ل��ن��ه�����س��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �لتي 

ت�سهدها كافة �لقطاعات يف �لدولة.
هذ�  تركز  �لهيئة  �أن  �لعو�سي  و�أ���س��اف 
تطبيقاتها  لأح��دث  �لرويج  على  �لعام 
و  ل��ل��م��ز�رع��ني  �ملخ�س�سة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
ت��وق��ع��ات ����س��ت��ري�د �لأغ���ذي���ة و�لأع����الف 

�حليو�نية يف �لدولة .

بديل عن الدفع النقدي وبطاقات الئتمان البال�ضتيكية
دائرة املالية املركزية بال�سارقة 

تطلق املحفظة الرقمية »حت�سيل باي«
•• ال�سارقة-الفجر:

ت�سهياًل على عمالئها وحتقيقاً لال�سر�تيجية �لعامة للتحول �لرقمي يف 
�لإمارة، �أطلقت د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة، موؤخر�ً، �ملحفظة �لرقمية 
و�ل�سركات  �لأف����ر�د  قبل  م��ن  ��ستخد�مها  ميكن  �ل��ت��ي  باي”،  “حت�سيل 
�لبو�بات  مثل  �لرقمية،  �ملن�سات  خالل  من  للدفع  و�آمنة  �سهلة  كطريقة 
بو��سطة  �أو  نقد�ً  �لدفع  عن  كبديٍل  �لذكية  �لهو�تف  وتطبيقات  �لرقمية 

بطاقات �لئتمان �لبال�ستيكية.

ت�ضهيل اإجراء كافة املعامالت املالية
 اخلا�ضة بنظام الإي�ضال الذكي “حت�ضيل« 

�خلا�سة  �ملالية  �ملعامالت  كافة  �إج��ر�ء  ت�سهيل  على  �ملحفظة  ه��ذه  وتعمل 
بنظام �لإي�سال �لذكي “حت�سيل” و�ملُطبق يف كافة دو�ئر حكومة �ل�سارقة 
ميكن  بحيث  �لإم���ارة،  يف  و�خلا�سة  �حلكومية  �سبه  �لدو�ئر  من  و�لعديد 
�مل��ودع��ة يف  �لأم���و�ل  بو��سطة  �إل��ك��رون��ي��اً  �ملعامالت  ر���س��وم  دف��ع  للمتعامل 
ح�ساب “حت�سيل” �أو بطاقات �لئتمان �ملخزنة د�خل �ملحفظة ب�سكل �آمن 

و�سريع دون �حلاجة �ىل �إدخال بيانات �لدفع يف كل مرة.

حتقيقًا ل�ضرتاتيجية التحول الرقمي يف الإمارة 
�ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  يف  �مل��ايل  �لنظام  �إد�رة  مدير  �ليا�سي،  ه��دى  وقالت 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  “متا�سياً  بال�سارقة: 
�ل�����س��ارق��ة، وحتقيقاً  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  �ل��ق��ا���س��م��ي، ع�سو  ب��ن حم��م��د 
ل�سر�تيجية �لتحول �لرقمي يف �لإمارة، نعمل ب�سكل م�ستمر على حتديث 
وتطوير خدماتنا من �أجل �لت�سهيل على �ملتعاملني، ومتكينهم من �إجناز 

معامالتهم من خالل نظام “حت�سيل” بكل �سهولة و�سرعة و�أمان«.
بيانات �ساحب  تت�سمن  �جلديدة  باي”  “حت�سيل  �أن خدمة  �إىل  و�أ�سارت 
�حل�ساب، ومعلومات �لبطاقات �لئتمانية �خلا�سة به، ومعلومات �لدفع يف 
باإ�سافتها  �مل�ستخدم  �لتي قام  �ملُخزنة  �لأم��و�ل  �إىل  بالإ�سافة  مكان و�حد، 
�إىل �ملحفظة من خالل �إيد�ع �لنقود يف �ملحفظة لدى �أي من مر�كز �ل�سحن 
�ملبا�سر من ح�سابه �مل�سريف �إىل حمفظته  �أو من خالل �لتحويل  �ملعتمدة 

�لرقمية.

توفري اخلدمات احلكومية على
 مدار ال�ضاعة ملتعاملي اجلهات احلكومية 

�لذي  “حت�سيل”،  �ل��ذك��ي  م��ن نظام �لإي�����س��ال  وتعد ه��ذه �خل��دم��ة ج���زء�ً 
�إلكروين  دف��ع  نظام  عملها،  ف��رق  بجهود  �مل��رك��زي��ة  �ملالية  د�ئ���رة  ط��ورت��ه 
منذ  و�أ�سهم  �ل�سارقة،  باإمارة  �حلكومية  �جلهات  جميع  يف  ويطّبق  متمّيز 
�إطالقه يف توفري �خلدمات �حلكومية على مد�ر �ل�ساعة ملتعاملي �جلهات 
�حلكومية، كما قلل من خماطر ��ستخد�م �لنقد، و�أ�ساف �لعديد من �ملز�يا 

لال�ستخد�م �لأمثل لتقنيات �لدفع �لإلكرونية �حلديثة.
�لأهد�ف  م��ن  ع��دد  حتقيق  على  بال�سارقة  �مل��رك��زي��ة  �ملالية  د�ئ���رة  وتعمل 
�لنقدية،  �ل�سيولة  وت��وف��ري  وتنمية  �إد�رة  يف  تكمن  �ل��ت��ي  �ل�سر�تيجية 
وتطوير منظومة مو�زنة �لأد�ء، وتنفيذ �سيا�سات مالية متكاملة وفّعالة، 
�ل��ذك��ي، وتطبيق  �لتحول  �ل��ع��ام��ة، ومت��ك��ني  �ملالية  ع��امل��ي يف  وب��ن��اء من���وذج 
�لد�خلية،  �لرقابة  منظومة  تعزيز  �إىل  �إ�سافة  جن��وم،  �سبع  بفئة  خدمات 
و�إد�رة  و�لبتكار  �لتمّيز  ثقافة  وتطوير  �ملو�طنة،  �لب�سرية  �مل��و�رد  ومتكني 

�لأد�ء �ملوؤ�س�سي.

خالل ملتقى الأعمال بني ال�ضارقة واإ�ضتونيا ولتفيا وال�ضويد

غرفة ال�سارقة تناق�ض الفر�ض ال�ستثمارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات مع مراكز القوى التقنية يف القارة الأوروبية
وم�ستد�مه  متميزة  �قت�سادية  �سر�كة  بناء 
بني �جلانبني ت�سهم يف تو�سيع �آفاق �لتبادل 
يف  ��ستثمارية  ل�سر�كات  وتوؤ�س�ض  �لتجاري 
خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية �لتي متثلها 
�إىل  م�سري�  �مل�ساركة،  �لأوروب��ي��ة  �ل�سركات 
تطلعات  مع  �ن�سجاما  ياأتي  �مللتقى  ه��ذ�  �أن 
حلر�سها  وجت�������س���ي���د�  �ل���ر����س���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
�ل�ستثمارية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م 
�ملحلية و�أط���ر �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري ب��ني دولة 
�لإمار�ت عامة و�ل�سارقة ب�سكل خا�ض  ودول 
�لحتاد �لأوروبي حيث توفر هذه �لفعاليات 
�لفر�سة لتعريف رجال �لأعمال �لأوروبيني 
ع��ل��ى �ل��ف��ر���ض �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �ل���و�ع���دة �لتي 
تزخر بها �لإمارة ل �سيما يف ظل �لت�سهيالت 
خمتلف  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  و�حل���و�ف���ز 

�لهيئات �حلكومية للم�ستثمرين �لأجانب.
�لتجارة  ق��ي��م��ة  �أن  �إىل  �ل��ع��وي�����ض،  و�أ�����س����ار 
�خلارجية غري �لنفطية بني دولة �لإمار�ت 
ودول �لحت��اد �لأوروب��ي خالل عام 2020 
وقيمة  دره���������م،  م���ل���ي���ار   189.4 ب���ل���غ���ت 
�لحت����اد  دول  �إىل  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�������س���ادر�ت 
27.6 مليار دره��م، مقابل  �لأوروب��ي بلغت 
ت�سدير،  �إع�������ادة  ق��ي��م��ة  دره�����م  م��ل��ي��ار   28
منوها �إىل �أن �إجمايل �لتبادل �لتجاري بني 
درهم  مليار   2.  2 بلغ  و�ل�سويد  �لإم����ار�ت 
خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، وت���ت���وزع ب��ني و�رد�ت 
 240 �إىل  ت�سل  و���س��ادر�ت  دره��م  مبلياري 
مليون درهم، موؤكد� �أن �لعالقات �لتجارية 
�ملتينة بني �لبلدين تتطلب م�ساعفة جهود 
زي��ادة منوها  للعمل على  و�ل�سر�كة  �لتعاون 
على  م�سدد�  �ملن�سودة،  �لتطلعات  يحقق  مبا 
لالرتقاء  ج��ه��د  �أي  ت��دخ��ر  ل��ن  �ل��غ��رف��ة  �أن 
وحتفيز  �مل�سركة،  �لقت�سادية  بالعالقات 
ي�سهم يف  و�ل��ت��ع��اون، مبا  و�حل���و�ر  �لتو��سل 
زي���ادة ت��و�ف��ق �ل����روؤى نحو �إجن���از �لأه���د�ف 
�مل��زي��د من  �إىل حتقيق  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�����س��رك��ة 

•• ال�سارقة-الفجر:

ناق�ض ملتقى �لأعمال بني �ل�سارقة و�إ�ستونيا 
�أم�����ض مبقر  ُع��ق��د  ولتفيا و�ل�����س��وي��د، �ل���ذي 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة �ل�����س��ارق��ة، �لفر�ض 
�ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  �ل�ستثمارية 
بني �ل�سارقة ومر�كز �لقوى �لتقنية يف �لقارة 
�لأوروبية، �إىل جانب عر�ض �ل�سر�كات �لتي 
توفرها خمتلف �ملجالت �لقادرة على جذب 

�مل�ستثمرين �لأوروبيني �إىل �لإمارة.
ن���ظ���م���ت���ه غرفة  �ل��������ذي  �مل���ل���ت���ق���ى  وح�������س���ر 
�لعوي�ض  �سلطان  �هلل  عبد  �سعادة  �ل�سارقة، 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
و�سعادة رغده عمر�ن ترمي ع�سو  �ل�سارقة، 
�أحمد  و�سعادة حممد  �لغرفة،  �إد�رة  جمل�ض 
�ل�سارقة،  غرفة  ع��ام  مدير  �لعو�سي  �أم��ني 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  ب��ول��د  دور�����ض  و���س��ع��ادة 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  �لإ�ستونية  للر�بطة 
و�لت�سالت، و�إيغا �إيرميجا �ملدير �لتنفيذي 
لتفيا،  يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  ملجموعة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  ج��ون�����س��ون  وت��ورب��ي��ورن 

�بتكار  جم��م��وع��ة   ،  Propell ل�����س��رك��ة 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت بال�سويد، 
�لعام  �مل��دي��ر  م�ساعد  �سطاف  �لعزيز  وعبد 
لقطاع �لت�سال و�لأعمال، كما �سهد �مللتقى 
م�ساركة روؤ�ساء ومدر�ء تنفيذيني لعدد من 
�ل�سركات �لأوربية �لر�غبني يف �ل�ستثمار يف 
�لإمارة.  و�سهد �مللتقى توقيع مذكرة تفاهم 
بني �لغرفة و�لحتاد �لإ�ستوين لتكنولوجيا 
ت�سهيل  �إىل  تهدف  و�لت�����س��الت،  �ملعلومات 
�لتعاون �لقت�سادي بني جمتمعات �لأعمال، 
م��ن خ��الل ت���د�ول ف��ر���ض �ل��ت��ح��ول �لرقمي 
�أن�سطة  ت�سجيع  ج��ان��ب  �إىل  �لبلدين  ل��دى 
�لبحث �لعلمي يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات، 
�لفنية  و�ملعارف  تبادل �خل��ر�ت  ف�سال عن 
�لرقمية  �حل��وك��م��ة  �مل��م��ار���س��ات يف  و�أف�����س��ل 
وفر�ض �لتدريب لأع�سائهم، بالإ�سافة �إىل 
�لرويج للفر�ض �ل�ستثمارية �ملتاحة بهدف 

ت�سجيع �ل�ستثمار�ت �لثنائية.
�لعوي�ض،  �سلطان  �هلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  ورح���ب 
ب��اأن ي�سكل  �أمله  �لأورب��ي معربا عن  بالوفد 
�مللتقى �نطالقة جديدة وو�ع��دة يف م�سرية 

�لتقدم و�لزدهار للجميع.
بولد، عن  دور���ض  �سعادة  �أعربت  من جهتها 
�لتي  �إعجابها بالتطور و�لنه�سة �لعمر�نية 
�ل�سارقة �ليوم وحتدثت عن  �إم��ارة  ت�سهدها 
جدول  يف  �أ�سا�سية  كوجهة  �ل�سارقة  مكانة 
�ل�سياحية  و�ل���وف���ود  �لأع���م���ال  رج���ال  زي����ارة 
متوجهة  �لإم�������ار�ت،  دول����ة  �إىل  �لأوروب����ي����ة 
بال�سكر جلهود غرفة �ل�سارقة على تنظيمها 
مللتقى �لأعمال مع وفد �لر�بطة �لإ�ستونية 
وممثلي  و�لت�سالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا 
تعتر  و�لتي  و�ل�سويد  لتفيا  من  �ل�سركات 
�ل�سارقة  ت�سع  ومثمرة  ��ستثنائية  ل��ق��اء�ت 
يف موقع بارز على �سعيد تطوير �لعالقات 
بني دول �لإحت��اد �لأوروب��ي ودولة �لإمار�ت، 
م��ع غرفة  �لتفاهم  م��ذك��رة  �أن  م��وؤك��دة على 
�ل�����س��ارق��ة ���س��ت��ع��زز �ل��ت��ع��اون يف �ل��ك��ث��ري من 
ر�أ�سها  وعلى  �لأخ���رى  �حليوية  �لقطاعات 

تكنولوجيا �ملعلومات.
�أمني  �أح��م��د  حممد  �سعادة  �أك���د  جانبه  م��ن 
هذ�  خالل  من  ت�سعى  �لغرفة  �أن  �لعو�سي، 
�إىل لتطوير �لعالقات وزي��ادة حجم  �مللتقى 

�ل�ستثمار�ت �ملتبادلة وتعزيز ميز�ن �لتبادل 
�ل�سياحة  جم����ال  يف  ول���س��ي��م��ا  �ل���ت���ج���اري، 
و�لكيماويات  و�لت�سالت  �لثقيلة  و�ملعد�ت 
�ل���ذي  �ل��ت�����س��ن��ي��ع  �إىل ج���ان���ب  و�ل����ع����ق����ار�ت، 
ي��ع��د ق��ط��اع��ا ح��ي��وي��ا ت��ت��ق��اط��ع ف��ي��ه �مل�سالح 
خ��ا���س��ة يف �سوء  �مل�����س��رك��ة،  و�ل���ت���وج���ه���ات 
م��ن عو�مل  �ل�����س��ارق��ة  �إم�����ارة  ب��ه  تتمتع  م��ا 
�ل��ي��وم حم��ور� رئي�سا  �أن غ��دت  ج��اذب��ة وبعد 
يف �مل��ن��ط��ق��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي،  ف�سال 
�لرقمي  �مل����ج����ال  يف  �ل���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  ع����ن 
من  ك��و�ح��دة  �إ�ستونيا  مكانة  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�ملعلومات  تقنية  جم��ال  يف  �ملتطورة  �ل���دول 
يف �أوروب���ا، م�سري� �إىل �لت��ف��اق �ل��ذي جرى 
برنامج  �لإم���ار�ت ولتفيا على  م��وؤخ��ر� بني 
م��و���س��ع ل��ل��ت��ع��اون �لق��ت�����س��ادي ي�����س��م��ل 11 
قطاعا حيويا وت�سمل )  �ل�سياحة و�لطري�ن 
و�مل�ساريع  و�لب��ت��ك��ار  و�ل�ستثمار  و�ل��ت��ج��ارة 
 ) �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
قويا  �أ�سا�سا  ت�سكل  �لعو�مل  هذه  �أن  موؤكد� 
للتعاون  لتطوير و��ستك�ساف قنو�ت جديدة 

�لقت�سادي �مل�ستقبلي.

متهيدًا لعر�ضه على اجلمعية العمومية

% جمل�ض اإدارة م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي يوافق على رفع �سقف ن�سبة متلك الأجانب اإىل 40 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20 �أكتوبر 2021 �لعدد 13371

االربعاء   20  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13371  
Wednesday    20   October   2021   -  Issue No   13371



29

املال والأعمال

الوفد التجاري الإ�سرائيلي الأكرب يختتم زيارته اإىل اأبوظبي بتعزيز العالقات التجارية وال�ستثمارية

بهدف تعزيز وتفعيل قنوات التعاون القت�ضادي وال�ضتثماري

الإمارات توقع على اتفاقية حماية وت�سجيع ال�ستثمار مع العراق
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �إط�����ار ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا �ل��ه��ادف��ة �إىل 
�لتعاون  ق���ن���و�ت  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��زي��ز 

�لق���ت�������س���ادي و�ل����س���ت���ث���م���اري مع 
دولة  وقعت  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 
ممثلة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�تفاقية  �أم�ض  �ملالية �سباح  ب��وز�رة 

�ل�ستثمار�ت  وت�����س��ج��ي��ع  حل��م��اي��ة 
م��ع ج��م��ه��وري��ة �ل���ع���ر�ق، وذل����ك يف 
�أبوظبي.  يف  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  م��ق��ر 
�إىل  �لت����ف����اق����ي����ة  ه������ذه  وت�����ه�����دف 
ت�����س��ج��ي��ع �ل����س���ت���ث���م���ار �لأج���ن���ب���ي 
م���ن خ���الل ت��وف��ري وت��ن��م��ي��ة �ملناخ 
وحماية  ل���ال����س���ت���ث���م���ار،  �مل����الئ����م 
�لبلدين،  �لقت�سادي بني  �لتعاون 
�سامل بني �حلقوق  تو�زن  وتاأمني 
�مل�ستثمرين  ب���ني  و�لل����ت����ز�م����ات 
�مل�����س��ي��ف��ة، مب����ا يحفز  و�ل�����دول�����ة 
للتنمية  �لأع�������م�������ال  م�������ب�������ادر�ت 
�لق��ت�����س��ادي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة.  ومثل 
�لتوقيع  يف  �لإم�����ار�ت�����ي  �جل���ان���ب 
يون�ض  ����س���ع���ادة  �لت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
حاجي �خلوري وكيل وز�رة �ملالية، 
�جلانب  ع��ن  �لتفاقية  وق��ع  فيما 
�لعر�قي �سعادة �سها �لنجار رئي�ض 
�لهيئة �لوطنية لال�ستثمار، وذلك 
�مل�سوؤولني  كبار  من  ع��دد  بح�سور 
على  وتعليقاً  �جل��ان��ب��ني.  ك��ال  م��ن 
توقيع �لتفاقية؛ �أكد �سعادة يون�ض 
توقيع  �أه���م���ي���ة  �خل������وري  ح���اج���ي 

�تفاقية حماية وت�سجيع �ل�ستثمار 
وجمهورية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���ني 
�لبلدين  توؤكد �سعي  �لعر�ق و�لتي 
ل���ت���ع���م���ي���ق وت�����ع�����زي�����ز �ل����ع����الق����ات 
�لثنائية، وبناء �سر�كات ��ستثمارية 
�لقت�سادية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
و�مل���ال���ي���ة ومب����ا ي�����س��ج��ع ع��ل��ى منو 
�ملنافع  وي���ح���ق���ق  �ل����س���ت���ث���م���ار�ت 
�ل�سديقني.  ل��ل��ب��ل��دي��ن  �مل��ت��ب��ادل��ة 
وقال �سعادته: “ي�ساهم �إبر�م مثل 
هذه �لتفاقيات يف دعم جهود دولة 
�لإمار�ت لتعزيز ومتتني �لعالقات 
�لقت�سادية و�لتجارية مع خمتلف 
دول �لعامل، وتوؤكد حر�ض �لدولة 
على حماية �ل�ستثمار�ت �لإمار�تية 
�ملنا�سب  �ملناخ  وتوفري  �خل���ارج،  يف 
�لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  ل�ستقطاب 
وت�سريعية  قانونية  منظومة  وفق 
�لعاملية،  �ملمار�سات  ترتقي لأف�سل 
ت��ن��اف�����س��ي��ة �لدولة  ي��ع��زز م���ن  مم���ا 
�ل����س���ت���ث���م���اري���ة على  وج���اذب���ي���ت���ه���ا 
�لعاملية.«  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  خ����ارط����ة 
على  �لت��ف��اق��ي��ة  تن�ض  وتف�سياًل، 

من  �جلانبني  ��ستثمار�ت  حماية 
�لتجارية  غ����ري  �مل���خ���اط���ر  ك���اف���ة 
و�حلجز  و�مل�����س��ادرة  �لتاأميم  مثل 
على  وتعمل  و�لتجميد،  �لق�سائي 
ت�سهيل �ل�سماح باإن�ساء �ل�ستثمار�ت 
لهذه  �لر�خي�ض  ومنح  �ملتبادلة 
�لتفاقية  توؤكد  كما  �ل�ستثمار�ت، 
ع���ل���ى �أح����ق����ي����ة حت����وي����ل �لأرب���������اح 
لال�ستثمار�ت  �لأخ��رى  و�لعائد�ت 
للتحويل،  ق���اب���ل���ة  ح�����رة  ب��ع��م��ل��ة 
تعوي�ساً  �مل�ستثمر  تعوي�ض  وتتيح 

ل�ستثماره يف حالة  وف��وري��اً  ع��ادًل 
�لعامة  �ل�ستيالء عليه للم�سلحة 
ودون متييز،  للقانون  وفقاً  وذل��ك 
�لتعوي�ض  ق��ي��م��ة  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
لال�ستثمار  �ل�سوقية  للقيمة  وفقاً 
�إىل  ي�سار  ع��ل��ي��ه.   �ل�ستيالء  قبل 
�أن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
مم��ث��ل��ة ب������وز�رة �مل��ال��ي��ة ق���د وقعت 
على 103 �تفاقية ثنائية حلماية 
خمتلف  م��ع  �ل�ستثمار  وت�سجيع 

دول �لعامل.

ال�سفري الإ�سرائيلي : الإمارات واإ�سرائيل 
توقعان اتفاقية �سراكة اقت�سادية �ساملة قريبا 

•• اأبوظبي-وام:

�أن  �إ�سر�ئيل �ملعني لدى �لدولة عن  ك�سف �سعادة �أمري حايك، �سفري دولة 
�لجتماع �لذي جمع �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
يونيو  يف  �إ�سر�ئيل  خارجية  وزي��ر  لبيد  يائري  ومعايل  �ل��دويل،  و�لتعاون 
�قت�سادية  �سر�كة  �إتفاقية  توقيع  على  �لتفاق  �سهد  قد  باأبوظبي  �ملا�سي 

�ساملة بني �لبلدين يف غ�سون ت�سعة �أ�سهر.
وقال �ل�سفري �لإ�سر�ئيلي - يف ت�سريح خا�ض لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” 
- هناك �إمكانيات هائلة لتوطيد �لعالقات �لثنائية بني �لإمار�ت و�إ�سر�ئيل 

ولتعزيز حجم �لتبادل �لتجاري.
بقيادة  �ملا�سي،  يونيو  يف  باأبوظبي  �سفارتها  �فتتحت  قد  �إ�سر�ئيل  وكانت 
�سفري�  �آن��ذ�ك ثم عني  �لدبلوما�سية  �لبعثة  قيادة  �لذي توىل  نائيه  �إيتان 

لبالده مبملكة �لبحرين يف �سبتمر �ملا�سي.
وقال حايك �إن معايل �أورنا باربيافاي وزيرة �لقت�ساد �لإ�سر�ئيلية، �أكدت 
له خالل لقاء جمعهما �لتز�مها �لتام بالإطار �لزمني �ملتفق عليه لتوقيع 

�لتفاقية.

»جمارك اأبوظبي« و» مت« تطلقان مبادرة 
»اجلمارك اخلفية« خالل »جيتك�ض 2021«

•• اأبوظبي-وام:

�خلدمات  من�سة  م��ع  بالتعاون  �أبوظبي  جل��م��ارك  �لعامة  �لإد�رة  �أطلقت 
�لتحكم  “لوحة  من خالل  “�جلمارك �خلفية”  مبادرة  “مت”  �حلكومية 
�جلمركية” �لذكية لطلب وتتبع �ملعامالت �جلمركية وذلك خالل فعاليات 

“جيتك�ض جلوبال 2021«.
�لقيادة  توجيهات  مع  متا�سيا  �خلفية”  “�جلمارك  مبادرة  �إط��الق  وج��اء 
�ل��ر���س��ي��دة وج��ه��ود ح��ك��وم��ة �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي حل��وك��م��ة �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي يف 
خطوة  يف  �لرقمي  �مل�ستقبل  نحو  �لكامل  و�لنتقال  �حلكومية  �خل��دم��ات 
�لتجارة  وتعزيز حركة  �لزمنية  وتقليل مدتها  �لإج��ر�ء�ت  فعالية  لتعزيز 

وحتقيق ��ستد�مة �لنمو �لقت�سادي.
وت�سهم �ملبادرة يف �إجناز �خلدمات و�ملعامالت �جلمركية رقميا من خالل 
و�مل�ستثمرين  و�ل��ت��ج��ار  �ملتعاملني  جت��رب��ة  ت��ع��زز  تفاعلية  م��وح��دة  من�سة 
و�ملوردين على م�ستوى �إمارة �أبوظبي مبا يو�كب تطور م�ستقبل �خلدمات 
خالل  من  �جلمركية  �ملنظومة  ��ستد�مة  يف  وي�سهم  �لرقمية  �حلكومية 

هيئة جمركية ر�ئدة عامليا.
وتاأتي من�سة “لوحة �لتحكم �جلمركية” �جلديدة و�ملبتكرة �سمن مبادرة 
“ لالإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي و�أحدث م�ساريعها  “�جلمارك �خلفية 
�لرقمية �لتي تتما�سى مع ��سر�تيجيتها �لطموحة نحو �لتحول �لرقمي 
�ل�سامل وتقدمي حلول ذكية متكاملة تعزز جتربة �ملتعاملني و�مل�ستثمرين 
و�لتجار ما ميثل �إجناز� جمركيا جديد� يو�كب م�ساريع �لإمار�ت للخم�سني 

عاما �ملقبلة. •• دبي-الفجر:

��ستقبلت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية، مبقرها يف 
�إم��ارة دب��ي، وف��د�ً رفيع �مل�ستوى من ولي��ة بافاريا، 
�مل�����س��ت��ج��د�ت �ملرتبطة  �آخ����ر  ب��ه��دف �ط���الع���ه ع��ل��ى 
بقطاع �لطاقة، ل �سيما �لنظيفة منها، و�سبل تعزيز 
�لعالقات بني �جلانبني، وبحث �أطر تطوير �لتعاون 
�لطاقة  و�ل���ت���ج���ارب يف جم����ال  �خل������ر�ت  وت���ب���ادل 

مبختلف �أ�سكالها.
وتر�أ�ض �لوفد �لز�ئر، �لذي كان يف ��ستقباله �سعادة 
�مل��ه��ن��د���ض ���س��ري��ف �ل��ع��ل��م��اء، وك��ي��ل �ل�����وز�رة ل�سوؤون 
�ل��ط��اق��ة و�ل���ب���رول، م��ع��ايل رولن����د وي��ج��رت وزير 
�ل�����س��وؤون �لق��ت�����س��ادي��ة يف ولي���ة ب��اف��اري��ا، بح�سور 
�مل�ساعد  �ل��وك��ي��ل  ع��ل��ي،  �آل  يو�سف  �ملهند�ض  ���س��ع��ادة 
وز�رة  يف  �مل�ستقبل  وط��اق��ة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  لقطاع 

�لطاقة و�لبنية �لتحتية.
ورحب �سعادة �سريف �لعلماء يف بد�ية �للقاء بالوفد 
يف  �للقاء�ت  هذه  مثل  �أهمية  على  موؤكد�ً  �ل�سيف، 
�لثنائية  �لعالقات  ومتتني  �لبّناء  �لتعاون  تعزيز 

على  مبينة  �سلبة  م��ن��ظ��وم��ة  وف���ق  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
�أن تكون هذه  �مل�سركة، معرباً عن تطلعه  �مل�سالح 
�لجتماعات د�عمة مل�سرية �لنجاحات �لنوعية �لتي 
�لإمار�تي  �ل�سعبني  بني  �ملتميزة  �لعالقة  �سهدتها 

على  تعمل  �ل���وز�رة  �سعادته:” �إن  وق��ال  و�لأمل����اين. 
بالتعاون  �أ�سكالها  مبختلف  �لطاقة  قطاع  تطوير 
متطلبات  يلبي  مبا  �ل�سر�تيجيني،  �سركائها  مع 
�ملرحلة �ملقبلة يف �مل�سرية �لتنموية للدولة، ويدعم 

على جميع   �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �نفتاح 
�لتي  �ل��ط��اق��ة  �أن�����و�ع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة مبختلف  �ل��ت��ج��ارب 
تتو�فق مع مو�ردنا �لطبيعية، يف �إطار حر�سنا  على 
بني  �لتو�زن  على  و�حلفاظ  �لطاقة  م�سادر  تنويع 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  يدعم  مب��ا  م�سادرها،  خمتلف 
و�لقت�ساد �لأخ�سر �لتي جت�سدت يف �إطالق �لدولة 
2050، و�ملبادرة  �أول ��سر�تيجية وطنية للطاقة 
بحلول  �مل��ن��اخ��ي  �حل��ي��اد  لتحقيق  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

.»2050
�لطاقة  حلول  ��ستخد�م  �سعادته:” ميثل  و�أ�ساف   
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة �إح������دى �ل���رك���ائ���ز �ل��رئ��ي�����س��ة يف من���وذج 
�لإمار�ت يف �لعمل من �أجل �ملناخ وخف�ض �نبعاثات 
�سمن  �لإم���ار�ت،  ت�ستهدف  حيث  �لدفيئة،  �لغاز�ت 
�لطاقة  م�سادر  من  مزيجاً  �لطاقة،  ��سر�تيجية 
�مل��ت��ج��ددة و�ل���ن���ووي���ة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، ل�����س��م��ان حتقيق 
و�لأه���د�ف  �لقت�سادية  �لحتياجات  ب��ني  �ل��ت��و�زن 
�لبيئية، ويدعم توجه دولة �لإمار�ت يف �سعيها نحو 
�ملت�سارع  و�لعمل  �لنظيفة،  �لطاقة  منظومة  تعزيز 

لتحقيق �لريادة �لعاملية بحلول مئوية 2071«.

»الطاقة والبنية التحتية« تبحث التعاون مع بافاريا يف جمال الطاقة

�سريف العلماء: ن�ستهدف تطوير قطاع الطاقة مبا يلبي متطلبات امل�سرية التنموية لالإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ملدة  ��ستمرت  زي��ارة  �إ�سر�ئيلية  جتارية  بعثة  �أك��ر  �ختتمت 
يومني �إىل �إمارة �أبوظبي كجزء من �لوفد �لتجاري �لأو�سع 
)ما ور�ء �لأعمال 2( �لذي ينظمه كل من معهد �إ�سر�ئيل 
�أبوظبي  مكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  هبوعليم  وب��ن��ك  للت�سدير 

لال�ستثمار.
وقام �أكر من 250 رجل �أعمال وم�ستثمر �إ�سر�ئيلي بجولة 
�أكتوبر،  و18   17 يومي  �أبوظبي  �لإمار�تية  �لعا�سمة  يف 
�مل�سوؤولني من منظومة  كبار  �لتقو� خاللها نظر�ئهم من 
�لأع���م���ال يف �لإم�����ارة، وت��ع��رف��و� ع��ل��ى �لإم��ك��ان��ي��ات �لكبرية 
�نطالق  نقطة  متثل  �لتي  �أبوظبي  �سوق  بها  تتمتع  �لتي 
�أو�سع.   ب�سكل  �ملنطقة  يف  وتنميتها  �لأعمال  لتطوير  قوية 
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�ض  �ل�سرفاء  علي  حممد  م��ع��ايل  وق���ال 
�لقت�سادية - �أبوظبي: “تت�سارك �إمارة �أبوظبي و�إ�سر�ئيل 
�لتقدم  لتحقيق  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  لت�سخري  ب��اأف��ك��اره��م��ا 
�لفر�ض  م��ن  لال�ستفادة  وتعمالن  �ملنطقة،  يف  و�لزده����ار 
�ملتاحة لتحقيق هذ� �لهدف. لقد �سهدنا على مد�ر �ليومني 
�ملا�سيني �لتز�ماً بتعزيز �آفاق �لتعاون �لتجاري �مل�سرك، �إذ 
تتمتع قطاعات �لأعمال �لتي تركز على �لبتكار يف �أبوظبي، 
باملو�رد  �ل�سحية،  �ملالية و�لطاقة و�لرعاية  مثل �خلدمات 
و�لبنية �لتحتية �ملتقدمة وتوفر �لعديد من �لفر�ض �لتي 
تدعم طموحات �ل�سركات �لإ�سر�ئيلية �لتي تتطلع لتنمية 

�أعمالها يف �ملنطقة وخارجها«. 
بدور  لال�ستثمار  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  �أ���س��ه��م  “لقد  و�أ����س���اف: 
�أ���س��ا���س��ي يف ت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات ب���ني ���س��وق��ي��ن��ا م��ن��ذ توقيع 
�لت��ف��اق �لإب��ر�ه��ي��م��ي ل��ل�����س��الم. ون��ع��م��ل م��ن خ���الل مكتب 
�أبوظبي لال�ستثمار يف �إ�سر�ئيل على زيادة �لدعم لل�سركات 
وك�سلة  �أبوظبي،  يف  بال�ستثمار  ترغب  �لتي  �لإ�سر�ئيلية 
وقال  �مل�سركة«.   �لتجارية  �لفر�ض  لال�ستفادة من  و�سل 
“�سعد�ء  هبوعليم:  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كوتلر،  دوف 
مب��و����س��ل��ة �ل��ب��ن��ك ج��ه��وده �ل���ر�ئ���دة ل��ت��اأ���س��ي�����ض �أع��م��ال��ه يف 
�إ�سر�تيجية  هبوعليم  بنك  تبنى  لقد  �جلديدة.  �لأ�سو�ق 
�لوفد  و�سي�ساهم  �خلليج،  دول  يف  �لأع��م��ال  تاأ�سي�ض  ري��ادة 

�لتجاري �حلايل يف تعزيز �لعالقات مع �إمارة �أبوظبي �لتي 
�لعاملية يف جمالت  �مل��ر�ك��ز  �أه��م  و�ح��دة من  بكونها  تعرف 

�لتمويل و�لتجارة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة«. 
معهد  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ب���اروخ،  �أدي���ف  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�إ�سر�ئيل للت�سدير: “متثل زيارة �لوفد �لتجاري �إىل دولة 
�لت��ف��اق �لبر�هيمي  ع��ام و�ح��د م��ن توقيع  �لإم����ار�ت بعد 
ل��ل�����س��الم خ��ط��وة ه��ام��ة �أخ����رى يف م�����س��رية ت��ع��زي��ز �لتعاون 
جديد�ً  باباً  �لتفاقية  فتحت  لقد  �لبلدين.  بني  �مل�سرك 
حمورياً  دور�ً  فيها  يلعب  �لق��ت�����س��اد  ب���ات  �ل��ت��ي  لل�سر�كة 
لتطوير �لعالقات �لدبلوما�سية. ُي�سعدنا يف معهد �إ�سر�ئيل 
وز�رة  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  م��ع  �لعمل  للت�سدير 
�لتجارية  �لفر�ض  من  و��سعة  جمموعة  لتوفري  �لقت�ساد 
�إىل  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سركات  و�أدع��و  �لإ�سر�ئيلية،  لل�سركات 
�مل�ساركة يف مثل هذه �لفعاليات �لتي ت�سكل بال �سك فر�سة 

��ستثنائية لل�سناعة �لإ�سر�ئيلية«.
خا�ض  منتدى  يف  بامل�ساركة  �لزيارة  هذه  �لبعثة  و��ستهلت 
�حلكوميني  �مل�سوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  ح�سره  ب��الأع��م��ال 
و�إ�سر�ئيل مثل معايل  �أبوظبي  �إم��ارة  �لأعمال من  ورج��ال 
�ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزي����ر دول����ة للتجارة 
�خل��ارج��ي��ة، وم��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي �ل�����س��رف��اء رئ��ي�����ض د�ئرة 
حممد  ع��ب��د�هلل  و�سعادة  �أب��وظ��ب��ي،   - �لقت�سادية  �لتنمية 
�إد�رة غرفة  �ملزروعي رئي�ض غرف �لإم��ار�ت رئي�ض جمل�ض 
جتارة و�سناعة �أبوظبي، وبن كروبيك، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
معهد  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ب���اروخ،  و�أدي���ف  هبوعليم،  بنك 
لدى  �إ�سر�ئيل  �سفري  حايك  و�أم���ري  للت�سدير؛  �إ�سر�ئيل 
�لإم��ار�ت. كما �سارك عدد من رجال �لأعمال من قطاعات 
خمتلفة مثل �خلدمات �ملالية و�لطاقة و�لرعاية �ل�سحية 
�أفكار�ً  قدمت  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�سات  يف  و�لتكنولوجيا 
ومعلومات معمقة حول �لفر�ض �لتجارية �لو�عدة �ملتاحة 

لل�سركات �لإ�سر�ئيلية يف �إمارة �أبوظبي.
�ل�سناعية  �لقطاعات  على  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  فعاليات  ورك���زت 
�لتي متتاز مبقومات منو عالية، حيث ز�ر �لوفد عدد من 
�أبرز هيئات دعم ومتكني �لأعمال يف �إمارة �أبوظبي للتعرف 
بقطاعات  �ملرتبطة  �ل�ستثمارية  �لفر�ض  حول  �ملزيد  على 

�مل�سوؤولني  ب��ك��ب��ار  و�ل��ت��ق��ى  ل���ه���ا،  �مل���ت���اح  و�ل���دع���م  حم�����ددة 
�لتنفيذيني من هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة و�لغذ�ئية، 
ود�ئرة  �أبوظبي،  �لعاملي، وجمموعة مو�نئ  �أبوظبي  و�سوق 
“كيز�د”،  �ل�سناعية  خليفة  ومدينة  �أبوظبي،  يف  �ل�سحة 
وم�����س��در، وزون����زك����ورب. و�أت���اح���ت ه���ذه �ل����زي����ار�ت للوفد 
�لأعمال  بتاأ�سي�ض  �ملرتبطة  و�ملعلومات  �لآر�ء  �لتعرف على 
بني  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  يف  �أ�سهمت  كما  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة  يف 
يف  �لأع��م��ال  هيئات  من  ونظري�تها  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سركات 
�إمارة �أبوظبي مبا ي�سهم يف ت�سهيل �آليات تاأ�سي�ض �لأعمال 

وتطويرها يف �لإمارة.
وقال �سعادة �سعيد �لبحري �سامل �لعامري، مدير عام هيئة 
بامل�ساركة  “ت�سرفت  �لغذ�ئية:  و�ل�سالمة  للزر�عة  �أبوظبي 
وتعزيز  �لتعاون  لر�سيخ  هدف  �ل��ذي  �لهام  �للقاء  هذ�  يف 
جديدة  ��ستثمارية  فر�ض  وخلق  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كة 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية  لبلدينا. ت�سعى هيئة 
تعزيز  �إىل  ��سر�تيجية  �سر�كات  ببناء  �لتز�مها  �إط���ار  يف 
و�ل��روة �حليو�نية  �ل��زر�ع��ة  �ل�ستثمار يف جم��الت  فر�ض 
�لأط���ر�ف  خمتلف  م��ع  للعمل  ونتطلع  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  و�لأم����ن 
لتعزيز �ل�سر�كات �مل�ستد�مة يف �أبوظبي، و�لنهو�ض بالقطاع 

�لزر�عي وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي �مل�ستد�م«.
“حر�سنا على م�ساركة خرتنا يف قطاع �لزر�عة  و�أ�ساف: 
و�ل�����س��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، ون��ت��ط��ل��ع ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن خر�ت 
�ملختلفة،  �لإ�سر�ئيلية  و�لهيئات  و�مل�ستثمرين  �ل�سركات 
�لقطاع  �إمكانات  لتطوير  به  متتاز  �ل��ذي  �لتقني  و�لتقدم 
�ل���زر�ع���ي، وحت��ق��ي��ق �لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي. وق��م��ن��ا خ���الل هذه 
تتطلع  �لتي  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سركات  بتعريف  �أي�ساً  �مل�ساركة 
و�لفر�ض  بالإمكانات  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �أعمالها  لتو�سيع 
�لتي  �لإج����ر�ء�ت  و�سرح  �لإم���ارة،  بها  تتمتع  �لتي  �ل��و�ع��دة 
�للقاء مبثابة  كان  ب�سهولة.  �أعمالهم  �إد�رة  على  ت�ساعدهم 
فر�سة لبناء �سر�كات ��ستثمارية فعالة مع �ل�سركات �لعاملة 
�لقطاعني  م��ن  �أبوظبي  و�لأغ��ذي��ة يف  �ل��زر�ع��ة  يف قطاعي 

�لعام و�خلا�ض«.
�مل����دن �ل�سناعية  �ل��ه��ام��ل��ي، رئ��ي�����ض ق��ط��اع  وق����ال ع��ب��د�هلل 
و�ملنطقة �حلرة – جمموعة مو�نئ �أبوظبي: “�إننا نرحب 

يف جم��م��وع��ة م��و�ن��ئ �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ع��الق��ات �مل��ت��ن��ام��ي��ة بني 
�أمام  �لباب  تفتح  و�لتي  و�لإ�سر�ئيلية  �لإمار�تية  �لأ���س��و�ق 

حقبة جديدة من �لفر�ض �لتجارية و�ل�ستثمارية«.
و�أ�ساف: “توفر �ملجموعة من خالل �لبنى �لتحتية فائقة 
�لنقل  وح��ل��ول  �مل��ت��م��ي��زة،  �للوج�ستية  و�ل���ق���در�ت  �ل��ت��ط��ور، 
لتو�سيع  فر�ض  �لإ�سر�ئيلية  لل�سركات  �لو�سائط،  متعدد 
�أعمالها يف �لأ�سو�ق �ملتنوعة باملنطقة وتعزيز منوها. و�إننا 
م��ل��ت��زم��ون م��ن خ���الل �ل�����س��ر�ك��ات �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لعاملية 
بتحقيق �ل�ستفادة �لق�سوى من �إمكانيات �لتجارة �لبحرية 
�أبوظبي  �إم���ارة  مبكانة  و�لرت��ق��اء  �للوج�ستية،  و�خل��دم��ات 

كمركز جتاري وبحري و�سناعي ر�ئد عاملياً«.
رئي�ض  ح��ام��د،  �آل  ب��ن حممد  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  وق��ال معايل 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  “تت�سارك  �أب���وظ���ب���ي:  يف  �ل�����س��ح��ة  د�ئ�����رة 
�ل�سحية  �لرعاية  م�ستقبل  بتطوير  �لتز�مهما  و�إ�سر�ئيل 
و�خلدمات �لطبية من خالل �ل�ستثمار  باأحدث �لتقنيات 
وتوظيفها يف بنية حتتية قوية لقطاع �لرعاية �ل�سحي�ة، مع 
�لركيز �لكبري على �لبتكار و�لبحث �لعلمي. تعمل �إمارة 
يف  نا�سئ  كمركز  مكانتها  لر�سيخ  حثيث  ب�سكل  �أب��وظ��ب��ي 
جمال �لبتكار�ت �لتكنولوجية �ملتقدمة، وتوفر بيئة �أعمال 
لال�ستفادة  �سعيها  ظل  يف  �لدوليني  للم�ستثمرين  مو�تية 
�لتي  �ل�ستثمارية  و�ل�سركات  �مل�سركة  �لتعاون  من فر�ض 
ت�ساهم يف تر�سيخ ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار. نتطلع لتوحيد 
�خلر�ت و�ملعارف للم�سي قدماً يف م�سرية �لبتكار و�لبحث 
لدينا،  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع  �إمكانيات  وتطوير  �لطبي، 
مبا ي�سهم يف �لرتقاء ب�سحة و�سالمة �لأفر�د و�ملجتمعات 

يف جميع �أنحاء �لعامل«.
م�سدر:  ملدينة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��ال��ع��الء،  ع��ب��د�هلل  وق���ال 
بتطوير  �لتز�مها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  “�أكدت 
مدينة  يف  ونحر�ض  �إ�سر�ئيل،  م��ع  �لقت�سادية  �لعالقات 
م�سدر على توفري كل �لدعم لتحقيق هذ� �لهدف. تعتر 
للبحث  متقدماً  �قليمياً  مركز�ً  �أبوظبي  يف  م�سدر  مدينة 
�مل�ستد�مة،  �لتقنيات  �أح����دث  لب��ت��ك��ار  �لعلمي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ملجالت  خمتلف  ت�سمل  ر��سخة  �أع��م��ال  منظومة  وت��وف��ر 

�لعلمية و�لتقنية �حلديثة. 

ر�أ�ض  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  يعلن 
�ل�ستهالكية  �لتعاونية  �خليمة 
عن تاأجيل موعد �نعقاد �جلمعية 
�لعمومية �ملقرر عقده يوم �ل�سبت 
يوم  �إيل   2021/10/23 ب��ت��اري��خ 
 2021/11/06 �مل���و�ف���ق  �ل�����س��ب��ت 
�لجتماع  ب��ي��ان��ات  و�أن  مت����ام   يف 
وم�����س��ت��ن��د�ت��ه ع��ل��ى �ل���ر�ب���ط مزود 
�لر�بط   �ر����س���ال  و���س��ي��ت��م  �خل��دم��ة 
من  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  يف  للم�ساركة 
خ����الل ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة ع��ل��ى رقم 

�ملوبايل �خلا�ض بكل ع�سو.
امل�ضت�ضار/علي حممد املن�ضوري
رئي�ص جمل�ص الإدارة

اأعالن تاأجيل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية 
جلمعية راأ�ض اخليمة التعاونية ال�ستهالكية 

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2367/2021/11 مدين جزئي  
يف �لدعوى رقم 2367/2021/11 - مدين جزئي

�ملنظورة يف د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�سر رقم 414
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23403.83 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة و�لفائدة 
وحتى �ل�سد�د �لتام. �ملدعى / �سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ض.م.ع.  �ملطالبة  تاريخ  من   %12
عنو�نه / �لإمار�ت - �إمارة دبي - رقة �لبطني - ديره - دبي- �سارع �ملكتوم - مبنى �مل�سعود - �سقة 602. �ملطلوب �إعالنه /1- منري 

ح�سني عبد�ملجيد خان �سفته : مدعى عليه
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23403.83 درهم( و �لر�سوم 

و �مل�ساريف و �أتعاب �ملحاماة و �لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.
نود �إعالمكم �أنه قد مت ت�سجيل �لدعوى �ملذكور بياناتها �أعاله �سدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم و�حل�سور عر برنامج �لت�سال 
�إد�رة �لدعوى �لبتد�ئية �لثالثة ع�سر ، على هاتف رقم )00971502350991( �ملو�فق  �أمام   BOTIM �ملرئي تطبيق 
9:00 �ض ولغاية �ل�ساعة 12:30 ظ �أو �حل�سور �ملرئي عن طريق �لوكيل  �ل�ساعة  من  وذلك  �لحد  يوم   2021-10-24
�إمكانية  يفيد  وما  ومرفقاتها  �لدعوى  �سحيفة  على  جو�بكم  لتقدمي  )�لع�سيد(  �ملعتمد  �خلدمة  تقدمي  مر�كز  �و  �لقانوين 
�لت�سوية... لئحة �لدعوى + حافظة م�ستند�ت )ميكنكم �لطالع عليها من خالل �لنظام �للكروين ملحاكم دبي، لال�سر�ك 

يرجى �لتو��سل على مركز �لت�سال 043347777(
رئي�ض �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027688 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�أن �ل�سيد �ملتويف : عو�ض خلفان جمعه �لكعبي - �مار�تي �جلن�سية ينوب عنه وكيل �لورثة يف  حيث 
�لكاتب  من  �سادرة  خا�سة  بوكالة   ، �بوظبي  حمكمة  من  �ل�سادر   )2020/451( رقم  �رث  ح�سر 
�لعدل بالرث رقم )22929d254eb8e2281e24( بتاريخ 2021/9/26، حيث �نه ميلك 
�لرخ�سة جتارية )ق�سر �لعرب لتجارة �لجهزة �لكهربائية ( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه 
مبوجب رخ�سة رقم )535732( حيث �ن �ل�سيد: عو�ض خلفان جمعه �لكعبي - �مار�تي �جلن�سية 
�لجهزة  لتجارة  �لعرب  ))ق�سر  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�جلن�سية  هندي   - كرمي  بن  كور�مبات  تازى  �سفيق   : �إىل�ل�سيد  �لكهربائية(( �لبالغة ) %100( 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�ض  �حل��ايل.  ل�ساحبها  �لرخ�سة�ل�سابق  �ساحب  تنازل   ،
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027744 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن

حيث �أن �ل�سيد: عبد�لرحمن �سامل �حمد �سيف �لطنيجي - �مار�تي �جلن�سية ، حيث �نه ميلك �لرخ�سة 
جتارية )كرميولتا فرع 2 ( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم ) 735629 
( حيث �ن �ل�سيد: عبد�لرحمن �سامل �حمد �سيف �لطنيجي – �مار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية ))كرميولتا فرع 2(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد : علي ر��سد 
�مار�تي   - �لعميمي  بخيت  بن  �سلطان  علي  / حميد  و�ل�سيد   ، �جلن�سية  �مار�تي   - �لكتبي  بخيت  علي 
)كرميولتا  من  �لتجاري  �ل�سم  وتغري  �حلاليني  ل�ساحبها  �لرخ�سة�ل�سابق  �ساحب  تنازل  �جلن�سية 
فرع 2( �ىل )كوفيز ذ م م فرع 1( ، تغيري �لن�ساط �لتجاري من )خدمات �ل�سيافة ، جتهيز �لفطائر 
و�ملعجنات بيع �ملثلجات جتهيز وتقدمي �حللويات( �ىل )مطعم(. وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن 
للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه 

�ي �عر��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027772 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن

حيث �أن �ل�سيد : حميد علي �سلطان بن بخيت �لعميمي - �مار�تي �جلن�سية ميلك �لرخ�سة 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�ل��ت��ي  جت��اري��ة  رخ�سة  ب��رج��ر(  )ري�سيت  جت��اري��ة 
)737787( حيث �ن �ل�سيد : حميد علي �سلطان بن بخيت �لعميمي – �مار�تي �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية ))ري�سيت برجر(( �لبالغة 
تنازل   ، �جلن�سية  �م��ار�ت��ي   - �مل��زروع��ي  ر��سد  �حمد  ر��سد  �سيف   : �ل�سيد  �إىل   )%100(
�ساحب �لرخ�سة لخر ،  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�سوف يتم �لت�سديق  على �لج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 

لديه �ي �عر��ض على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 1203/2021/18 عقاري جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لر�بعة ع�سر رقم 416  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بف�سخ عقد �لر�بط بني �ملدعي و�ملدعي عليها و�إعادة �حلال �ىل ما كان عليه قبل �لتعاقد مع �لز�م �لخرية ب : �لز�م 
�ملدعي عليها مببلغ 75،062.070 يورو وهو ما يعدل مبلغ )326،314.85( بالدرهم �لإمار�تي وهو �ملبلغ �مل�سدد من �ملدعي عليها.  �لز�م 
�ملدعي عليها مببلغ 2200 يورو )�لفان ومائتان يورو( وهو ما يعادل مبلغ )9،533.87( وهي غر�مة �لتاأخري �ملن�سو�ض عليها يف �لبند 3/5 
من �لعقد.  �لز�م �ملدعي عليها مببلغ 100،000 درهم )مائة �لف درهم( كتعوي�ض جابر عن �ل�سر�ر �ملادة و�ملعنوية و�لك�سب �لفائت وفو�ت �ملنفعة 
�لالحقة للمدعي من جر�ء �لتعاقد مع �ملدعي عليها ووفقا لل�سرح �ملتقدم �أعاله.  �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
1301 - مبنى بناية �سروح.  13 - مكتب  �إم��ارة �بوظبي - �سارع �لطابق  �ملدعى : عبد�هلل مبارك عتيق مبارك �لرميثي. عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

�ملطلوب �إعالنه : ماركيتو �لعقارية - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ عقد �لر�بط بني �ملدعي و�ملدعي عليها و�إعادة �حلال �ىل ما كان عليه قبل 
75،062.070 يورو وهو ما يعدل مبلغ )326،314.85( بالدرهم �لإمار�تي وهو  �لتعاقد مع �لز�م �لخرية ب : �لز�م �ملدعي عليها مببلغ 
2200 يورو )�لفان ومائتان يورو( وهو ما يعادل مبلغ )9،533.87( وهي غر�مة  �لز�م �ملدعي عليها مببلغ  �مل�سدد من �ملدعي عليها.   �ملبلغ 
�لتاأخري �ملن�سو�ض عليها يف �لبند 3/5 من �لعقد.  �لز�م �ملدعي عليها مببلغ 100،000 درهم )مائة �لف درهم( كتعوي�ض جابر عن �ل�سر�ر 
�ملادة و�ملعنوية و�لك�سب �لفائت وفو�ت �ملنفعة �لالحقة للمدعي من جر�ء �لتعاقد مع �ملدعي عليها ووفقا لل�سرح �ملتقدم �أعاله.  �لز�م �ملدعي عليها 

بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/10/25 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف مكتب �إد�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�ض �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

 �عالن بالن�سر
للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   

يف �سحيفتني �إحد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية 
يف �الإ�ستئناف رقم 2021/1730 مدين

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : على ثاين جمعه �لغاوي �ل علي 
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �لباز للعقار�ت 

�نت مكلف باحل�سور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم )2(  مبحكمة 
��ستئناف �ل�سارقة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
يوم  يف  وذل���ك  �مل�ستند�ت  ك��اف��ة  بها  مرفقا  �ل��دع��وى  على  ج��و�ب��ي��ة 
�أعاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  2021/10/31 يف  �ملو�فق  �لحد 

- بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �التادية �ال�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن بالن�سر 
 207/2021/7168 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن   
طالب �لإعالن : حممد عطيه �لهادي �بر�هيم �لدقاق 

�ملطلوب �إعالنه : �حمد ح�سن حممد علي حممود - �سفته منفذ �سده
 عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لق�سي�ض �لثانية - دبي - �سقة مكتب 201 - ملك نا�سر ر��سد لوتاه 

�ملطلوب �إعالنه : �سركة رونق �جلزيرة للمقاولت - �ض ذ م م - �سفته منفذ �سده
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - �لق�سي�ض �لثانية - دبي - مبنى مكتب رقم 201 - �سقة ملك 

نا�سر ر��سد لوتاه 
مو�سوع �لإعالن : نعلنكم ب�سورة من �حلكم مو�سوع �لتنفيذ �ملذيل بال�سيغة �لتنفيذية ونكلفكم 
بوفاء �ملطلوب و�ملذكور بالئحة �لتنفيذ �ملرفق �سورة منها وذلك خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ت�سليمكم هذ� �لإعالن و�إل فاإن �ملحكمة �ستتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     
يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  

�ىل �مل�ستاأنف �سده : م�سبح حممد �سلطان 
نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 

قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     

يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �دفيت بهمباين هاري�ض �ن بهمباين 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     

يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  
�ىل �مل�ستاأنف �سده : مركز خط �حلياة �لطبي - موؤ�س�سة فردية 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     

يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �سوبهنا بهماين هاري�ض 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     
يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  

�ىل �مل�ستاأنف �سده : هارب�ض نارندر��ض بهامبهاين 
نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 

قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     

يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  
�ىل �مل�ستاأنف �سده : م�ست�سفى ليف لين - ذ م م  

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
   �عالن بالن�سر �حد�هما ناطقة باللغة �الإجنليزية     

يف �ال�ستئناف رقم 891 ل�سنة 2021 م مدين  
 �ىل �مل�ستاأنف �سده : مركز خط �حلياة �لطبي جلر�حات �ليوم �لو�حد - موؤ�س�سة فردية 

نعلنكم بان �مل�ستاأنف : منرتا بهمباين هاري�ض 
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لق�سية �ملدنية رقم 6159 ل�سنة 2017 مدين )كلي( 
�ل�سارقة - وقد حتدد لنظره جل�سة م  يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا مبقر 
يوم  �مل��و�ف��ق   2021/10/26 بتاريخ  �لثانية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �ملحكمة  ه��ذه 
�لثالثاء. لذ� يرجى �لتف�سل باحل�سور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف 

حالة غيابكم فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �ل�ستئناف وفقا لحاكم �لقانون.
�أية م�سوؤولية على �ملحكمة  �مل�ستاأنف دون  ملحوظة : ين�سر هذ� �لع��الن على نفقة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�ض قلم �لكتاب 

       دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

حمكمة �ل�سارقة �ال�ستئنافية �التادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8460(

�مل��������خطر : �أحمد عبد �لرحيم �أحمد �لعطار - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملخطر �إليها  : يا�سار جوليف للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م  - )جمهول حمل �لإقامة( 

مبوجب هذ� �لخطار يخطر �ملخطر - �ملخطر �إليها - ب�سرورة �لوفاء ب�سرورة �لوفاء مببلغ: 102،125 مائة و�ألفني 
�لفرة  �ملرجتعة ع��ن)3( عن  �ل�سيكات  ومائة وخم�سة وع�سرون درهماً وهي عبارة عن: مبلغ 71،125 درهم قيمة 
�لإيجارية من 2020/10/30 ولغاية 2021/7/29 ومبلغ 7،125 درهم قيمة �لغر�مة �ملالية �ملن�سو�ض عليها بالبند 
رقم )17( من عقد �ليجار ومبلغ 23،750 درهم قيمة �لدفعة �لأوىل من �ل�سنة �لإيجارية �ملجددة بقوة �لقانون 
عن �لفرة �لإيجارية من 2021/7/30 ولغاية 2021/10/30 كما يكلفها ب�سرورة ت�سليم �ملخطر �ل�سيكات �لآجلة عن 
باقي �لقيمة �لإيجارية عن �ل�سنة �لإيجارية �ملمتدة بقوة �لقانون )من 2021/7/30 ولغاية 2022/7/29(  بو�قع 
23،750 درهم لل�سيك �لو�حد مع توقيع ن�سخة عقد �لإيجار عن �ل�سنة �لإيجارية �ملمتدة بقوة �لقانون مع �لتنبيه 
على �ملخطر �إليها باأنه يف حال عدم �للتز�م بتنفيذ ما ورد بالإنذ�ر �لر�هن خالل مدة �أق�ساها )30( يوم من تاريخ 
هذ� �لعالن �سي�سطر �ملخطر �إىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية جتاه �ملخطر �إليها و�إخالئها من 
�لعني  �ملرتبة على  �مل�ستحقات  كافة  وك��ذ�  �لتام  �لإخ��الء  تاريخ  ذمتها حتى  باملر�سد يف  و�إلز�مها  �ملوؤجرة  �لعني 

�ملوؤجرة ل�سالح هيئة �لكهرباء و�ملياه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/8447(
�ملنذرة / �لفجر لتعهد�ت �لتموين بالوقود و�ملحروقات �ض ذ م م.

�سوري   - �خللف  جلود  �سالم   / عن  وكيل  ب�سفته  �جلن�سية  م�سري   - �سعر�وي  حممد  �هلل  عبد  حممد  �سالمه   / بوكالة 
�جلن�سية مبوجب وكالة رقم 2020/1/89877 �سادرة من كاتب �لعدل يف دبي بتاريخ 2020/7/2

هاتف   - �لثالثة  �ل�سناعية  �لق�سي�ض  دي��رة   - دب��ي  �إم���ارة   - م  م  ذ  ���ض  للمقاولت  بيفرجلف   : �لأوىل  �إليها  �مل��ن��ذر   - �سد 
97143521225+ فاك�ض 97143524224+ - �ض ب 31835 رقم مكاين 3829898928

- هاتف  �لثالثة  �ل�سناعية  �لق�سي�ض  دي��رة   - دبي  �إم��ارة   - ر�جي�ض كومار كري�سنا - هندي �جلن�سية  �لثاين /  �إليه  �ملنذر 
97143521225+ فاك�ض 97143524224+ - �ض ب 31835 رقم مكاين 3829898928

�ملو�سوع 
�لإخطار �لعديل رقم حمرر )2021/1/209659( 

ل�سنة   57 �ل��وزر�ء رقم  ق��ر�ر جمل�ض  ( من   64،65، �مل��و�د )62،63  بن�سو�ض  �إليهما عمال  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  �أن  حيث 
�ملدنية �لحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 وتعديالته  �لإجر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  �ساأن  يف  وتعديالته   2018
و�أثنان وثالثون  و�ستمائة  �لف  و�أربعون  و�ثنان  درهم )مائة   142632 �لإخطار وقدره  باملبلغ مو�سوع  �لوفاء  ب�سرورة 
درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإنذ�ر وحتى متام �ل�سد�د وذلك يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لنذ�ر مع حفظ حق �ملنذرة يف �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مو�سوع �لنذ�ر وكافة �لر�سوم 

و�مل�ساريف لتح�سيل �ملبلغ مو�سوع �لنذ�ر. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8430(

رقم �ملحرر  2021/1/152242 
�ملنذر : �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ.م.م فرع 

�ملنذر �إليه : علي حممد �سادق �لبلو�سي - �إمار�تي �جلن�سية مالك موؤ�س�سة ور�سة �يرون لين ل�سيانة �ل�سفن و�لقو�رب
�ملو�سوع : �أوًل : �ملنذرة هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة متار�ض ن�ساط جتارة مو�د �لبناء مبوجب �لرخ�سة �لتجارية رقم 
)CN- 1015888( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية باأبوظبي. ثانياً : �ملنذر �إليه مالك موؤ�س�سة فردية متار�ض 
ن�ساط �إ�سالح و�سيانة حمركات �ل�سفن مبوجب �لرخ�سة �لتجارية رقم )CN- 1747572( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية باأبوظبي. ثالثاً : نتيجة لتعامل جتاري بني �لطرفني تقدمت �ملوؤ�س�سة �ململوكة للمنذر �إليها من �ملنذرة بطلب 
تعامل بالأجل ملتم�سة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة من مو�د �لبناء لزوم قيامها بتجارتها وقد �أعقب ذلك قيام �ملنذرة 
�إليه عن �لوفاء بالتز�ماتها �لتعاقدية وتر�سد  �ملوؤ�س�سة �ململوكة للمنذر  �لبناء �ملطلوبة لها. ر�بعا : تخلفت  بتوريد مو�د 
بذمتها مبلغ وقدره 34،944 )�أربعة وثالثون �ألف وت�سعمائة و�أربعة و�أربعون درهم( وقد طالبت �ملنذرة �ملوؤ�س�سة �ململوكة 
للمنذر �ليه ب�سد�د م�ا بذمتها من مبالغ بالطرق �لودية ومع ذلك مل ت�سدد �ملبلغ حتى تاريخه. عليه ، فاإن �ملنذرة توجه 
هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليه بالوفاء باملبلغ �ملر�سد بذمة �ملوؤ�س�سة �ململوكة ل�ه عن �لتعامل �لتجاري �سالف �لذكر وقدره 
وثالثون �ألف وت�سعمائة و�أربعة و�أربعون درهم( خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه لهذ� �لإنذ�ر حتت  )�أربعة   34،944

طائلة �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/8461(
�ملن��ذرة : �ك�سر�ض للطباعة ذ.م.م

�ملنذر �إليها : جو تو للدعاية و�لإعالن ذ.م.م - )جمهول حمل �لإقامة(
�إليها - ب�سرورة �لوفاء بكامل قيمة  مبوجب هذ� �لن��ذ�ر ينذر �ملنذر - �ملنذر 
ومائة  �أل��ف��ا  و�أرب��ع��ني  �إث��ن��ني  و  م��ائ��ة  ق���دره )142،112،35(  مبلغا  �ل��دي��ن 
تاريخ  �أي��ام(( من  فل�سا خالل ))خم�سة  درهما وخم�سة وثالثون  و�ثنى ع�سر 
هذ� �لإعالن ، و�إل �سوف تتخذ بحقك كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية 
و�إلز�مك بالوفاء مببلغ �لدين وبالفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% �سنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لقانونية ولغاية �ل�سد�د �لتام و بالر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية 

ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8451(

�ملنذرة/ �سركة �ف ثرى لالن�ساء�ت ذ م م
�ملنذر �ليه : 1/ فوريو لال�ست�سار�ت �لد�رية 

تطفى ز�دة  ر�سى  عزيز�له  2/فردين 
مبلغ  بذمتهما  �ملر�سد  بقيمة  بالوفاء  وتكلفهما  �إليهما  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
وقدره )5030000( درهم )خم�سة مالين وثالثون �لف درهما( و�لفائدة 
�لنذ�ر،  تاريخ �عالنها بهذ�  �ي��ام من  5% وذل��ك يف خالل خم�سة  �لقانونية 
و�ل �سوف ت�سطر �ملنذره �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية جتاه �ملنذر �ليها 

نتيجة تقاع�سهما عن �ل�سد�د للمبلغ �مل�سغول به ذمتهما.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالتكليف بالوفاء 

رقم )2021/8497(
�ملن�ذر : �وتو ��سي�ست لتاجري �ل�سيار�ت

وميثلها - حممد توفيق على �بر�هيم - ب�سفته وكيل مبوجب �لوكالة �مل�سدقة لدي كاتب �لعدل بدبي رقم 
�ملحرر 187211/1/2021 بتاريخ 01/09/2021 بتاريخ 2021/9/1 

�ملنذر  �ليه : �ملنذر �ليها �سركة / فود باز�ر �سوبر ماركت �ض ذ م م - رخ�سة جتارية 772513  
M4648686 ملنذر �ليه / بانكاج كومار موتياين ��سوك كومار موتياين - هندي - جو�ز�

�ملو�سوع : �ملطالبة ب�سد�د مبلغ   14407درهماً   
لذلك ، ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليه بالآتي :- �أول : باأن ي�سارع ب�سد�د �ملديونية �لعالقة يف ذمته ل�سالح �ملنذر 
وهي قيمة �ل�سيكات �لو�ردة ب�سلب �لتكليف بالوفاء �ملاثل و�لبالغ قيمتهما مبلغ وقدره “14407” درهماً 
تاريخ  من  �أيام  خم�سة  )�ربعة ع�سر �لفا و�ربعة مائة و�سبعة درهماً لغري( وذلك خالل مدة �أق�ساها )5( 
�عالنه لهذ� �لن�سر. ثانياً : �إذ� مل يقم �ملنذر �إليه بتنفيذ ما جاء بالبند �ل�سابق يف هذ� �لإنذ�ر ف�سوف يقوم 
�ملنذر باإتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية حياله ومنها �إقامة �لدعوى �لق�سائية �سده للمطالبة باملبلغ �ملذكور 
و�لرجوع عليه بالتعوي�ض عن كافة �لأ�سر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حلقت باملنذر من جر�ء فعله و�إرغامه على 

�لوفاء به قانونا مع حتميله كافة �لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8215(

�ملنذر / �سمو �ل�سيخ / حمد�ن بن حممد بن حمد�ن �ل نهيان )�إمار�تي �جلن�سية(.
 1006 �لعا�سر مكتب  �ل��دور   - �لبطحاء  بناية   - �لبحرية  1 -كورني�ض  �ملجاز  �ل�س�ارقة-  )�إم��ارة  �ملختار  وعنو�نه وحمله 

-)مكتب حنان �سامل للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية( - هاتف : 065740840/0566020764 
بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل وولء جابر للمحاماة

 CN  /1097926  - رقم  مهنية(  )رخ�ض  ذ-م-م  �لهند�سية  لال�ست�سار�ت  �لثالثة  �ملجموعة  �سركة   / �إليه  �ملنذر  �سد- 
وميثلها ويديرها مالكها/ حممد خليل �سليمان �لنجار )�مريكي �جلن�سية( 

�لعنو�ن / �أبوظبي جزيرة �أبوظبي غرب 0.12 مبنى جمموعة �ل�سرق و�لغرب �لعاملية - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد غرب - 12 
)ح�سب �لرخ�سة( هاتف 0561231198 

�ملو�س�وع
ين�ذر �س�مو �ل�سيخ )�لط�ال�ب( - �ملن�ذر �إلي�ه ب��س�رورة و�سرعة �س�د�د �ملبل�غ مو�س�وع �ملطالب�ة وق�دره )1،800،000( دره�م 
)ملي�ون وثمامنائ�ة �لف در�ه�م �م�ار�تي �مل�ستحقة بذم�ة �ل�س�ركة �ملن�ذر �إليه�ا( ف�ي ظ�رف خم�س�ة �أي�ام م�ن ت�اريخ ن�س�ر ه�ذ� 
ل�ه ح�ق�ه  �لت�ي حتف�ظ  �لقانوني�ة  �لج��ر�ء�ت  كافة  للقانون لتخاذ  �لأد�ء طبقا  �أم�ر  �ملن�ذر ل�ست�سد�ر  �سيلجاأ  و�ل  �لن��ذ�ر 
�إ�سناد� لالتفاقية �ملرمة بينهم�ا وه�ي مبثاب�ة �لعق�د �لتج�اري �ل�و�رد ذك�رة ف�ي �لفقرة �لثاني�ة م�ن �مل�ادة 62 �ل�و�رد ذكره�ا. 
�إلي�ة لبن�ود  �ملنذر  و�أدبي�ة ج�ر�ء ع�دم تنفيذ  �ملن�ذر مادي�ه  ل�ه  �و �س�رر تع�ر�ض  �ملنا�س�ب ع�ن �ي عطل  ب�التعوي�ض  و�ملطالب�ة 

�لتف�اق مع حتميل �ملنذر �لية بكافة �لر�سوم و�مل�سروفات.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8532(

�ملنذره / �سركه �أي �أم جي خلدمات �حلر��سه )�ض.ذ.م.م(
�ملنذر �ليها : �سركه كيوبي جي للخدمات - �سركه �ل�سخ�ض �لو�حد )�ض.�ض.و(

�لف  وت�سعون  و�سبعه  )خم�سمائه  دره��م   597،433،72 وق��دره  مببلغ  بالوفاء  تكليف   : �ملو�سوع 
ومقابل  و�مل�ساريف  للر�سوم  بال�سافه  فل�سا(  و�سبعون  و�ثنني  درهما  وثالثون  وثالثه  و�ربعمائه 
�ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  �ملوكلني  عن  نيابة  فاإننا   ، عليه  و   ، �ملحاماه(  �تعاب 
بذمتكم و �لبالغ 597،433،72 درهم )خم�سمائه و�سبعه وت�سعون �لف و�ربعمائه وثالثه وثالثون 
خالل  ذلك  و  �ملحاماه(  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  للر�سوم  بال�سافه  فل�سا(  و�سبعون  و�ثنني  درهما 
�لإجر�ء�ت  �إتخاذ  �إىل  �سن�سطر  فاإنه  �إل  و   ، بالن�سر  �لع��الن  تاريخ  �ي��ام من  تتجاوز خم�سه  ل  م��دة 
�لقانونية �لالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�سمينكم �لر�سوم و �مل�سروفات و كامل 

�تعاب �ملحاماة.
بالوكالة �ل�ستاذ /�سعيد �لغافري �ملحامي

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر

رقم )8324/2021(
�ملنذر/ عبد �لكرمي نا�سر �سعيد عثمان �لو�حدي )�ملوؤجر( 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �مليد�ن - بناية مركز خلفان �لتجاري - �لطابق �لول مكتب 
رقم )122( - هاتف رقم 0508400084 - هاتف متحرك : 0554997611 

�سد - �ملنذر �إليها/ بوبولر للو�ساطة �لعقارية )ذ م م( 
�ملو�سوع/ طلب �لت�سريح باإعالن �ملنذر �ليها عن طريق �لن�سر

حيث �أن �ملنذر �ليه�ا ل�م ي�تم �إعالنه�ا بالأخط�ار �لع�دل�ي �أ�س�ول حتى �لآن، ووردت �ف�ادة �ملعل�ن 
تبني  وبال�سوؤ�ل  �لع�ديل  بالأخط�ار  �ملو�س�ح  �لعن�و�ن  �ل�ى  �لنتق�ال  ت�م  ب�ان�ه  �ر�مك��ض  ب�س�ركة 
�لتنمية  د�ئ���رة  بو��س�طة  عنو�نه�ا  على  وب�التحري  لفت�ة  توج�د  ل  �ليه�ا  �ملخط�ر  �ل�سركة  �ن 
�آخر  عنو�ن  لها  نعل�م  ول  �لع�الن  مع�ه  ت�ع�ذر  �ل�ذي  �لعن�و�ن  بنف�ض  �لإف�ادة  وردت  �لقت�س�ادية 
لن�ا  بالت�س�ري�ح  �لتك�رم  �س�عادتكم  م�ن  نلتم�ض   ، لذلك  �لعديل.  بالأخطار  �ل��و�رد  �لعنو�ن  �سوى 

ب�اإعالن �ملن�ذر �ليه�ا بالأخط�ار �لع�دل�ي ع�ن طريق �لن�سر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8450(

�ملنذرة/ برج �ملدينة �لعقارية �ض ذ م م
�ملنذر �ليه : 1/ وقار على

بذمتهما  �ملر�سد  بقيمة  بالوفاء  وتكلفهما  �إليهما  �ملنذر  �ملنذره  تنذر 
�لفا  ع�����س��رة  و���س��ب��ع��ة  )ت�����س��ع��م��ائ��ة  دره����م   )917500( وق�����دره  م��ب��ل��غ 
خ��الل خم�سة  5% وذل��ك يف  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م��ا(  وخم�سمائة 
�يام من تاريخ �عالنها بهذ� �لنذ�ر، و�ل �سوف ت�سطر �ملنذره �ىل �تخاذ 
كافة �لجر�ء�ت �لقانونية جتاه �ملنذر �ليها نتيجة تقاع�سهما عن �ل�سد�د 

للمبلغ �مل�سغول به ذمتهما.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027618 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

�جلن�سية:   - �حلمادي  ز�هد  خاطر  حممد  عبد�لعزيز  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
�لإمار�ت، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: 
)�خلاطر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لإمار�ت،   : �جلن�سية  �ل�سعدي  عبيد  �سامل  ح�سني  عبد�هلل 
لتاأجري �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )525501( �ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى : تغيري �لإ�سم �لتجاري من )�خلاطر 
لتاأجري �ل�سيار�ت( �إىل )�لتوفيق لتاأجري �ل�سيار�ت(، وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
��سبوعني من  بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  هذ� �لعالن 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  



�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر

�خلبري / حممد على �سلطان �خل�سر
�إعالن �ملدعي عليهما �الويل و�لثانية مبوعد �جتماع خربة

�ملدعى عليها �لويل : مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة �ض.ذ.م .
 �ملدعى عليها �لثانية : مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة �ض.ذ.م.

�أعمال �خلرة �ملحا�سبية مبوجب  �أن  يعلن �خلبري �حل�سابي / حممد على �سلطان �خل�سر 
�ل���دع���وى رقم   07/10/2021 ب��ت��اري��خ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب���ي  ع���ن حم��ك��م��ة  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م 
ذ.م.م   �ل�سيار�ت  لتاجري  �ملدعية/ثريفتي  من  و�ملقامة  جزئي  جت��اري   2618/2021
�جتماع �خلرة  قانونا مبوعد  �و من ميثلها  و�لثانية  �لويل  �ملدعي عليهما  يعلن  و�خلبري 
متام  يف    26/10/2021 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  ذل��ك  و  م�ستند�ت  م��ن  لديها  م��ا  لتقدمي 
دبي - ديره - بناية مكاتب  �إمارة  يف  �لكائن  و  �خلبري  مكتب  مبقر  وذلك  ع�سر�ً  �ل�ساعة 3 
خلف �ل�سركة �لعربية لل�سيار�ت - توكيل ني�سان - مقابل د�ناتا. �لطابق �لتا�سع مكتب 910. 

حممول / 2947002- 04 ، فاك�ض / 2947003- 04
�خلبري / حممد على �خل�سر

�إعالن بالن�سر 

االربعاء   20  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13371  
Wednesday    20   October   2021   -  Issue No   13371 31

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

 7838/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  بلو �يز لتجارة مو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/يونى كاب �نرنا�سيونال ليمتد

وميثله:بدر حممد علي �لقرق 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 

وقدره )113048( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

 5593/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  جولدن �ستون لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/نفرتيتى ماربل

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )404643( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 896/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/725 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )58732147( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : وورلد ديفلومينت كومباين ليمتد
�م��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �لأب��ر�ج -  عنو�نه:خارج �لدولة كاميان وعنو�نها �ملختار 

مبنى 014 - �لطابق 14 - مكاين:2563786091
�ملطلوب �إعالنه : 1- ��ض �ت�ض جي للعقار�ت �ض.ذ.م.م )حاليا( - بايونري بل�ض للعقار�ت �ض.ذ.م.م )�سابقا( 

- �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف 
�لدعوى رقم 2019/725 عقاري كلي  ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )58732147( درهم �سامال للر�سوم 
بالقر�ر  �للتز�م  بحقكم يف حالة عدم  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، و�مل�ساريف 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:5307/2021/60 �مر �د�ء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملطلوب �سدهما )�لوىل و�لثاين( بالتكافل و�لت�سامن بان يوؤديا للطالبة 
فل�سا -  �مار�تيا وخم�سة وع�سرون  و�سبعة وثمانون درهما  �لف  و�ستون  مبلغا وقدره )68.087.25( ثمانية 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية ولغاية �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:نورث �ستار لتجارة �لكمبيوتر �ض.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - تيكوم - �سارع ح�سة - جروزفينور بينزن�ض تاور - مكتب 2101 - مكاين 1626977181 
-  وميثله:جو�سلني �سبلي خري �هلل

�ملطلوب �إعالنه :  1- �بر�هيم حممد عبا�ض حممد  -  �سفته : مدعي عليه
م���و����س���وع �لإع�������الن :ق����د �ق�����ام ع��ل��ي��ك��م �ل����دع����وى �مل����ذك����ورة �ع�����اله ق���د ق�����ررت حم��ك��م��ة دب����ي �لبتد�ئية 
�أي��ام من ن�سر هذ� �لع��الن بالوفاء  ب��ت��اري��خ:2021/10/13 تكليفكم بالوفاء مبا جاء �ع��اله وذل��ك خالل 5 

باملطالبة �ملذكورة �عاله .ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان  �التادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003554 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : غاب�ض عي�سى غاب�ض وليد �ل�سام�سي
جمهول حمل �لقامة - عجمان م�سرف �سارع �ل�سايف 226 فيال عي�سى غبا�ض رقم 107 

بالقرب من جمعية �لر�ساد - هاتف:067402208 - 0508231818 
�إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/11/2 �مام مكتب 
 )5 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لحتادية 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/19م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 271
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/�ستلى �نى �ليان مور�و مكافيح ، �جلن�سية فرن�سا ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد:عز �لدين �ملطيع 
و�لتي  �مل�ستعملة(  �ل�سيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  )�ملطيع  �لرخ�سة  يف   - �ملغرب  �جلن�سية   ،
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  رقم:786429  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية.
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �الأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1254/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�سابعة رقم 248

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.280.688( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 

�ملدعي:موؤ�س�سة عقار
 -  9 رق��م  مكتب   - �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �ملطار  �سارع   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 

هاتف:0506767616 - بريد �لكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سمري بن عبد�ملح�سن بن نا�سر �حلميد�ن  -  �سفته : مدعي عليه 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���س��وع �لإع����الن :  ق��د 
)1.280.688( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام - 
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2021/11/1  �ل�ساعة 09.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027773 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 ، �ريريا  �جلن�سية   ، �باى  جهيرو  �ل�سيده:هلني  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من كامل ح�ستها �لبالغة 100% وذلك 
�ىل �ل�سيده:�بريها جري�سو�ض ويلدجريال ، �جلن�سية �ثيوبيا - يف �لرخ�سة 
مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  لل�سيد�ت(  �حلب�سة  د�ر  )�سالون 
رخ�سة رقم )617250( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�سادية ، تعديالت 

�خرى:��سافة �سريك/�سركاء
 )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم  ل�سنة  
و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� 
�لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �التادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007579 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : دينا حممود فتحي �سالح
جمهول حمل �لقامة - دبي مدينة دبي �لريا�سية بناية �لينت �سقة رقم:1420 - 0507701629 

 0522612596 -
نعلمكم �ن �ملدعي:مازن ح�سن عبد�لهادي - فل�سطيني �جلن�سية قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ويطالب فيها بالتي:1-�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ )177550( �لف درهم 2- �لز�م �ملدعي عليهم 
لدفع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 3- �عالن �ملدعي عليهم باجلل�سة ولئحة �لدعاء 4- 

�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/25 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/14م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
طلب �عالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �التادية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005889 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه:ملحمة �جلنوب - �لعنو�ن:9333534
نحيطكم علما بان بتاريخ:2021/9/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
عا�سق  عبا�ض  ل�سالح:�سوهد�ري غالم  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �حلكم  بالتايل:ن�ض  ح�سني 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �ستة و�ربعني �لفا و�سبعني درهما 
و 33 فل�سا )46070.33( درهما وتذكرة عودة �ىل موطنه عند �للغاء �و 
�ملغادرة و�لر�سوم و�مل�سروفات �ملنا�سبة و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�سوم 

ورف�ض �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة فلور�ل للتجارة ذ.م.م
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003826/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة فلور�ل للتجارة ذ.م.م
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ:عبد �لروؤوف ناتار وياليل كونح�سن. 
�حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله   �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف 
�ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي 

�سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 64900 درهم 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ��سف �متياز �متياز �حمد 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004150/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��سف �متياز �متياز �حمد
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ:�لو�ن لل�سياحة. 
�حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله   �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف 
�ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي 

�سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 26434 درهم 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

 207/2021/7182 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعالن : �ميك�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �سركة �مريكان 
�ك�سر�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض.م.ب )�سابقا(  

�ملطلوب �إعالنه : 1- ر��سد عبد�لوهاب �بر�هيم كلد�رى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده- 
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - جمري� 2 - �سارع �ساطي جمري� - فيال رقم 296 - ت:042251122 

- �ض.ب:3944 - متحرك:0504245609/0506450066 - رقم مكاين:2487191438 
مو�سوع �لإعالن :

بوفاء  ونكلفكم  �لتنفيذية  بال�سيغية  �مل�سيل  �لتنفيذ  مو�سوع  �حلكم  من  ب�سورة  نعلنكم 
�ملرفق �سورة منها وذلك خالل خم�سة ع�سر يوما من  �لتنفيذ  و�ملذكور بالئحة  �ملطلوب 

تاريخ ت�سليمكم هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �س�ستخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر 

 211/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  بي �ت�ض جي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/موؤ�س�سة �جياد �خلليج �لتجارية

وميثله:يون�ض حممد عبد�هلل ح�سن �لبلو�سي 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 

وقدره )1725215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن بالن�سر        
 2451/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �يه �ت�ض دبليو للخدمات �لفنية  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :رز�ن منري يو�سف يو�سف  وميثله / �أمل ح�سن حممد حاجي كرم 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )19000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 

�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
لذ�  �لدعوى  �د�رة  �سباحا يف مكتب   09:00 �ل�ساعة   2021/10/27 لها جل�سة  وح��ددت 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدعوى 3837/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- جري�لد ديال كروز لبالنا  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : باب �ملدينة لتاأجري �ل�سيار�ت �ض.ذ.م.م
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/1/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
باب �ملدينة لتاأجري �ل�سيار�ت �ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38845( 
�لقانونية بو�قع 9٪ من  �لفائدة  �ليه  �لفا وثمامنائة وخم�سة و�ربعون درهم م�سافا  درهم ثمانية 
و�لزمته  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  وهو   20119/9/4 يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  تاريخ 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  بامل�سروفات 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 3272/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- فيتال للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : بيج تاور للمقاولت �ض.ذ.م.م

وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/9/13 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ �ل�سركة �ملدعي عليها �ن توؤدي لل�سركة �ملدعية تعوي�سا قدره )100.000( درهم مائة �لف 
درهم م�سافا �ليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5٪ �سنويا �عتبار� من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا 
وحتى متام �لتنفيذ و�لزمت �ملدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 71/2019/250 بيع عقار مرهون 

 تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهم/1-  فاطمة حجي نا�سر عبد�هلل 2- حممد عبد�هلل �حمد �ملال 3- �حمد عبد�هلل 
�حمد �ملال 4- عبد�لرحيم عبد�هلل �ملال 5- عبد�للطيف عبد�هلل �حمد �ملال 6- ه�سام عبد�هلل �حمد 
�ملال 7- نور �لهدي عبد�هلل �ملال زوجة حممود حممد رين�ض علي 8- طالعة عبد�هلل زوجة عبد�لرحمن 
فر�ض �هلل حممد �لعو�سي 9- جناح عبد�هلل �حمد �ملال 10- نائلة عبد�هلل �حمد ��سد �ملال 11-عاطفة 

عبد�هلل �حمد �ملال �ل نا�سر 12- مرمي عبد�هلل �حمد �ملال - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع

وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي 
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وعن طلب �ذن بيع عقار مرهون عبارة عن �لعقار قطعة 
�ر�ض رقم 368 منطقة �لقرهود رقم �لبلدية 540-214 م�ساحتها )3716.15( مر مربع وبيعها باملز�د 

�لعنلي نظري �ملبلغ )32182439.93( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن حكم بالن�سر        
20/2020/335 جتاري كلي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- �سركة �سيدكو للمقاولت �لعامة �ض.ذ.م.م - فرع دبي  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : م�سنع جون لالملنيوم و�لزجاج �ض.ذ.م.م
وميثله:ر��سد �سعيد ر��سد علي

يوؤديا  بان  بالت�سامن  �ملدعي عليهما  �ل��ز�م  بتاريخ  2021/1/17   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�لف و�ستمائة و�حدي وثالثني درهم و�حدي  للمدعي مبلغ )3.900.631.41( درهم ثالثة ماليني وت�سعمائة 
 -2 �ل�سد�د  مت��ام  حتى  يف:2020/3/2  �لق�سائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة   - فل�ض  و�رب��ع��ني 
�لبالغ قيمته )2.237.843( درهم  �ل�سمان رقم 3761  �سيك  ��سل  بان ترد للمدعية  �ملدعي عليها �لوىل  �ل��ز�م 
�مل�سحوب على بنك �لفجرية �لوطني ل�سالح �ملدعي عليها 3- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)150.000( درهم مائة وخ�سمني �لف درهم تعوي�سا ماديا و�دبيا على �لنحو �مل�سار �ليه بال�سباب و�لزمت �ملدعي 
عليهما مب�ساريف �لدعوى بالت�سامن ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

MOJAU_2021- 0027791 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

�عالن تنازل
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني 

�لطر�ف �ملذكورة
 من �لطرف �لول:فينجاليل بر�مبيل �رموجان ، �جلن�سية �لهند 

 �ىل �لطرف �لثاين بابال مياه فوزر علي ، �جلن�سية بنغالدي�ض 
 و�ىل �لطرف �لثالث:قادر نا�سر �لدين تاز�تو كويل كونيل ، �جلن�سية �لهند

د�ئرة  من  و�ملرخ�ض  )قطان(  �لرخ�سة  ن�ساط  �لعا�سمه(  )قطان  �لتجاري  بال�سم 
 - رقم:141446  جتارية  رخ�سة  �ل�سارقة   - خورفكان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية 
وعليه  بخورفكان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  يف  بتاريخ:1992/2/10  �ل�سادرة 
تاريخ  14 يوم من  �نق�ساء  بعد  �لتنازل  بالت�سديق على  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم 

ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1252/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لر�بعة رقم 198

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )869.414( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 

�ملدعي:موؤ�س�سة عقار
 -  9 رق��م  مكتب   - �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �ملطار  �سارع   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 

هاتف:0506767616 - بريد �لكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد بن علي بن عبد�هلل �لعبد�لو�حد  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )869.414( 
لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  12٪ من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  10.00 �ض يف  �ل�ساعة    2021/11/1 �ملو�فق   �لثنني   يوم  جل�سة 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3618/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137
مو�سوع �لدعوى : مطالبة مبلغ وقدره )1.827.511.84( درهم �مار�تي فقط مليون ثمامنائة �سبعة وع�سرون 
�لفا وخم�سمائة و�حد ع�سر درهما و�ربعة وثمانون فل�سا �مار�تيا لغري - بال�سافة �ىل 5٪ فائدة �لقانونية �سنوية 

من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د. 
�ملدعي:ريتز كارلتون دبي - فرع - حممد �سعيد �ملال و�ولده ذ.م.م

�ل�سارقة -  �لتعاون - مكتب رقم 135-04 ملك مركز �ك�سبو  �ل�سارقة - �خلان - �سارع  عنو�نه:�لمار�ت - �مارة 
مكتب �سلمان �لطويل للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

وميثله:�سلمان حممد �حمد حممد حممود �لطويل
�ملطلوب �إعالنه :  1- �لفا لل�سياحة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

�مار�تي  �لدعوى ومو�سوعها مطالبة مبلغ وق��دره )1.827.511.84( درهم  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�سوع 
�لفا وخم�سمائة و�حد ع�سر درهما و�ربعة وثمانون فل�سا �مار�تيا لغري  فقط مليون ثمامنائة �سبعة وع�سرون 
- بال�سافة �ىل 5٪ فائدة �لقانونية �سنوية من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د - وحددت لها جل�سة يوم 
�لثالثاء  �ملو�فق  2021/10/26  �ل�ساعة 09.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.

رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �التادية
 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع

�لق�سية �لتنفيذية رقم 1257 ل�سنة 2017 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(

�ملنفذ �سده / موؤ�س�سة �لو��سط لتجارة �ملعد�ت - عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / �لبنك �لتجاري �لدويل

www. تعلن حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/11/3 وذلك لبيع �لعقار 

�لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
- عقار قطعة رقك 2401 ملك - مبنطقة �ل�سناعية 13 بامارة �ل�سارقة ب�سعر �لتثمني )88.616.000( درهم ثمانية 
وثمانون مليونا و�ستمائة و�ستة ع�سر �ألفا - وهو عبارة عن )�سرة مق�سمة �ىل 39 م�ستودع( + �سرة طابق �ر�سي + 

ميز�نني + عدد من �ل�سافات + �سور
�لثمن  بقيمة 20٪ من  �سيك م�سدق  �و مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  �ن  باملز�يدة  بالإ�سر�ك  �لر�غب  يتوجب على 

�ملقدر للعقار. 
�للكروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�ستف�سار  �و  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عر��ض �لتقدم 

باعر��سه معزز� �إياه مبا يرره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �التادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �التادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1257 ل�سنة 2017 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني  للمنفذ �سده )ن�سر�(
�ملنفذ �سده / موؤ�س�سة �لو��سط لتجارة �ملعد�ت - عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي 

ل�سالح طالب �لتنفيذ / �لبنك �لتجاري �لدويل
www. تعلن حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/11/3 وذلك لبيع �لعقار 

�لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
- عقار قطعة رقك 2401 ملك - مبنطقة �ل�سناعية 13 بامارة �ل�سارقة ب�سعر �لتثمني )88.616.000( درهم ثمانية 
وثمانون مليونا و�ستمائة و�ستة ع�سر �ألفا - وهو عبارة عن )�سرة مق�سمة �ىل 39 م�ستودع( + �سرة طابق �ر�سي + 

ميز�نني + عدد من �ل�سافات + �سور
�لثمن  بقيمة 20٪ من  �سيك م�سدق  �و مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  �ن  باملز�يدة  بالإ�سر�ك  �لر�غب  يتوجب على 

�ملقدر للعقار. 
�للكروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�ستف�سار  �و  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عر��ض �لتقدم 

باعر��سه معزز� �إياه مبا يرره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �التادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18579
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً( 

�ملنذر �إليه   :  حممد علي �بوريا.
نتيجة  دره��م   )95،097.24( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 DODGE  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /N/ خ�سو�سي /  33067 (  ( رق��م  �ل�سيارة 
و�ملمولة  ��سود(   ( لون   _  )2019( موديل  �سالون(   _   CHARGER

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18584
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً( 

�ملنذر �إليه   :  �سيخ ندمي عبد�لرز�ق.
نتيجة  دره��م   )113،322.25( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 23506 / خ�سو�سي /15/ �بوظبي ( من نوع ) فورد �ك�سبلورر  _ 
�أ�ستي�سن ( موديل )2016( _ لون ) �بي�ض( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/18576
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً( 

�ملنذر �إليه   :  طارق بن حممد بن ��سماعيل �لبلو�سي .
نتيجة  دره��م   )163،381.51( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 CHEVROLET( من نوع ) دبي /L/ ل�سيارة رقم ) 92810 / خ�سو�سي�
SILVERADO  _ بيك �ب( موديل )2018( _ لون ) �بي�ض( و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �حمد �سيف ر��سد  بن �سويف �ل علي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003338/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �حمد �سيف ر��سد بن �سويف �ل علي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : 
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 309200 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم   2021/0023735

�ملخط�ر/ وليد بن مبارك بن حممد �لقحطاين وميثله بالتوقيع مبوجب وكاله رقم )21123128693(
�ل�سيد / حممد ر�سو�ن ��سماعيل �ل�سديفات - �جلن�سية �لردن يحمل بطاقه هويه رقم 784199071907101

�لعن�و�ن / �ل�سارقة - �خلان - هاتف رقم / 0501435050
LN4129782 ملخطر �إليه / حار�ض خور�سيد حممد خور�سيد ، �جلن�سية - باك�ستان يحمل جو�ز �سفر رقم�

�لعن�و�ن/ عجمان - هاتف رقم / 05022184597
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 20502 درهم

�ملخطر �إليه حرر �أربع �سيكات للمخطر مببلغ 20502 درهم مو�سوع �ل�سيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ 
��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف وبياناته كالتايل:

�ل�سيك �لول / 000048 مببلغ 5834 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/05/10 و�مل�سحوب على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني
�ل�سبك �لثاين / 000050 مببلغ 3000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/9/11  و�مل�سحوب على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني

�ل�سيك �لثالث / 000049 مببلغ 5834 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/07/10 و�مل�سحوب على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني
�ل�سيك �لر�بع /000047 مببلغ 5834 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/03/10 و�مل�سحوب على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى،
لذلك ،  فاننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،

و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به. 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر

�خلبري / حممد على �سلطان �خل�سر
�إعالن �ملدعي عليهما �الويل و�لثانية مبوعد �جتماع خربة

�ملدعى عليها �لويل : مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة �ض.ذ.م .
 �ملدعى عليها �لثانية : مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة �ض.ذ.م.

�أعمال �خلرة �ملحا�سبية مبوجب  �أن  يعلن �خلبري �حل�سابي / حممد على �سلطان �خل�سر 
�ل���دع���وى رقم   07/10/2021 ب��ت��اري��خ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب���ي  ع���ن حم��ك��م��ة  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م 
ذ.م.م   �ل�سيار�ت  لتاجري  �ملدعية/ثريفتي  من  و�ملقامة  جزئي  جت��اري   2618/2021
�جتماع �خلرة  قانونا مبوعد  �و من ميثلها  و�لثانية  �لويل  �ملدعي عليهما  يعلن  و�خلبري 
متام  يف    26/10/2021 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  ذل��ك  و  م�ستند�ت  م��ن  لديها  م��ا  لتقدمي 
دبي - ديره - بناية مكاتب  �إمارة  يف  �لكائن  و  �خلبري  مكتب  مبقر  وذلك  ع�سر�ً  �ل�ساعة 3 
خلف �ل�سركة �لعربية لل�سيار�ت - توكيل ني�سان - مقابل د�ناتا. �لطابق �لتا�سع مكتب 910. 

حممول / 2947002- 04 ، فاك�ض / 2947003- 04
�خلبري / حممد على �خل�سر

�إعالن بالن�سر 

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5492/2019/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/250 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )332114.72( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية بنك دبي �لتجاري

وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ
�ملطلوب �إعالنه : 1- جمعه ر��سد جمعه �حلاج - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن رقم �ر�ض 3 - 
�لرقم �لفرعي 29 - منطقة مردف/�ر�ض رقم 900 يف منطقة �لر��سديه/وفاء �ملبلغ �ملطالب به 

يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3926/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/122 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )74147( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �سركة �أيه جي ملكو للم�ساعد ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �سارع �م هرير - مقابل خمتر دبي �ملركزي - بناية 
�ملخاوي - �لدور �لثاين مكتب رقم 215 - وميثله:حممد عبد�هلل حممد �لعامري

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �خلط �لذهبي للمقاولت ���ض.ذ.م.م 2- نوجيت �سينغ �ناند - �سفتهما 
: منفذ �سدهما

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )74147( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم و�مل�ساريف ، وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

MOJAU_2021- 0027789 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

�عالن تنازل
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني 

�لطر�ف �ملذكورة من:
 �لطرف �لول:حممد ��سرف مافيالكاندى ، �جلن�سية �لهند 

 �ىل �لطرف �لثاين:حممد �سعيد ر��سد عبد�هلل �ل�سعدي - �جلن�سية �لمار�ت
من  و�ملرخ�ض  )بقالة(  �لرخ�سة  ن�ساط  �لفجر(  �سم�ض  )بقالة  �لتجاري  بال�سم 
رقم:781638  جتارية  رخ�سة  �ل�سارقة   - خورفكان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة 
وعليه  بخورفكان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  يف  بتاريخ:2020/11/2  �ل�سادرة   -
تاريخ  14 يوم من  �نق�ساء  بعد  �لتنازل  بالت�سديق على  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم 

ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1175/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�سة رقم 200

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة ت�سجيل �لنز�ع و�عالن �ملدعي عليهم ب�سورة من �لالئحة وحتديد �قرب جل�سة لنظرها بف�سخ 
�لتعاقد وبالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )457.729( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية ٪12 
وفائدة قانونية 9٪ من تاريخ قيد �لنز�ع وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه بدفع مبلغ )100.000( درهم كتعوي�ض لل�سرر �ملادية 

و�ملعنوي و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:علي �بر�هيم ح�سن �لكاف - و�خرون

ب��ري لينجتون - �سقة 3103 -  ���س��ارع �لب���ر�ج - مبنى  �ل��ت��ج��اري - دب��ي -  �م���ارة دب��ي - منطقة �خلليج  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - 
وميثله:ح�سة علي حممد حجي �لقبي�سي

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �ل��و�دي �لخ�سر للو�ساطة �لعقارية 2- �ل��و�دي �لخ�سر للعقار�ت - موؤ�س�سة فردية  -  �سفتهما 
: مدعى عليهما  

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ت�سجيل �لنز�ع و�عالن �ملدعي عليهم ب�سورة من �لالئحة 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )457.729( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  وبالز�م  �لتعاقد  بف�سخ  لنظرها  جل�سة  �ق��رب  وحتديد 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية 12٪ وفائدة قانونية 9٪ من تاريخ قيد �لنز�ع وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مه بدفع مبلغ 
)100.000( درهم كتعوي�ض لل�سرر �ملادية و�ملعنوي و�لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد  �ملو�فق  2021/10/31  �ل�ساعة 08.30 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �التادية
 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع

�لق�سية �لتنفيذية رقم 1699 ل�سنة 2020 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(

�ملنفذ �سدهم / علي عمر�ن �لعوي�ض 2- مرمي علي عبد�هلل �لعوي�ض 3- �سركة علي عمر�ن �لعوي�ض لال�ستثمار ذ.م.م �وج 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري

www. تعلن حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
لبيع  وذلك   2021/10/27 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae

�لعقار�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سدهم و�أو�ساف �لعقار�ت على �لنحو �لتايل : 
و�ستة  مائة  درهم   )126.685.000( �لتقييم  ب�سعر  �ل�سارقة  بامارة  �ملحطة  مبنطقة  ملك   203 رقم  قطعة  �لعقار   -
طو�بق   6  + مكاتب  طابق   + )�ر�سي  بناية  عن  عبارة  وهو   - درهم  �لف  وثمانون  وخم�سة  و�ستمائة  مليونا  وع�سرون 

مو�قف + 25 طابق �سكني + طابق خدمات + مهبط طائر�ت
�لثمن  بقيمة 20٪ من  �سيك م�سدق  �و مبوجب  بتاأمني نقدي  يتقدم  �ن  باملز�يدة  بالإ�سر�ك  �لر�غب  يتوجب على 

�ملقدر للعقار. 
�للكروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�ستف�سار  �و  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عر��ض �لتقدم 

باعر��سه معزز� �إياه مبا يرره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �التادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 2882/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

ب�سفتها  ذ.م.م  بارترنز  �رنايت   -2 ���ض.م.ع  �نرنا�سيونال  �سكل  �أن��د  دري��ك   -1 عليهما/  �إىل حمكوم 
�مل�سفي �لق�سائي للمدعى عليهما دريك �ند �سيكل  - جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملركز �لتجاري للمعد�ت ذ.م.م
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/4/1  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
�ملركز �لتجاري للمعد�ت ذ.م.م 1- بالز�م �خل�سم �ملدخل ب�سفته م�سفي �ل�سركة �ملدعي عليها بان 
درهما  وت�سعون  وثالثة  و�ربعمائة  �لفا  و�سبعون  �ربعة  دره��م   )74.493.31( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
وو�حد وثالثون فل�سا قيمة �ملو�د و�ملعد�ت �ملوردة 2- بالز�م �خل�سم �ملدخل ب�سفته م�سفي �ل�سركة 
�ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ )5000( درهم كتعوي�ض و�لزمته بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وبرف�ض ماز�د على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : ج�ضت جو لل�ضياحة ذ.م.م  
�ل�سكل  �ل��ور���س��ان �لوىل.  ب��ردب��ي -  �ج���ي رو����س���و�ين -  �ل��ع��ن��و�ن : حم��ل رق���م 8 م��ل��ك 
�لتجاري  بال�سجل  �لقيد  �لقانون:ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لرخ�سة: 796034  رقم 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1317701 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل 
دبي بتاريخ 2021/10/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19 
كاظم  حممود  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ض  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
ملراجعة احل�ضابات - �لعنو�ن :  مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �ل نهيان - �ملركز �لتجاري ��ستد�مة B - �لهاتف: - �لفاك�ض:،م�سطحباً معه 

كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20  د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    
��سم �مل�سفي/حممود كاظم ملراجعة احل�ضابات 

 �لعنو�ن :  مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - �ملركز 
�لتجاري ��ستد�مة B - �لهاتف: - �لفاك�ض:

تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  ، مب��وج��ب 
ج�ضت جو لل�ضياحة ذ.م.م  وذلك مبوجب  �أع��اله لت�سفية   �ملذكور  �مل�سفي 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/10/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2021/10/19 بتاريخ 
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : القفطان املغربي للتجارة �ص.ذ.م.م  
�لعنو�ن : حمل 11 ملك رقية �ل�سيد عبد�لرحمن �لها�سمي - ديرة - �لر�حة. �ل�سكل 
�لقانون:ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لرخ�سة: 527993  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
57130 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2021/10/14  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2021/10/14
لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ي�ضري و�ضركاه لال�ضت�ضارات 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني - بردبي -  وتدقيق احل�ضابات - 
�خلليج �لتجاري - �لهاتف: - �لفاك�ض:،م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ي�ضري و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات 
 �لعنو�ن :  مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري 

- �لهاتف: - �لفاك�ض:
تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  ، مب��وج��ب 
للتجارة �ص.ذ.م.م  وذلك  املغربي  القفطان  لت�سفية   �أعاله  �ملذكور  �مل�سفي 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2021/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��ر����ض  �أي  لديه  من  وعلى   2021/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله 
، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027792 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

�لبيع  يف  ترغب  �ملغرب  �جلن�سية   - �لدجيم  �ل�سيده:ناديه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سلطان  مرزوق  �ل�سيد:�سعيد  �ىل  وذلك   %50 �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل 
لل�سيد�ت(  �لنجوم  �بت�سامة  �مل�سماه )�سالون  �لرخ�سة  علي - �جلن�سية �لمار�ت - يف 
�لتنمية  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:745572 �ل�سادرة من د�ئرة  تاأ�س�ست بامارة 

�لقت�سادية بال�سارقة
تعديالت �خرى:تغيري �ل�سكل �لقانوين من )�سركة �عمال مهنية( �ىل موؤ�س�سة فردية

ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��ض حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

MOJAU_2021- 0027705 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
�جلن�سية   - �جلزيري  ح�سن  �سالح  عبد�هلل  �ل�سيد:�سالح  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/ 100% �ىل  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف  يرغب   - �لمار�ت 

�بوطاهر عبد�ل�سبحان - �جلن�سية بنغالدي�ض يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لتاج �لذهبي لتجارة 
�لعبايات( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم:600510

وكيل  �ىل  فردية  من/موؤ�س�سة  للرخ�سة  �لقانوين  �ل�سكل  �خرى:تغيري  تعديالت 
خدمات.

ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��ض حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
MOJAU_2021- 0027605 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد:عبد�هلل تاي كانديل ، �جلن�سية �لهند يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/زبري كاجناتو - �جلن�سية 
�لهند بالرخ�سة �مل�سماه )كافترييا �لفيحاء( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم:27162 �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة
تعديالت �خرى:ليوجد .

ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عر��ض حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  241/2020/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/537 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)160700.46( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - هاتف:0506335560 

 ALMATROOSHI@OMALC.AE:بريد �للكروين -
مكاين:3244594826 - وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي

�ملطلوب �إعالنهما : 1- ت�سنيم بنت عبد�ملجيد بن عبد�حلميد �لدويري 2- حممد بن عبد�ملجيد بن عبد�حلميد 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  : منفذ �سدهما.  مو�سوع  - �سفتهما  �ل��دوي��ري 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )160700.46( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم 
و�مل�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 

�عالن قر�ر بالتنفيذ
250 / 2021 / 51 بيع عقار مرهون

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
�إىل �ملنفذ �سده/حممد �سليمان �سامل �حلاطى - جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ/بنك �مل�سرق �ض م ع
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

نعلنكم باأن مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - رقم �لر�ض 
: 78 - رقم �لبلدية : 319-392 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : كونتينتال تاور - رقم 
�لعقار : 201 - رقم �لطابق : 2 - �مل�ساحة : 64.89 مر مربع  ( كما نعلنكم ل�سد�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )      618750       ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ  يف 
ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 
من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�عاة �حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي مدة 

�ل�سبعة �أيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

Date 20/ 10/ 2021  Issue No : 13371
Announcement by Publication 

for the meeting of the Committee of Experts
In the Lawsuit No. 207/2021 Plenary Commercial

Fourth Defendant: Celine Joy Arakal
Fifth Defendant: Ashlyn Joy Joy Arakal Olahanan
We would like to inform you that two banking and accounting experts have been 
appointed in the lawsuit filed against you by the Plaintiff: Rasmala Trade Finance 
Fund, and therefore you are required to attend personally or through your legal 
representative in the meeting of the Committee of Experts to be held remotely on 
Sunday, corresponding to 24/10/2021 at 11:00 A.M. through the e-platform using 
Microsoft Teams Application.
Therefore, kindly, attend and liaise with the office of the appointed Expert on:  
(04 3888996) and provide the supporting documents of your defense in the session, 
noting that the Committee of Experts will proceed with its works, in case you fail to 
attend, according to the authorities legally entrusted to them.

Yours Faithfully,
Committee of Experts
Mohamed Hassan Almarzooqi
AlYaziyah Khalifa Abdullah Al Merri

Announcement by Publication

Date 20/ 10/ 2021  Issue No : 13371

Sharjah Federal Appeal Court  
Case Management Office

Publication notice for the Appellant to appear before the case 
management office in two newspapers, 

one of which is English-language, 
in Appeal No.: 1730 / 2021 Civil

At the request of the Appellant: Ali Thani Gomaa Al-Ghawi Al Ali.
The Defendant: Al-Baz Real Estate 
 You are entrusted to appear before the Case Management Office No. 
(2) of the Sharjah Court of Appeal - in person or through an authorized 
agent, and to submit a reply memorandum to the claim, accompanied 
by all documents, on Sunday, October 31, 2021 in the above-mentioned 
case number - as an Appellant.
// A stamp of Sharjah Federal Appeal Court  appeared //

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

�لعدد 13371 بتاريخ 2021/10/20 
 �إخطار عديل بالوفاء  - برقم �ملحرر 2021/0020831

�خطار عديل وتكليف بالوفاء
�ملخطر : معمل هور�يزون لال�سنان �ض ذ م م

 )MOJAU_2021_0017859( وميثلها وكيلتها : �لثقة لتح�سيل �لديون ذ،م،م - مبوجب وكالة رقم
وميثل �لخرية مديرها �ل�سيد/ �سامر قا�سم عبد �هلل �ل�سعودي - �لعنو�ن : مكتب رقم 302 - مبنى جمري� تري��ض - �سارع �ل�سيافة - جمري� �لأوىل - بردبي- 
�لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة )بجانب حمطة �ينوك( - هاتف:0502414482 ، �ملخطر �ليه �لأول : مركز قدو�سي �لطبي �ض ذ م م - �لعنو�ن: دبي – ديرة 
�برج بني يا�ض – �ملبنى B - مكتب رقم 211- بجانب حمطة مرو بني يا�ض - هاتف: 0501511210 ، �ملخطر �ليه �لثاين :  – جممع  �آل مكتوم  – �سارع 
��سرف كولنجار فايليل – هندي �جلن�سية  - �لعنو�ن : يعلن على حمل عمله - دبي – ديرة – �سارع �ل مكتوم – جممع �برج بني يا�ض – �ملبنى B - مكتب رقم 

 0501511210: هاتف    - يا�ض  بني  مرو  حمطة  211– بجانب 
حتية طيبة وبعد ، �ملو�سوع : تكليف بالوفاء مببلغ وقدره )45،569( فقط خم�سة و�ربعون �لفا و خم�سمائة و ت�سعة و�ستون درهم 

�أول : نتيجة لتعامل جتاري مع �ملنذرة قد �أ�سدر �ملخطر �ليه �لثاين �سيكات بالتفا�سيل �لتالية
بقيمة  م�سحوب على   بتاريخ   م �سيك رقم  

درهم   5،705   2018/12/31  7781
درهم   4،864   2019/1/15  7232
درهم   7،000    2019/1/31  7863
7،000 درهم  بنك �لإمار�ت دبي �لوطني   2018/11/30  7914
درهم   7،000   2019/3/31  7885
درهم   7،000   2019/4/30  7896
درهم   7،000   2019/2/28  7877

45،569 درهم  �ملجموع    
من دفر �سيكات �ملخطر �ليها �لأوىل و جميعها م�سحوبة على بنك �لمار�ت دبي �لوطني

ثانيا : وملا نكم مل تقومو� ب�سد�د �أي ميلغ من قيمة �ل�سيكات �لتي جمموعها )فقط خم�سة و�أربعون �لفا و خم�سمائة و ت�سعة و�ستون(، وبالرغم من �ن �لدين 
حمدد �ملقد�ر وم�ستحق �لوفاء حال دون قيد �و �سرط �ل �نكم لزلتم لغاية تاريخ ممتنعني عن �لوفاء به للمنذرة بدون وجه �و م�سوغ قانوين. ثالثا : وبناء عليه 
وملا كان �ملقرر يف �ملادة )62( من قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم )33( ل�سنة 2020 ب�سان تعديل بع�ض �أحكام قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 57 ل�سنة 2018 يف �ساأن 
�لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �لحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 : ��ستثناء من �لقو�عد �لعامة يف رفع �لدعوى �بتد�ء تتبع �لحكام �لو�ردة يف 
�ملو�د �لتالية �ذ� كان حق �لد�ئن ثابتا بالكتابة – �لكرونيا �و م�ستنديا – وحال �لأد�ء وكان كل ما يطالب به �سيئا من �لنقود معني �ملقد�ر �و منقول معينا بنوعه 
ومقد�ره ول مينع من �سلوك �مر �لأد�ء طلب �لفو�ئد �و �لتعوي�ض �أو �تخاذ �أي �رجاء من �لإجر�ء�ت �لتحفظية ، وتتبع �لحكام �لو�ردة يف �لفقر �ل�سابقة �ذ� كانت 
 )33( رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  م�ن   )1 فقرة  �ملطالبة �ملالية حملها نفاذ عقد جتاري �و كان �ساحب �حلق د�ئنا بورقة جتارية ،  ر�بعا : و�ملقرر باملادة )63 
�أيام على �لأقل ثم ي�ست�سدر �مر �أد�ء من قا�سي �ملحكمة �لتي يقع بد�ئرتها موطن �مل�دين  �مل�دين بالوفاء يف ميعاد خم�سة  ل�سنة 2020 : على �لد�ئن �ن يكلف 
�و �ملحكمة �لتي مت �لتفاق يف د�ئرته�ا ول- يجوز �ن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �قل من �ملطلوب يف عري�سة ��ست�سد�ر �لمر بالأد�ء ويكون �لتكليف 
بالوفاء باي و�سيلة من و�سائر �لإعالن �ملحددة يف �لالئحة. وبناء عليه ، ومبوجب وكالتنا من �ملنذرة نكلفكم ب�ان توؤدو� له�ا كامل �ملبلغ �مل�ستحق من قيمة �ل�سيكات 
)خالل خم�ض �أي�ام( من تاريخ تبليغكم لهذ� �لإنذ�ر ، و�ل �سوف تلجئ �ملنذرة �ىل �لق�ساء �ملخت�ض ل�ست�سد�ر �مر �أد�ء و�لز�مكم بالوفاء مببلغ �ملديونية و�لفائدة 

�لتاأخريية عنه بو�قع )9%( �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية ولغاية �ل�سد�د �لتام وبكافة �لر�سوم وم�ساريف �لدعوى و�تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل    

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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يف  ذروتها  وتبلغ  مار�ص،  اإىل  اأكتوبر  من  عادة  الإنفلونزا  حتدث 
يناير اأو فرباير. ولكن بع�ص العتبارات املهمة قد جتعلنا، املو�ضم 

املقبل، نواجه مر�ضا اأكرث حدة من املعتاد، ول ميكن التنبوؤ به.
واأدى عدم وجود مو�ضم اإنفلونزا �ضديد اخلطورة يف 2021/2020 
الن�ضيان، خا�ضة  اإىل و�ضع املر�ص املميت يف بع�ص الأحيان، طي 
بعد اخل�ضائر املدمرة لوباء "كوفيد-19". لكن اخلرباء يحذرون 
ال�ضتاء  هذا  دراماتيكية  عودة  حتقق  اأن  ميكن  الإنفلونزا  اأن  من 

بعد اأ�ضواأ جائحة.

و�ملد�ر�ض  �لعمل  �إىل  �لأ���س��خ��ا���ض  م��ن  �مل��زي��د  ع���ودة  وم��ع 
من  �لعديد  ويخ�سى  �لإنفلونز�.  تعود  قد  �خلريف،  هذ� 

�خلر�ء �أن "تنتقم" من �لب�سر.
وتكون مو��سم �لإنفلونز� �أ�سو�أ عندما يتم �إدخال �ساللت 
�أو  خبيثة من �لفريو�ض �إىل جمموعات ذ�ت مناعة قليلة 

معدومة.

وتتحور �لإنفلونز� ب�سرعة كبرية بحيث ل منتلك مناعة 
�ساللة  مع  م�سبقا  �مل��وج��ودة  جتربتنا  لكن  �سدها،  كاملة 
�أن تخفف من �ل�سرر �لذي قد ت�سببه.  �لإنفلونز� ميكن 
لذ� فاإن قلة �لتعر�ض لالإنفلونز� قد جتعل �ل�سكان �أكر 

عر�سة لالإ�سابة بالفريو�ض "�لعائد بعد غياب".
ي��ت��م تطعيمهم  �ل���ذي���ن مل  �لأ����س���خ���ا����ض  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل 

لالإ�سابة  �أك��ر  خطر�  يو�جهون  قد  مناعتهم  وت�ساءلت 
بالعدوى و�لأمر��ض �خلطرية.

و�سي�ستغرق نظام �ملناعة لدينا وقتا �أطول قليال للتعرف 
على �لفريو�ض. 

وه����ذه �ل���س��ت��ج��اب��ة �مل��ت��اأخ��رة �إىل ج��ان��ب ع���دد ق��ل��ي��ل من 
�أو  يومني  لديك  �أن  تعني  قد  �مل��وج��ودة  �مل�سادة  �لأج�سام 

ثالثة �أيام �إ�سافية من �أعر��ض �لإنفلونز�.
ويعتقد �خلر�ء �أن �مل�ستوى �ملنخف�ض لنتقال �لإنفلونز� 
يف �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي ي��رج��ع �إىل ح��د ك��ب��ري �إىل �لإج������ر�ء�ت 
للحد من  �لأ�سخا�ض  �لعديد من  �تخذها  �لتي  �لوقائية 

�نت�سار "كوفيد19-".
ولكن نظر� لتغري �سلوكنا �إىل ما كان يعتر طبيعيا تقريبا 
قبل جائحة �لفريو�ض �لتاجي )تخفيف �لقيود �ل�سارمة 
مو�سم  ح��دوث  خطر  ز�د  فقد  ب�"كوفيد19-"(،  �ملتعلقة 

�إنفلونز� �سيئة.
جامعة  يف  �جلزيئي  �لطب  �أ�ستاذ  ميكايلي�ض،  مارتن  قال 
بالفعل  "هناك  �ل��ري��ط��اين:  "�إك�سري�ض"  ملوقع  كينت، 
�إجر�ء�ت  لأن  �سيئا،  �إنفلونز�  مو�سم  نو�جه  �أن  من  خطر 
�لإنفلونز�.  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  ع��ل��ى  �أث����رت  رمب���ا  كوفيد19- 
�ل��ب�����س��ر وق��درت��ن��ا ع��ل��ى �لتنبوؤ  �مل��ن��ت�����س��رة يف  �ل��ف��ريو���س��ات 
�لتف�سي  �ست�سبب  �ل��ت��ي  �لإن��ف��ل��ون��ز�  ف��ريو���س��ات  ب�����س��اللت 
ب��ني فريو�سات  ت��غ��ي��ري�ت طفيفة  ه��ن��اك  وع����ادة،  �ل��ت��ايل. 
ذل��ك، يف  �أخ���رى. وم��ع  بعد  �سنة  تنت�سر  �لتي  �لإن��ف��ل��ون��ز� 
بع�ض �لأح���ي���ان، ي��ت��وىل ف��ريو���ض �إن��ف��ل��ون��ز� ج��دي��د متاما 
�ل�سيطرة �لكاملة، حيث توجد مناعة حمدودة �أو ل توجد 

مناعة م�سبقة لدى �لب�سر"
�لإنفلونز�، مثل  �أوب��ئ��ة  ذل��ك  بعد  ه��ذ�  "ينتج عن  وت��اب��ع: 
و�لإنفلونز�   ،  )1920-1918( �لإ�سبانية  �لإنفلونز� 
كونغ  ه��ون��غ  و�إن��ف��ل��ون��ز�   ،)1958-1957( �لآ���س��ي��وي��ة 

.")1969-1968(
مر�قبة  يتم  �ل��ع��ادة،  "يف  ميكايلي�ض:  �لروفي�سور  وتابع 
فريو�سات �لإنفلونز� �ملنت�سرة بني �لب�سر عن كثب للتنبوؤ 
بال�ساللت �لتي �ستكون هي �ل�سائدة يف مو�سم �لإنفلونز� 
�ل�ستوي �لقادم. وعادة ما تكون هذه �لتنبوؤ�ت جيدة جد�، 

ولكن يف بع�ض �لأحيان حتدث مفاجاآت".
ونظر� لأن تكوين �للقاح �ل�سنوي لالإنفلونز� يعتمد على 
ه��ذه �ل��ت��وق��ع��ات، ف���اإن ع��دم �ل��دق��ة يعني �أن �ل��ل��ق��اح��ات ل 
تتطابق جيد� مع �لفريو�سات �ملنت�سرة، ما يوؤدي عادة �إىل 

تف�سي �ملر�ض ب�سكل �أكر حدة.
�مل�ستويات  �أث���رت  �ل�سياق،  ه��ذ�  "يف  ميكايلي�ض:  و�أو���س��ح 
ع�سر  �لثمانية  �لأ�سهر  خ��الل  �لإنفلونز�  من  �ملنخف�سة 
من  ب���اأي  �لتنبوؤ  على  ق��درت��ن��ا  على  كبري  ب�سكل  �ملا�سية 
فريو�سات �لإنفلونز� �لتي �سيتم تد�ولها يف �ل�ستاء �ملقبل. 
ومن ثم، هناك خطر متز�يد من �أن �لتنبوؤ�ت قد ل تكون 

دقيقة كما هي عادة. وهذ� ي�سكل خطرين رئي�سيني: قد 
�أقل بني  ��ستولت على مناعة  �لفريو�سات �جلديدة  تكون 
�للقاحات مع هذه �لفريو�سات  �ل�سكان، ورمبا ل تتطابق 

جيد� وتوفر حماية حمدودة".
وين�سح �لدكتور ريت�سارد د�وود من عيادة "فليت �سريت" 
باأن نف�ض �لحتياطات �ملتخذة مع "كوفيد19-" �ست�ساعد 

يف �حلفاظ على �لإنفلونز� يف مكانها.
وين�سح �لدكتور د�وود بالقول: "نف�ض �لتباعد �لجتماعي 
كوفيد  فريو�ض  من  حتمي  �لتي  �ل�سحية  و�لحتياطات 
حتمي �أي�سا من �لإنفلونز�. �أعتقد �أن �أحد �لدرو�ض �ملهمة 
�لتي �ستفيدنا جيد� يف �مل�ستقبل هو �لبتعاد عن �لآخرين 

عندما تكون هناك �أعر��ض تنف�سية".

هل �سنواجه مو�سما �سيئا ل ميكن التنبوؤ به لالإنفلونزا هذا العام؟

�خل�����رف ه���و م�����س��ط��ل��ح ���س��ام��ل مل��ج��م��وع��ة من 
�حلالت ت�سببها تغري�ت غري طبيعية يف �لدماغ، 

تدمر حياة �ملاليني �سنويا حول �لعامل.
وتوؤدي تغري�ت �لدماغ �إىل �نخفا�ض يف مهار�ت 
�لتفكري ميكن �أن يكون لها تاأثري على �ل�سلوك 

و�مل�ساعر و�لعالقات.
بينها  ل��ل��خ��رف،  �أ���س��ب��اب خمتلفة  ع���دة  وه��ن��اك 
م��ر���ض �أل��زه��امي��ر �ل����ذي ي��ع��د �ل�����س��ب��ب �لأك���ر 
�لعالمات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت���وج���د  ك��م��ا  ���س��ي��وع��ا. 
�لقدرة  �ملوؤكدة للخرف، بينها عدم  �لتحذيرية 

و�لتي  �ساخبة،  بيئة  يف  �ل��ك��الم  �كت�ساف  على 
�أك�سفورد يف در��سة  حددها باحثون من جامعة 
حديثة على �أنها من �لعالمات �ملبكرة للخرف.

ويف �لو�قع، مل تخل�ض �لدر��سة �إىل ما �إذ� كانت 
�أنها جمرد  �أم  �خل��رف  ت�سبب  �ل�سمع  م�سكالت 

�أعر��ض.
وُين�سح �أي �سخ�ض يعاين من م�ساكل يف �ل�سمع 
بزيارة �لطبيب لأنها قد تكون مقدمة لالإ�سابة 

باخلرف.
�أخرى  مبكرة  حتذيرية  ع��الم��ات  ه��ن��اك  ولأن 
�لريطاين  "�إك�سري�ض"  موقع  ق��ام  للخرف، 
بتجميع قائمة ب�سبع عالمات مبكرة من �لأكر 

�سيوعا لهذ� �ملر�ض �ملنهك.

عالمات التحذير من اخلرف
قد  �ل��ت��ي  �ل�����س��ائ��ع��ة  �لأع���ر�����ض  بع�ض  تت�سمن 

تظهر قبل ت�سخي�ض �خلرف ما يلي:
- فقد�ن �لذ�كرة

- �سعوبة يف �لركيز
- �سعوبة يف �لقيام مبهام يومية ماألوفة

على  �لعثور  �أو  حم��ادث��ة  متابعة  يف  �لإج��ه��اد   -
�لكلمة �ل�سحيحة

- �خللط بني �لزمان و�ملكان
- تغري�ت يف �ملز�ج

وغالبا ما تكون هذه �لأعر��ض خفيفة وتتفاقم 
مر�سى  ي�ساب  وق��د  �ل��وق��ت.  مب���رور  تدريجيا 
�لأرقام  مع  �لتعامل  ب�سعوبة  �أي�سا  �ألزهامير 

�أو �لأمو�ل.
وبالإ�سافة �إىل ذلك، قد يطرحون �أ�سئلة ب�سكل 

متكرر �أو ي�سبحون �أكر عزلة �أو قلقا.
�لأكر  �ل��ث��اين  �ل�سبب  ه��و  �ل��وع��ائ��ي  و�خل���رف 
ميكن  �حلالة،  هذه  مثل  ومع  للخرف،  �سيوعا 

�أن تتطور �لأعر��ض فجاأة وتتفاقم ب�سرعة.
وقد ت�سمل �لأعر��ض �لأولية لت�سخي�ض �خلرف 
�لدماغية  بال�سكتة  �سبيهة  �أع��ر����س��ا  �ل��وع��ائ��ي 
مثل �سعف �لع�سالت �أو �ل�سلل �ملوؤقت وم�ساكل 

�حلركة.
وعالوة على ذلك، قد يعاين �لنا�ض من م�ساكل 

يف �لتفكري وتغري�ت يف �ملز�ج.

العالمات املبكرة الأكرث �سيوعا لالإ�سابة باخلرف

�أع�����ل�����ن�����ت �ل�������دك�������ت�������ورة �أول������غ������ا 
�لتغذية  خ��ب��رية  ك��وروب��ل��ي��وف��ا، 
�ل�سعري  ح��ب��وب  �أن  �ل��رو���س��ي��ة، 
�للوؤلوؤي(،  )�ل�����س��ع��ري  �مل��ع��اجل��ة 
هي �أكر �لأطعمة فائدة للقلب 
لذلك  �ل����دم����وي����ة،  و�لأوع������ي������ة 
�لنظام  �إىل  �إ����س���اف���ت���ه���ا  ي���ج���ب 
وت�������س���ري �خل����ب����رية،  �لغذ�ئي. 
�إىل �أن هذه �حلبوب حتتوي على 

عن�سر  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة 
�ل�سروري  �لفو�سفور 

ل��ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة 
ومينا  �ل���دم���وي���ة، 
و�لن�سيج  �لأ���س��ن��ان 

�لعظمي.
"بالإ�سافة  وتقول، 

حتتوي  ذل���ك  �إىل 

�لبوتا�سيوم  على  �حل��ب��وب  ه��ذه 
وحم�ض  و�حل��دي��د  و�لكال�سيوم 
�ل�����ذي يحفز  ل��ي�����س��ني �لأم���ي���ن���ي 

�إنتاج �لكولجني، 
ي��وؤث��ر ب�سورة  �ل����ذي  �ل���روت���ني 
مبا�سرة يف مظهر و�سحة �جللد، 
لذلك يطلق على ع�سيدة حبوب 

�ل�سعري "ع�سيدة �جلمال".

 100 �أن  �إىل  �خل��ب��رية،  وت�سري 
غ��ر�م من ه��ذه �حلبوب حتتوي 
�لدهون  م���ن  غ����ر�م   1.1 ع��ل��ى 

فقط، 
ول ت��وج��د م��و�ن��ع ل��ت��ن��اول هذه 
�حتو�ئها  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  �حل���ب���وب، 
يتحمله  ل  �ل��ذي  �لغلوتني  على 

�لبع�ض.
�لإف����ر�ط  ع���دم  "�ملهم،  وت��ق��ول، 
�ل�سعري  بتناولها، لأن 
ي�����س��ك��ل �ل���غ���از�ت. 
لذلك ل ين�سح 
مها  � �ستخد با
ت����غ����ذي����ة  يف 
�لأط���������ف���������ال 
�لثالثة  دون 

من �لعمر".

حبوب ال�سعري املعاجلة اأكرث 
الأطعمة فائدة للقلب
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•• اأبوظبي-الفجر: 

– �أبوظبي عن  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ك�سفت 
�خلم�سني” �ملخ�س�ض  “عام  برناجمها  تفا�سيل 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ذه��ب��ي  باليوبيل  لالحتفال 
�لذهبي  “�ليوبيل  بطاقة  �إط��الق��ه��ا  خ��الل  م��ن 
�لثقافية” �لتي تتيح للزو�ر فر�سة خو�ض غمار 
مو�قع  و��ستك�ساف   جديدة  ثقافية  جتربة   50
وفعاليات ثقافية وذلك خالل �لفرة �ملمتدة من 

ولغاية 31 دي�سمر 2021. �أكتوبر   15
وتوفر بطاقة �ليوبيل حلامليها فر�سة �لدخول 
�لإم�����ارة مع  �لثقافية يف  �مل��ع��امل  �مل��ج��اين لأب����رز 
�لفعاليات  لأه��م  �لتذ�كر  �أ�سعار  على  خ�سومات 
عر  �لرنامج  ويهدف  و�ملطاعم.  �لعمل  وور���ض 
فقر�ته �إىل �إبر�ز جهود د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- 
�أبوظبي يف حفظ و�سون �لر�ث �لثقايف للعا�سمة 
و�لرويج لل�ساحة �لفنية حملياً وعاملياً لكت�ساف 
م���ا ي��خ��ت��زن��ه �مل�����س��ه��د �ل���ث���ق���ايف و�ل���ف���ن���ي وقطاع 

�ل�سناعات �لإبد�عية �ملزدهر يف �لإمارة. 
وي��ت�����س��م��ن �ل���رن���ام���ج جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����س��ط��ة و�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت�سلط 
�ل���ت���ي حققتها  �أه�����م �لإجن���������از�ت  �ل�������س���وء ع��ل��ى 
�ملا�سية  �خلم�سة  �لعقود  خ��الل  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ت�سميم  جاء  حيث  �لدولة.  م�ستقبل  وت�ست�سرف 
من  �خلم�سني”  “عام  �لح���ت���ف���ايل  �ل���رن���ام���ج 
لتتنا�سب  �أب��وظ��ب��ي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة 
وي�سمل  �ملجتمعية.  �ل�سر�ئح  جميع  تطلعات  مع 
و�أم�سيات  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  م���ه���رج���ان���ات  �ل���رن���ام���ج 
دولة  مبا�سي  حتتفي  فنية  ومعار�ض  مو�سيقية 
من  للم�ستقبل  و��سحة  نظرة  وت��ق��دم  �لإم����ار�ت 

خالل �لأعمال �لفنية و�لإبد�عية. 
وت�سمل �أبرز فعاليات �لرنامج �لتي �ستقام خالل 
�لأ�سهر �ملقبلة، عودة �لفعاليات �حلّية �إىل �ملجّمع 
�سل�سلة  م��ن  ج��دي��د  مو�سم  و��ست�سافة  �ل��ث��ق��ايف، 
“مو�سيقى �أبوظبي �لكال�سيكية” من بينها، حفل 
جمعية فيينا وحفل �أورك�سر� �كادميية ل�سكال، 
�إمار�تية”  “مو�سيقى  �إىل جانب حفالت فعالية 
عاًما   50 مب��رور  �ستحتفل  و�لتي   2021 لعام 

على قيام �لحتاد من خالل �ملو�سيقى. 
�لفعاليات  ع�������ودة  �ل����رن����ام����ج  ���س��ي�����س��ه��د  ك���م���ا 

“مهرجان  بينها  وم���ن  �ل�����س��ن��وي��ة  �جل��م��اه��ريي��ة 
و”مهرجان  �لتقليدية”  و�ل�����س��ن��اع��ات  �حل���رف 
بتاريخ  حتتفي  �لتي  �ل�سنوية  �ملن�سة  �حل�سن” 
�ملهرجان  وي��ت�����س��م��ن  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة  وت������ر�ث 

جمموعة ر�ئعة من �لفعاليات �لثقافية و�لعرو�ض 
�ملو�سيقية و�ل�سينمائية و�لفنية وجتارب �لطهي 
�سمنها،  من  بالتجزئة  �لبيع  ات  من�سّ وعرو�ض 
“يوم يف �لق�سر”، معر�ض �ل�سيار�ت �لكال�سيكية، 

على  ت�ستمل  �ل��ت��ي  �حل�سن”  ق�سر  و”نفحات 
�ملتخ�س�سة  �لعمل  ور���ض  من  متنوعة  جمموعة 
�إىل  و�لبخور.  و�لعطور  �ل�سموع  �سناعة  بكيفية 
جانب .و�ملعار�ض �لفنية �لتي �ستقدم �أعماًل من 

جمموعة مقتنيات متاحف �أبوظبي.
�ل��ث��ق��ايف م��ع��ر���س��ه �لفتي  �مل��ج��ّم��ع  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
وتفاعلية  �أر�سيفية  ملحات  يقدم  “�ملجّمع” �لذي 
تروي ق�سة “�ملجّمع �لثقايف” باأبوظبي. و�أعمال 
�إمار�تيني  ن��ّح��ات��ني  ث��الث��ة  �إب����د�ع  م��ن  تركيبية 
ت�سور دور �ملجّمع باعتباره �سرحاً عاملياً للثقافة 
و�لفنون يف قلب �لعا�سمة. �إىل جانب ��ست�سافة 
لالأطفال  �ملريخ” �ملخ�س�سة  �إىل  “رحلة  جتربة 
ب��اإجن��از�ت دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية  و�لتي حتتفي 
�لفنان  �ل��ف�����س��اء، وم��ع��ر���ض  �مل��ت��ح��دة يف جم���ال 
“�لوعي  ع��ن��و�ن  ي��ق��ام حت��ت  �ل���ذي  �سبعة  حممد 
�لفنان  م�سرية  على  �ل�سوء  وي�سّلط  �لب�سري” 
�لر�ئدة  �ملوهبة  ذو   )2013-1935( �ملغربي 

يف ع�سره.
ومُيكن للجمهور �ل�ستمتاع بالن�سخة �لفتتاحية 
من معر�ض “فن �حلني 2021” �لذي ينظمه 

قلعة  زي���ارة  جانب  �إىل  �أب��وظ��ب��ي،  �للوفر  متحف 
معر�ض  يف  و�لتجول  �لعني  منطقة  يف  �جلاهلي 
“�لطني” �لذي ي�ساعدهم يف ��ستك�ساف �لتقنيات 
�ملنطقة  بها  ��ستهرت  �لتي  �لتقليدية  �ملعمارية 

و�لعامل يف �ملا�سي.
“تخيل  م�����س��اب��ق��ة  �أي�������س���اً  �ل���رن���ام���ج  و���س��ي��ق��دم 
�ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  ت��دع��و  و�ل��ت��ي  �أبوظبي”، 
روؤيتهم  ي�����س��ور  ف��ن��ي  ع��م��ل  �إب����د�ع  يف  للم�ساركة 
�ملقبلة.  عاماً  �خلم�سني  خ��الل  �لإم���ارة  مل�ستقبل 
�أبوظبي  “�أ�سبوع  ����س��ت�����س��اف��ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
جمال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ملن�سة  لالأعمال”  لفعاليات 
�أبوظبي  يف  و�مل�����وؤمت�����ر�ت  �لج���ت���م���اع���ات  ق���ط���اع 

ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. 
�أبوظبي  و�ل�سياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  �أطلقت  كما 
�لن�سر يف عام  “ج�سور  �لأدب��ي م�سروع  �ملجال  يف 
للن�سر  منحة   50 ُي��ق��دم  و�ل����ذي  �خلم�سني” 
�لإم����ار�ت����ي����ني، وكذلك  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن  خم�����س�����س��ة 
مبادرة “�لذخرية �لإمار�تية” �لتي تقدم قائمة 
�ملن�سورة  �لإمار�تية  �لأدبية  �لأعمال  �أب��رز  ت�سم 

خالل �خلم�سني �سنة �ملا�سية. 

�ضمن برنامج متكامل لإبراز ال�ضاحة الثقافية والفنية 

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تعلن عن بطاقة اليوبيل الذهبي الثقافية وتفا�سيل برنامج عام اخلم�سني 

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�سارقة  لهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��ام��ة،  �ل�����س��ارق��ة  مكتبة  �أع��ل��ن��ت 
على  �لذكّية” رقمّية  �ملعرفة  “مكتبة  �إط��الق  عن  للكتاب، 
موقعها �لإلكروين، تقدم من خاللها دور�ت مهنّية وتقنّية 
)عن بعد( يف جمالت ثقافية وعلمية و�جتماعية متنوعة 

يقدمها نخبة من �أبرز �خلر�ء و�ملتخ�س�سني.
نف�ض  علم  منها،  �ملو�سوعات  من  �سل�سلة  �ل���دور�ت  وت�سمل 
و�أ�ساليب  �ل��ذه��ن��ي��ة،  ب��اخل��ر�ئ��ط  �مل�سكالت  وح��ل  �مل��ب��ي��ع��ات، 

لدى  �لإد�رة  م��ه��ار�ت  لتطوير  �لعمل  ف��رق  وحتفيز  ق��ي��ادة 
ت�سم  كما  �لإل��ك��روين،  و�لأم���ن  �لتعلم،  و�أمن���اط  �ل�سباب، 
دور�ت لرميم �لكتب و�ملخطوطات �لقدمية، وغريها من 
خمتلف  �ل���دور�ت  وت�ستهدف  و�لخت�سا�سات.  �ملو�سوعات 
�أ�سكالها،  فئات �ملجتمع من �لباحثني عن �ملعرفة مبختلف 
حيث  و�لإد�رّي����ة،  �ل�سخ�سية  مهار�تهم  بتنمّية  و�لر�غبني 
يح�سل �مل�ساركون يف ختام �ل��دور�ت على �سهادة من مكتبة 

�ل�سارقة �لعامة بعد خ�سوعهم لختبار من �ملدربني. 
وقالت �إميان بو�سليبي، مدير �إد�رة مكتبات �ل�سارقة: “ت�سعى 

�إىل توفري مكتبة معرفية رقمية،  مكتبات �ل�سارقة �لعامة 
�لتدريبية،  �لفر�ض  م��ن  �لعديد  و�ح���دة  من�سة  يف  جتمع 
باكت�ساب مهار�ت  �ملهتمني  لتمكن �لطالب و�ملوظفني وكل 
بالدور�ت  �لل��ت��ح��اق  م��ن  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  ج��دي��دة 

�لتي تنا�سب �حتياجاتهم وتفيدهم يف �حلياة �لعملية«.
�أن  �لعامة  �ل�سارقة  “نوؤمن يف مكتبات  بو�سليبي:  و�أ�سافت 
باتت  و�إمن��ا  وح�سب،  �لكتب  لقتناء  مكاناً  تعد  مل  �ملكتبات 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  �مل���ه���ار�ت  وت��ط��وي��ر  للتعلم  تفاعلياً  م��رك��ز�ً 
�لتي ميكن �ل�ستفادة منها، لهذ�  �لرقمية  حجم �خليار�ت 

�لذكية( جلمهور مكتبات  �ملعرفة  نقدم من خالل )مكتبة 
�ل�سارقة �لعامة خدمة �إ�سافية، تعزز من روؤية �ملكتبة جتاه 
�ل�سغوفني  �أم���ام  وتتيح  �ملعرفة،  جمتمع  بناء  يف  �مل�ساهمة 
بتنمية معارفهم خيار�ت متعددة من �لعلوم و�لتخ�س�سات 

�لتي يقدمها مدربون ميلكون خر�ت وجتارب كبرية«. 
للر�غبني  ت��ت��ي��ح  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب��ات  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
بالن�سمام �إىل هذه �ملكتبة �لرقمية بالت�سجيل يف �أكر من 

دورة، وذلك عر �لر�بط �لتايل:
https://shjlib.gov.ae/ar/onlinelecture 

•• ال�سارقة-الفجر:

زو�ره  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�ض  يجمع 
من �لأطفال و�ليافعني، يف �أكر من 40 ور�سة 
عمل تفاعلية، لياأخذهم خالل دورته �لأربعني 
13 نوفمر  3 حتى  �لتي تعقد يف �لفرة من 
معارف  �إىل  �ل�����س��ارق��ة،  �إك�سبو  م��رك��ز  يف  �ملقبل 
وعلوم جديدة يف قالب من �ملتعة، يقدم خاللها 

منوذجاً تفاعلياً للتعليم باللعب و�لرفيه.
وتاأتي �لور�ض �سمن برنامج “فعاليات �لطفل” 
�لذي يت�سمن �أكر من 355 فعالية، يقدمها 
دول   9 م��ن  و�ملتخ�س�سني  �خل���ر�ء  م��ن  نخبة 
�لعرو�ض  جملة  لي�ستكملو�  و�أج��ن��ب��ي��ة،  عربية 
و�لأن�سطة �لتعليمية و�لرفيهية �لتي تنظمها 
دورة ه��ذ� �ل��ع��ام م��ن �مل��ع��ر���ض، �ل��ت��ي ت��ق��ام حتت 

�سعار “هنا..لك كتاب«.

وت��ت�����س��م��ن ق��ائ��م��ة ور�����ض �ل��ع��م��ل، ور����س���ة “فن 
�لزر�عة” �لتي جتمع بني �لعلوم و�لفنون، حيث 
وعاء  �سناعة  �أثناء  �مل�ساركون  �لأطفال  يتفاعل 
ون�سائح  �إر���س��اد�ت  ويتلقون  وتلوينه،  �ل��زر�ع��ة 

حول زر�عة �لنباتات و�لعناية بها.
يتعلم  �لأفالم”،  “مل�سقات  بعنو�ن  ور�سة  ويف 
�لأطفال طريقة حتويل �سورهم �إىل مل�سقات 
�أفالم، حيث يختار �لأطفال �مل�ساركون ت�سميم 

�ملف�سلة،  �أفالمهم  مل�سق من مكتبة مل�سقات 
و�ملوؤثر�ت  ���س��وره��م،  �إ���س��اف��ة  كيفية  ويتعلمون 

�لتي تنا�سبهم لي�سبحو� جنوم تلك �لأفالم.
�مل�ستقبل”  �إىل  “عودة  ع��م��ل  ور���س��ة  وت�����س��ج��ع 
�لأطفال للذهاب يف رحلة �سحرية �إىل �مل�ستقبل 
�أف��ك��ار جديدة  �إىل �حل��ا���س��ر لب��ت��ك��ار  و�ل���ع���ودة 
�لفر�ض  و�����س���ت�������س���ر�ف  م���ه���ار�ت���ه���م،  وت���ط���وي���ر 
حلول  و�إي��ج��اد  �مل�ستقبلية،  و�لآث���ار  و�لتحديات 

مبتكرة لها.
ول��ل��ف�����س��اء وع���ل���وم���ه م���وع���د م���ع �لأط����ف����ال يف 
ت�سحب  �لتي  �لعامليون”  “�مل�ستك�سفون  ور�سة 
وتعليمية  تفاعلية  رحلة  يف  �ل�سغار  �مل�ساركني 
وعلوم  �لتطبيقية  �لعلوم  �أ�سا�سيات  بني  جتمع 
�ل��ت��ف��ك��ري و�لتخيل  ع��ل��ى  �ل��ف�����س��اء، وحت��ف��زه��م 
منهج  �لور�سة  تتبنى  حيث  و�لبتكار،  و�لإب���د�ع 
و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
ومهار�تهم  �لأط��ف��ال  خميلة  لإث����ر�ء  و�لإب����د�ع 
و��ستك�ساف  �ل�����س��و�ري��خ  �سناعة  خ��الل  �لفنية 

�لف�ساء.
“�لت�سوير �لإبد�عي” �لأطفال  وت�ساعد ور�سة 
تعّلم  ع��ل��ى  �مل��ب��ت��ك��رة  �لأف����ك����ار  ذوي  �مل���ب���دع���ني 
وحتديد  �لفوتوغر�يف،  �لت�سوير  فن  �أ�سا�سيات 

لتزويد  �لور�سة  تهدف  حيث  �ل�سورة،  مكونات 
وغر�ض  لكامري�تهم،  متقدم  بفهم  �مل�ساركني 

حمبة فن �لت�سوير �لفوتوغر�يف يف قلوبهم.
�ملعر�ض ع�سر�ت  �ل�40 من  �ل��دورة  وت�ست�سيف 
�لور�ض �لتي تقدم �أن�سطة تكّمل �ملبادئ �لعلمية 
�لتي يتعلمها �لأطفال يف �ملدر�سة، مثل �لبيئة، 
و�لتجارب،  و�ل���ف���ن���ون،  و�ل���ت���ل���وي���ن،  و�ل���ر����س���م، 

وغريها.
�ل�سارقة  “معهد  ينظم  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
للر�ث” ور�ستي عمل، �لأوىل بعنو�ن “�سناعة 
على  �ل�سغري�ت  �لفتيات  ت�سجع  �لدمى” �لتي 
و�لإك�س�سور�ت؛  �لقما�ض  بقايا  من  دمية  �سنع 

حيث  �ملج�سمات”،  “تلوين  ب��ع��ن��و�ن  و�ل��ث��ان��ي��ة 
�جل�سّية  �ملج�سمات  بتلوين  �مل�ساركون  �سيقوم 
�سكل  م��ع  يتنا�سب  وزي��ت��ي��ة مب��ا  م��ائ��ي��ة  ب���األ���و�ن 
“نادي �سيد�ت  �ملج�سم وزخارفه، يف حني يقدم 
�ل�سارقة” ور�سة بعنو�ن “دمى �لأكو�ب” يتعلم 
�حليو�نات  �أ�سكال  �سنع  كيفية  فيها  �مل�ساركون 

با�ستخد�م �لأكو�ب �لورقية.
تقدمه  خارجياً  معر�ساً  �لفعاليات  وتت�سمن 
�حتفاًء  رحال”،  “قلُب  ب��ع��ن��و�ن  ك��ن��د�  دول����ة 
�أ�سول  من  �لكندي  للرو�ئي  �لأدبية  بالتجارب 
���س��ب��ع ور�ض  ه��اي��ت��ي��ة د�ين لف���ريي���ري، وي�����س��م��ل 

تفاعلية م�ستلهمة من ثالث رو�يات له.

�لظنحاين،  خالد  �لإمار�تيان،  �لكاتبان  �أطلق 
خ  �ل���رُّ “موؤ�س�سة   ، �أح���م���د،  وف����اء  و�ل���دك���ت���ورة 
وذل��ك يف  �أوًل”،  “�لتميز  �سعار  للن�سر” حتت 
�لإمار�تية  �حلكومة  توجهات  مو�كبة  �إط���ار 
�لدولة  وت��ط��ل��ع��ات  �خلم�سني”  “م�ساريع  ل��� 
�قت�ساد  جم��الت  يف  �لعاملية  �ل��ري��ادة  لتحقيق 

�ملعرفة و�لإبد�ع و�لثقافة و�سناعة �لن�سر.
متميزة  موؤَلّفات  �إ�سد�ر  �إىل  �ملوؤ�س�سة  وت�سعى 
تتناول خمتلف �ألو�ن �لإنتاج �جلاد يف ميادين 
و�لدو�وين  و�لرو�يات  و�لرجمات  �لدر��سات 
�ل�سعرية و�مل�سرحيات، لالإ�سهام يف رفد �ملكتبة 
�لعربية مبوؤلفات قيمة ت�سهم يف خلق م�ستقبل 

�أف�سل للدولة و�لعامل �لعربي.
�ملوؤ�س�سة:  رئ��ي�����ض  �ل��ظ��ن��ح��اين  خ���ال���د  وق�����ال 
�لفاعلة  �مل�ساهمة  �إىل  �لرخ  موؤ�س�سة  “تهدف 
�آف��اق رحبة  �ملحتوى، وفتح  يف تطوير �سناعة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة �لإم���ار�ت���ي���ة ع��رب��ي��اً وع���امل���ي���اً، وخلق 
�سر�كات متنوعة مع �لأ�سو�ق �ملحلية و�لعربية 
و�لإبد�ع،  و�ملعرفة  �لثقافة  و�لعاملية يف جمال 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �لنه�سة  م��و�ك��ب��ة  منطلق  م��ن 
�لدولة بتوفري خدمات ن�سرية ر�ئدة ت�سهم يف 

. حتقيق روؤية �لإمار�ت 2071« 
دور�ً  ���س��ت��وؤدي  “�لرخ”  �أن  �ل��ظ��ن��ح��اين  و�أك����د 
دعم  يف  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�سرين  م��ع  تكاملياً 

�لأدبية  �ملو�هب  و�كت�ساف  �لإمار�تيني  �لكّتاب 
خمتلف  �إىل  بها  و�لو�سول  من�سور�تهم  ودعم 
م�سري�ً  و�لعاملية.  و�لإقليمية  �ملحلية  عد  �ل�سُ
�لر�مج  م��ن  ع���دد�ً  �ستطلق  �ملوؤ�س�سة  �أن  �إىل 
�مل��ج��ت��م��ع على  �أف������ر�د  ت�����س��ج��ي��ع  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�لقر�ءة لإعد�د جيل �إمار�تي مثقف قادر على 
يف  �لتنمية  م�سرية  وقيادة  �ملعرفة  ل��و�ء  حمل 

�لدولة.
�أحمد،  �ل���دك���ت���ورة وف����اء  �أو����س���ح���ت  ب����دوره����ا، 
“ب�سو�عد  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة:  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
�إم���ار�ت���ي���ة ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى ����س���رورة ب��ن��اء �سر�كة 
�لّثقايف و�لإن�ساين  خاّلقة للّنهو�ض بامل�ستوى 

و�ل��ك��ت��اب��ي ل��ل��م��ب��دع �لإم����ار�ت����ي، ون���وؤك���د نحن 
�لثقايّف  �جَلمع  بهذ�  �سعادتنا  على  �ملوؤ�س�سني 
�أ�سهر  وليدة  �لثقافية  �ملوؤ�س�سة  فهذه  �ملمّيز، 

ِمن �لعمل �ملُتو��سل«.
لن  �ملوؤ�ّس�سة  �أّن  �إىل  وف��اء  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���س��ارت 
َتقت�سر على ن�سر �لأعمال �لأدبّية و�ل�ّسعرية، 
بل �َستكون جَممعاً للثقافة، و�لهتمام بالكاتب 
بالقر�ءة  و�سنهتم  وع��امل��ي��اً،  حم��ل��ي��اً  و�إب������ر�زه 
و�ل��رج��م��ة و�ل��ب��ح��ث، و���س��ن��ق��وم ب��ال��ع��دي��د ِمن 
�لأن�سطة كال�سالون �لأدبي، و�إطالق �حلو�ر�ت 
�لطالبّية،  و�خل��دم��ات  �لتعليمّية،  و�ل����ّدور�ت 

و�ملوؤمتر�ت �لعلمية �لتي تخدم �ملجتمع.

تفتح اأبوابها اأمام خمتلف فئات املجتمع

مكتبات ال�سارقة تطلق مكتبة املعرفة الذكية لتنظيم دورات افرتا�سية متخ�س�سة

يقدمها خرباء من 9 دول

ال�سارقة الدويل للكتاب يف  والرتفيه  التعليم  جتمع  عمل  ور�سة   40

حتت �ضعار »التميز اأوًل«

خ للن�سر كاتبان اإماراتيان يطلقان موؤ�س�سة الرُّ
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ناع الدراما  م�ضل�ضالت الأوف �ضيزون  خطوة مميزة من �ضُ

طـــم قيود املجتمــع  مـــى ك�ســـاب حتحُ
بـ" عقبـــــال عــــو�سك " 

وكعادتها �لتي ل تخلو من �ملفاجاأت ب�سكل م�ستمر، 
�أطلت "ك�ساب" على �جلمهور هذه �ملرة من خالل 
وجبة در�مية د�ّسمة، تبتعد خاللها عن �لكوميديا 
فى  �لتمثيلية  وق��در�ت��ه��ا  �لفنية  موهبتها  لتعلو 
�لأد�ء �لر�جيدي وتقدم و�حدة من �أهم ق�سايا 
�لع�سر وهو "تاأخر �لزو�ج"، من خالل م�سل�سل 
ول��ك��ن��ه��ا متكنت  ف���ق���ط،  5 ح��ل��ق��ات  ي��ت�����س��م��ن 
وبجدر�ة من تو�سيل �لر�سالة ب�سكل مقت�سب 

وموؤثر، يف ق�سة "عقبال عو�سك".
من  �لق�سة  يف  ك�ساب  مي  �لفنانة  و�أعلنت 
خالل �سخ�سية "�سادية"، عن رف�سها 
�مل�سطلحات  ل���ت���ل���ك  �ل�����ت�����ام 
�سيطرت  �ل���ت���ى  �ل��ع��ق��ي��م��ة 
�لعربية  �ملجتمعات  على 
�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  طو�ل 
كادت  قيود  بها  لتك�سر 
�أح��������الم  ت����ق����ت����ل  �أن 
لتاأخر  �ل���ف���ت���ي���ات 
ب�سبب  زو�ج���ه���م 
ع����������دم وج��������ود 
���������س��������ري��������ك 
�حل��������ي��������اة 

�ملنا�سب، وكاأنها �أ�سبحت "�ُسبة"، وو�سمة عار على جبني تلك 
�لك�سرة  �لأح��د�ث على �ظهار �سعور  �لفتيات؛ وتعمدت خالل 
و�خلذلن من �أ�سقائها وهم �لأقرب �ليها، ولكنهم كانو� �لأكر 
ق�سوة فى معايرتها، على �لرغم من جناحها يف جمال عملها 

وّبرها بو�لدتها رغم �ن�سغالهم عنها.
لي�ض  �لعو�ض  �أن  على  �حللقات  نهاية  يف  "ك�ساب"  وبرهنت   
يف �ل��زو�ج فقط؛ و�إمن��ا هو م�سطلح �أك��ر من �أن يتم ح�سره 
�ل�سحة و�لأ�سدقاء ور�حة  �لعو�ض يف  �لأم��ر، فهناك  يف ذلك 
�لبال، و�أن �هلل ل ي�سيع �أجر �ملح�سنني حًقا، بعدما �أر�د �أ�سقائها 
قانوًنا  حقهم  من  لي�ض  �إرًث���ا  على  ويح�سلون  بها  ي��غ��درو�  �أن 
ُين�سف  �لذى  �مل�سرى  �لقانون  �إخ��وة، ليظهر قوة  �أنهم  ملجرد 
�أحبها  زوًج��ا  يف  "�لعو�ض" جمتمًعا  وي��اأت��ي  دوًم���ا،  �ملظلومني 

ا عما ر�أته وحتملته بحياتها. ب�سدق و�إرًثا ��ستحقته عو�سً
حكاية "عقبال عو�سك"، بطولة مي ك�ساب، هالة فاخر، �ميان 
�ل�سيد، حممد جمعة، �أحمد جمال �سعيد، حممد ح�سنى، رباب 
مها  و�إن��ت��اج  �حل�سيني،  وهبة  �سالح  ح�سن  تاأليف  من  ممتاز، 

�سليم و�سيرنجى، و�إخر�ج معتز ح�سام.

ناع الدراما  خطوة مميزة من �ضُ
�سيزون  �لأوف  م�����س��ل�����س��الت  �إن  ك�����س��اب،  م���ي  �ل��ف��ن��ان��ة  ق��ال��ت 
��ستطاعت �أن حتظى بقاعدة جماهريية كبرية، وحتقق جناحا 

كبري� بعيًد� عن مو�سم رم�سان.
خطوة  ���س��ي��زون  �لأوف  �مل�سل�سالت  تعتر  �أن��ه��ا  م��ي  و�أ���س��اف��ت 
�لنوعية  هذه  وتوؤيد  �لتليفزيونية،  �لدر�ما  �سناع  من  مميزة 
لأ�سخا�ض  كبرية  �سوقا  فتح  �أن��ه  �إىل  م�سرية  �مل�سل�سالت،  من 
عديدة، و�أتاح �لفر�سة لنجوم �سباب ووجوه جديدة للم�ساركة 

يف �لأعمال �لفنية.
من  �لنوعية  بهذه  متعلقا  �أ�سبح  �جلمهور  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�آن  �أك����ر م��ن ح��ك��اي��ة يف  �ل��ت��ي تت�سمن  �مل�����س��ل�����س��الت خ��ا���س��ة 
قاعدة  لها  �أ�سبحت  �لق�سرية  للحو�ديت  وبالن�سبة  و�ح��د، 
�أنها تبتعد كل �لبعد عن �ملط  جماهريية كبرية، موؤكدة 

بامللل  ي�ساب  �مل�ساهد  يجعل  �ل���ذي  �لأح����د�ث  يف 
مل��ا تت�سمنه م��ن �أح����د�ث ك��ث��رية وم��وج��زة يف 

حلقات حمدودة.
�ل���در�م���ا  �أن  ك�����س��اب  م���ي  و�أك�������دت 

تطور�  ���س��ه��دت  �لتليفزيونية 
يو�سف،  ل  ب�����س��ك��ل  ك���ب���ري� 

وم�����ل�����ح�����وظ ب���ال�������س���ن���و�ت 
�لأخرية �ملا�سية، و�أ�سبحت 
ق�س�ض  ذ�ت  كلها  �مل�سل�سالت 

ت���وع���وي���ة �أك�����ر وه����ادف����ة �أك���ر 
وحت��م��ل ر���س��ال��ة ه��ام��ة م��ع مو�كبة 

�سمن  عو�سك(  )عقبال  ح��دوت��ة  �أن  �حل��دي��ث.ي��ذك��ر  �لع�سر 
وهى  و�سيرنجى،  �سليم  مها  للمنتجة  �لقمر(   )زى  م�سل�سل 
من بطولة مى ك�ساب، هالة فاخر، �أحمد جمال �سعيد، حممد 

جمعة، وعدد كبري من �ل�سباب
�لعنو�سة من خالل  ق�سية  )عقبال عو�سك(  وتناق�ض حكاية 
ب��اأد�ء دورها �لفنانة مى ك�ساب و�لتي  فتاة تدعي �سادية تقوم 
تتعر�ض لعديد من �مل�سايقات ب�سبب �لعنو�سة، وتقوم �لفنانة 
 " �لعمر  "بيفوت  �أح��د�ث �حلكاية بتقدمي �غنية  ب��دور خالل 
وه���ي م��ن ك��ل��م��ات �أمي���ن بهجت ق��م��ر، و�أحل����ان حم��م��د يحيى 

وتوزيع نادر حمدي " .
ويعتر م�سل�سل )زي �لقمر( عودة قوية للفنانة مي ك�ساب بعد 
غيابها عن �لدر�ما �لتليفزيونية لفرة وذلك بعد م�ساركتها 
للجزء  للتح�سري  �سناعه  يعكف  “�للعبة” �ل��ذي  م�سل�سل  يف 

�لثالث منه.
�لثانى  ه��و �جل���زء  م��ي ك�ساب،  �أع��م��ال  �آخ���ر  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
�ل�سديقني  ح���ول  �أح���د�ث���ه  ت���دور  �ل���ذي  �للعبة  م�سل�سل  م��ن 
�للذين يتحديان بع�سهما منذ �ل�سغر بطريقة  مازو وو�سيم 

كوميدية،
�أج��ل حتد  ب��اإر���س��ال ه��و�ت��ف لهما م��ن   وت��ق��وم �سبكة جمهولة 
�سخمة.و�مل�سل�سل  مالية  جو�ئز  �إىل  �لو�سول  �أج��ل  من  �أك��ر 
و�سامى مغاورى  ك�ساب  وه�سام ماجد ومى  �سيكو  بطولة  من 
م��ن جنوم  وع���دد كبري  وع��ارف��ة عبد�لر�سول  ث���روت  وحم��م��د 
�لكوميديا، بالإ�سافة �إىل �سيوف 
يظهرون  �ل����ذي����ن  �ل�������س���رف 
بحلقات  لآخ����ر  ح���ني  م���ن 
�لكوميدي ومن  �مل�سل�سل 

�إخر�ج معتز �لتونى. 

"ول�سه"،  �ألبومه  من  �ل�ساد�سة  �لأغنية  "خليكي" وهى  �جلديدة  �أغنيته  جمال  ر�م��ى  �لفنان  طرح 
وتعاون فيها مع �ل�ساعر �أحمد تبارك، و�أحلان غريب، وتوزيع �سام، وميك�ساج وما�سر ماهر �سالح، 

ومن �إنتاج "جنوم ريكوردز".
"ول�سه"،  �ألبومه  "كنا ممكن نتفق"، من  بعنو�ن  �لأغنية �خلام�سة  �لفنان ر�مي جمال، طرح  وكان 
وهى من كلمات �أحمد ح�سن ر�وؤول و�أحلان حممد حمزة وتوزيع �أمني نبيل، و�أغنية "قلة �لإح�سا�ض"، 
و�لتى حققت جناحاً كبري�ً وو�سلت م�ساهدتها �إىل 5 ماليني م�ساهدة على يوتيوب، و�لأغنية من 

كلمات جمال �خلويل، و�أحلان ر�مى جمال، وتوزيع وميك�ساج و�سام عبد �ملنعم.
ومن �لأغنيات �ل�سابقة �لتى مت طرحها �أغنية )دقيقة و�حدة( من كلمات رفيق جنيب، و�أحلان يا�سر 
و"مبتكري�ض" من  �ملنعم،  عبد  و�سام  وما�سر  وميك�ساچ  مو�سيقي  وتوزيع  ن��ور، 
كلمات �أحمد �ملالكي، و�أحلان �سهم، وتوزيع نادر حمدي، و�أغنية "ول�سه" من 

كلمات جمال �خلويل، و�أحلان ر�مي جمال، وتوزيع �أحمد �إبر�هيم.

تفا�ضيل البوم رامى جمال ول�ضه 
ومن �ملقرر �أن يطرح �ألبوم ر�مي جمال بعنو�ن "ول�سه"، مع �سركة 
 10 وي�سم   ،2021 خالل  متتابع  ب�سكل  ريكوردز"  "جنوم 
�أغنيات، تعاون فيهم مع جمموعة من �ل�سعر�ء و�مللحنني 
و�ملوزعني، ف�ساًل عن تقدميه عدة �أحلان يف �ألبومه. 
وق����دم ر�م����ي ج��م��ال م���ن ق��ب��ل 4 �أل���ب���وم���ات مع 
بع�ض"،  �إل  "ملنا�ض  ريكوردز" هم:  "جنوم 
و"�أنا  و"ليالينا"،  �سهلة"،  م�ض  و"فرة 

لوحدي".
يذكر �أن �آخ��ر �أع��م��ال ر�م��ي جمال 
كان �ألبوم "�أنا لوحدي"، و�لذي 
ح��ق��ق جن��اًح��ا ك��ب��رًي�، وو�سل 
�إىل 100 مليون م�ساهدة 
"يوتيوب"،  م���وق���ع  ع���ر 
�ملبيعات  ت�����س��دره  ب��ج��ان��ب 

وقت طرحه.

�أحمد بدير عن �سعادته بردود �لأفعال �لتي تلقاها حول  �أعرب �لفنان 
دوره يف حكاية )بدون �سمان( و�لتي تعتر �سمن حكايات م�سل�سل )�إل 

�أنا(.
�ل��ذي ج�سد خالله  �لعمل  ه��ذ�  بامل�ساركة يف  ��ستمتع  �إن��ه  ب��دي��ر،  وق��ال 
�أنه كان يج�سد م�ساعر �لأبوة ب�سكل  دور و�لد هنادي مهنا، م�سرًي� �إىل 
حقيقي وو�قعي حيث و�سع نف�سه مكان �ل�سخ�سية ما جعله مي�ض قلوب 
�مل�ساهدين بهذه �ل�سرعة، موؤكًد� �أن �حللقات �لأخرية �ست�سهد تغيري يف 

�لحد�ث ومفاجاآت غري متوقعة.
�إنه تعاقد على �مل�ساركة يف  �أعماله �لفنية �ملقبلة، قال �أحمد بدي  وعن 
م�سل�سل )�آخر دور( مع �لفنانة دينا �ل�سربيني ومن �ملقرر بدء ت�سوير 

ينال  �أن  متمنًيا  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأي��ام  خ��الل  م�ساهده 
)�آخر  م�سل�سل  �أح�����د�ث  ت���دور  ج��م��ه��وره.  �إع���ج���اب 

دور( يف �إطار �جتماعي، ومن �ملقرر �أن يعر�ض 
�مل�سل�سل على من�سة �ساهد، وهو مكون من 

�سري  و�سام  تاأليف  ومن  حلقة   12
و�إخر�ج ح�سني �ملنباوي ومن بطولة 

دي��ن��ا �ل�����س��رب��ي��ن��ي و�أح���م���د خالد 
وجار  �خل�ست  وم���رمي  �سالح 

�أبطال  ب��ق��ي��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د 
يف  و�مل�����س��ارك��ني  �مل�سل�سل 

بطولته. 

كوميدي  طابع  يف  ك�ضاب  مي  الفنانة  ظهور  على  اجلمهور  اعتاد 
ٌي�ضيف البهجة والفرحة على قلوبهم، لي�ص لنوعية ال�ضخ�ضيات 
و�ضوقية" فح�ضب؛  "تامر  م�ضل�ضل  من  بدايًة  تقدمها  كانت  التى 
وعفويتها  �ضخ�ضيتها  يف  بها  تتمتع  التي  الفكاهة  ل��روح  واإمن��ا 
اإىل  الفنية  القوالب  باأحب  امل�ضاهدين  وجدان  تخرتق  فيجعلها 

قلوبهم وهى "الكوميديا".

اأحمد بدير:  �سعيد بردود الأفعال حول )خليكي(.. اأغنية رامى جمال اجلديدة من األبوم )ول�سه(
)بدون �سمان( واأ�ستعد لـ)اآخر دور( 
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علماء يحددون عالمة لقرتاب املوت!
كتبت �ملجلة �لعلمية "The BMJ" �أن تدهور �لوظائف �حلركية لدى 
�إىل موت  ي�سري  �أن  65 عاما ميكن  �أعمارهم عن  تزيد  �لذين  �لأ�سخا�ض 

و�سيك.  
فرن�سيني  علماء  بدر��سة  ذلك  وك��ان  �لع�سرين،  �لقرن  بنهاية  �لبحث  ب��د�أ 
�لجتماعية  �لعو�مل  ت��اأث��ري  و1988،   1985 عامي  ب��ني  وبريطانيني 
و�ل�سلوكية و�لبيولوجية على �ل�سحة على �ملدى �لطويل. و�سارك يف هذه 

�لدر��سة �ستة �آلف متطوع تر�وح �أعمارهم بني 35 و55 عاما.
وجرى عقب ذلك بني عامي 2007 و2016، تقييم �لوظائف �حلركية 
لدى �مل�ساركني ثالث مر�ت. كما �أخذ �ل�ستطالع يف �لعتبار عو�مل مثل 
�سرعة �مل�سي، و�لوقت �لذي ي�ستغرقه �لنهو�ض من �لكر�سي، وقوة �لقب�سة، 
و��ستخد�م  �ملالب�ض،  �رت��د�ء  م�ساكل  مثل  �ليومية،  �حلياة  يف  و�ل�سعوبات 

�ملرحا�ض، و�إعد�د �لطعام، و�لت�سوق.
عدد  �خل��ر�ء  �سجل  ثم   .2019 �أكتوبر  حتى  �لثالثة  �ملرحلة  و��ستمرت 

�لوفيات بني �مل�ساركني.
وبعد حتليل جميع �لعو�مل، وجد �خلر�ء �أن �أولئك �لذين و�جهو� �سعوبة 
�مل�سي، ز�د خطر �ملوت بينهم بن�سبة ٪22، ومن لديهم م�ساكل يف قوة  يف 
 30٪ وبنحو   ،14٪ بن�سبة  �ملقعد  من  و�لنهو�ض   ،15٪ بن�سبة  �لقب�سة 

لدى �أولئك �لذين عانو� من �سعوبات يف �حلياة �ليومية.
ووج���د �ل��ب��اح��ث��ون �أي�����س��ا �أن م��وؤ���س��ر�ت زم���ن �ل��ن��ه��و���ض م��ن �ل��ك��ر���س��ي بني 
�مل�ساركني يف �لدر��سة �ملتوفني، كانت �لأ�سو�أ يف �ل�سنو�ت �لع�سر �لتي �سبقت 
�لوفاة، وتقييمهم �خلا�ض للوظيفة �حلركية قبل �سبع �سنو�ت، و�ل�سعوبات 

يف �حلياة �ليومية، قبل �أربع �سنو�ت.

ما تاأثري ال�سباحة على الدماغ؟
در��ستهم  نتائج  من  �لأمريكية  بيلور  ه��اردن  م��اري  جامعة  علماء  ��ستنتج 
لتاثري �ل�سباحة يف �لدماغ، �أنها حت�سن �لوظائف �لإدر�كية للدماغ وكذلك 

�لذ�كرة و�ل�ستجابة �ملناعية ومز�ج �ل�سخ�ض.
�أج���رو�  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن  �إىل   ،The Conversation جم��ل��ة  وت�����س��ري 
�لتجارب يف �ملختر على �لفئر�ن، لأنها من �لناحية �جلينية و�لت�سريحية 
وبعد   ، تقريًبا  �ساعة  ملدة  يوم  كل  ت�سبح  �لفئر�ن  كانت  لالإن�سان:  م�سابهة 
بعد  �ل��ذ�ك��رة.  مترين  �أد�ء  عليهم  ك��ان  حيث  متاهة،  يف  تطلق  كانت  ذل��ك 
�سبعة �أيام من هذ� �لتدريب ، �أظهرت �لفئر�ن �لتجريبية حت�سًنا يف �لذ�كرة 
�لق�سرية �ملدى و�لطويلة �ملدى، حيث قّلت �لأخطاء �لتي �رتكبتها تدريجياً 

�أثناء مرورها باملتاهة.
�حل�سني،  يف  �للتهابات  كبح  يف  ت�ساعد  �ل�سباحة  �أن  �لباحثون،  ويعتقد 
ت�ساعد  كما  لل�سيخوخة.  �ملعرفية  �لآث��ار  وتقلل من  ومتنع موت �خلاليا. 
و��ستعادة  ب��الإج��ه��اد،  �ملرتبطة  �لأ���س��ر�ر  �إ���س��الح  على  �ل�سباحة  ممار�سة 

�لت�سالت �لع�سبية يف �لدماغ.
وركوب  �جل��ري  فعالية  تفوق  �ل�سباحة  فعالية  �أن  �إىل  �لباحثون،  وي�سري 

�لدر�جات.

بالعامل؟ حيوان  اأ�ضرع  هو  •  ما 
- �لفهد.

النحلة؟ لدى  جناح  •  كم 
- زوجني من �لأجنحة.

الغزال؟ اأنثى  ا�ضم  •  ما 
- ظبية.

الكلب؟ �ضغري  ُي�ضمى  • مَب 
- جرو.

العنكبوت؟ اأرجل  عدد  تبلغ  •  كم 
- 8 �أرجل.

بني  ما  ت��ر�وح  �لعرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  �أك��ر  �لإن�سان  ج�سم  يف  �أن  تعلم  هل   •
ن�سف لر �إىل لر ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع �ملجهود و �حلركة ومع �رتفاع درجة 

�حلر�رة. 
 • هل تعلم �أن �لأظافر �إذ� �أزيلت جر�حياً �أو فقدت لأي �سبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 

�أخرى. 
 • هل تعلم �أن �حتبا�ض �لبول يف �جل�سم يوؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة �لبولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ) �لت�سمم 

�لبوليني (. 
 • هل تعلم �أن عدد �ساعات �لنوم تر�وح عند �لإن�سان �لبالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً �أي �أننا نق�سي �أكر 

من ثلث �لعمر يف �لنوم فالإن�سان �لذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حو�يل ع�سرين عام. 
�ل�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. �ل�سليم  �لر�أ�ض  �سعرة يف  �ألف   120 يبلغ نحو  �لر�أ�ض  �سعر  �أن عدد  تعلم  • هل 
�ألف   90 �إذ يبلغ  �أقل كثافة  �ل�سعر �لأحمر عموماً  �ل�سعر �لأ�سود و  �أكر من  �ل�سعر �لأ�سقر  .. و  �أكر  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذ� �لعدد بوجه عام خالل خم�سة �أعو�م حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم �أن �ملخ يحتاج �إىل �سد�ض كمية �لدم �لتي ي�سخها �لقلب و خم�ض �لأوك�سجني �لذي يدخل �جل�سم 

.. رغم �أن �ملخ ل يزن �أكر من و�حد على خم�سني من �جل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  �لإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  �أنه  تعلم  • هل 

الليل والنهار
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فوائد الباذجنان
م���������س����ه����ور من  ن�����ب�����ات 
�لباذجننيات،  ف�سيلة 
ع�����������رف م������ن������ذ ق������دمي 
ي�سمى  وك����ان  �ل���زم���ان، 
ب��ال��ف��ار���س��ي��ة )�إب������ذجن( 
وم������ع������ن������اه )م����ن����اق����ري 
�لعرب  وع��رف��ه  �جل���ن( 
عدة  ع���ل���ي���ه  و�أط����ل����ق����و� 
�أ����س���م���اء م��ن��ه��ا: �لأن����ب 
و�مل���غ���د،  ، و�حل���ي�������س���ل، 

و�لوغد . ورغم �نخفا�ض �لقيمة �لغذ�ئية للباذجنان �إل �أنه مفيد يف عالج 
كثري من �لأمر��ض و�لوقاية من بع�سها �لآخر، وتوجد منه عدة �أنو�ع منها 

�لأبي�ض و�لأ�سود و�ل�سغري و�لكبري. 
و�سف �لباذجنان قدميا باأنه يطيب ر�ئحة �لعرق ويدر �لبول. 

�أو  �ل�سمنة  �أنه مفيد للوقاية من  �لأبحاث  �أك��دت  �أما �لطب �حلديث فقد 
�إز�لة �ل�سمنة �ملوجودة �إذ� ��ستخدم كغذ�ء رئي�سي، وذلك ل�سببني هما: 

�أول:�أنه يعوق �نتقال �لكولي�سرول من �ملعدة �إىل �ل�سر�يني ويخف�ض من 
ن�سبة �لدهون، مما يجعله مفيد� �أي�سا يف عالج ت�سلب �ل�سر�يني و�لوقاية 

منه 
ثانيا:�أنه منخف�ض �ل�سعر�ت �حلر�رية، فاملائة جر�م منه ل حتوى �أكر من 

حر�رية. وحدة   29
�ل���ب���اذجن���ان ت�����س��ل��ح ل�����س��وق��ا ل���الأم���ر�����ض �جل��ل��دي��ة م��ث��ل �حل����روق  �أور�ق 

و�خلر�جات و�لقوباء. 

كان رمزي ن�سيطاً جد�ً يعمل د�ئماً باجتهاد.. يذ�كر، يلعب �لكرة، ي�سبح، ثم قلياًل من �ل�سطرجن قبل �أن يذ�كر 
�أخو�ته معه، ثم  �لفاكهة ي�سرك  �لطعام �خلفيف، يح�سر طبقاً من  �ل�سالة وبع�ض  �أخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�سم قلياًل، بع�ض �للعب على �لكمبيوتر، تدوين بع�ض �لأفكار و�ملالحظات.. �أ�سياء كثرية يقوم بها 
طو�ل �ليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�سطر�ً ود�ئماً يقول �أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة فيقول و�لده 
منذ �أن جئت من �ملدر�سة و�أنت ل ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة.. �آه لأ�سمع بع�ض 
�ملو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ل ينام يقوم ويذ�كر مرة �أخرى وهكذ� حتى ي�سرخ عليه و�لده فينام، 
ويف �أحد �لأيام قال رمزي لو�لده ملاذ� ل يكون �لنهار 42 �ساعة �سكت �لأب قلياًل ثم قال ح�سناً لك ما تريد غد�ً 

�سيكون �لنهار 42 �ساعة.
جاء رمزي من �ملدر�سة فجل�ض يتناول طعامه مع و�لده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متو��سل 
وعندما حل �مل�ساء وكان �لأب قد نام يف �لنهار و�رتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد �لنتهاء 
طلب منه و�لده �أن يدر�ض قلياًل ثم �أن ي�سلي وير�سم ويدق بع�ض �لأحلان على �لبيانو ويدون بع�ض مالحظات 
�ليوم و... �أعمال كثرية كثرية طلبها �لو�لد لكن رمزي و�سل �إىل مرحلة ل ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم 
حتى ل ينام وو�لده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ �لفجر فانهار فوق فر��سه وغط يف نوم عميق.. ��ستيقظ 
بعد �آذ�ن �لظهر متعباً مهدود�ً بعد �أن خ�سر يوماً در��سيا وكان �أبوه قد جاء من �لعمل فنظر �إليه وقال هل ما 
زلت تريد �لنهار 42 �ساعة فهم رمزي �سوؤ�ل و�لده وقال ل يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للر�حة.. �حلمد هلل �أن منحنا �لليل و�لنهار.

املغنية الأمريكية الفلبينية بيال بوار�ص لدى و�ضولها حل�ضور العر�ص العاملي الأول لفيلم »الأبدية«  مب�ضرح 
دولبي يف لو�ص اأجنلو�ص. ا ف ب

�خلدمات  هيئة  م��ن  ر�ج،  ك����ار�ن  �ل��دك��ت��ور  ك�سف 
طريقة  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�سحية 
�سهلة للنوم �ل�سريع و�جليد. وهذه �لطريقة هي 
م�سكالت  حل  على  ت�ساعد  �لتي   )1-2-3-10(

�لنوم.
م�سروب  �أي  ت��ن��اول  ب��ع��دم  ر�ج  �ل��دك��ت��ور  وين�سح 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م����ادة �ل��ك��اف��ي��ني ق��ب��ل �ل��ن��وم بع�سر 
�ل��الزم لإز�لة  �لوقت  له، هو  �ساعات. وه��ذ� وفقا 

�لكافيني من �جل�سم و�نتهاء تاأثريه �ملحفز.
���س��اع��ات م��ن �خللود  "يجب ق��ب��ل ث���الث  وي��ق��ول، 
ل��ل��ن��وم، �لم��ت��ن��اع ع��ن ت��ن��اول وج��ب��ة ط��ع��ام كبرية. 

�ملعدة  بحرقة  �ل�سعور  جتنب  على  ي�ساعد  وه��ذ� 
و�ل�ستيقاظ ليال".

�لنوم،  موعد  من  �ساعات  ب�سعة  وقبل  وي�سيف، 
�لكحولية.  �مل�سروبات  تناول  عن  �لمتناع  يجب 

لأن تاأثري �لكحول يعيق عملية �لنوم �ل�سريع.
ويقول، "يجب قبل �خللود للنوم ب�ساعتني، �لتوقف 
�ل�سرخاء".  على  ي�ساعد  ه��ذ�  لأن  �لعمل.  ع��ن 
�لأجهزة  ��ستخد�م  عن  �لتخلي  �إىل  ر�ج،  ويدعو 
لأن  للنوم.  �خل��ل��ود  م��ن  �ساعة  قبل  �لإلكرونية 
�مليالتونني،  �إف��ر�ز  مينع  لل�سا�سة،  �لأزرق  �ل�سوء 

�لذي يتحكم بدورة �لنوم و�ليقظة.

طريقة ب�سيطة للنوم ال�سريع واجليد


