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العالمات الأوىل للجلطة الدماغية
�أن  �لأع�����ص��اب،  ط��ب  �أخ�صائية  مانيفيت�ش،  تاتيانا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
�مللتوية"  و"�لبت�صامة  و�لكالم  �لتفكري  يف  وخلال  �ل�صديد  �ل�صد�ع 
�إىل �جللطة  ت�����ص��ري  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل��ع��الم��ات  ه��ي  �مل�����ص��ي،  و���ص��ع��وب��ة 

�لدماغية.
وت�صري �لأخ�صائية، �إىل �أنه عند ظهور هذه �لعالمات �أو بع�صها من 
�ل�صروري ��صتدعاء �لطبيب وو�صع �مل�صاب يف �لفر��ش وتوفري �لهو�ء 

�لنقي له.
ملكافحة  �لعاملي  �ل��ي��وم  ه��و  �أكتوبر   29 ي��وم  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة،  وجت��در 
�صغط  م�صتوى  �رتفاع  هو  �لرئي�صي  �صببها  �لتي  �لدماغية،  �جللطة 
�لدموية  �ألأوعية  يف  وت�صوهات  و�للتهابات  �ل�صر�يني  وت�صلب  �لدم 
للدماغ. وتقول مانيفيت�ش، "ميكن �أن يكون �ل�صد�ع �ل�صديد و�صعوبة 
�لتفكري و�لنطق، و�صعف �لأطر�ف، حيث ل ميكن لل�صخ�ش رفع كلتا 
و�صعوبة  و��صطر�بات  �مل�صي  و�صعوبة  ب��ال��دو�ر،  و�ل�صعور  معا،  يديه 
�لعليا و�ل�صفلى من عالمات  �ل��روؤي��ة وخ��در يف �لوجه و�لأط���ر�ف  يف 
�لو��صحة  �لعالمة  �أن  �إىل  �لأخ�صائية،  وت�صري  �لدماغية".  �جللطة 
"�لبت�صامة  ب���  ي�صمى  م��ا  �أو  �ل��وج��ه  ت�صوهة  ه��ي  �لدماغية  للجلطة 
�مللتوية". فاإذ� لوحظت هذه �لعالمة عند �ل�صخ�ش، يجب نقله فور� 
�إىل �أقرب م�صت�صفى. وعند تقدمي �مل�صاعدة �لطبية �لأولية للم�صاب 
يجب توفري �لهو�ء �لنقي له، و�إذ� كان �صغطه 140 على 90 يجب 
�أنه مل يتناول هذ�  �إعطاوؤه �لدو�ء �لالزم لتخفي�صه بعد �لتاأكد من 

�لدو�ء ولي�صت له �آثار جانبية.

اأطعمة تعترب مفيدة ولكنها يف الواقع �ضارة
�لرو�صية  �لتغذية  خ��ب��رية  بانت�صينكو،  �صفيتالنا  �ل��دك��ت��ورة  ح���ذرت 
�مل��ك�����ص��ر�ت و�ل��ف��و�ك��ه �ملجففة  �أ���ص��ر�ر  �ل��ب��دن��ي��ة، م��ن  �للياقة  م��درب��ة 
حديث  يف  �خل��ب��رية  وت�صري  �لد�صم.  م��ن  �خلالية  �لأل��ب��ان  ومنتجات 
لوكالة نوفو�صتي �لرو�صية لالأنباء، �إىل �أن �ملك�صر�ت ومنتجات �لألبان 

�خلالية �أو قليلة �لد�صم تدرج عادة يف قائمة �لأطعمة �ملفيدة جد�.
�أجل  من  لأن��ه  بعناية،  �ملجففة  �لفو�كه  �ختيار  يجب  كما  وت�صيف، 
كما  و�لغل�صريين.  �لزيوت  لها  ت�صاف  جيدة  وبحالة  "ناعمة  جعلها 

ت�صتخدم يف جتفيفها �لأفر�ن وحتى مو�قد تعمل بالبنزين".
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  �ملك�صر�ت  �أن  �إىل  �لأخ�صائية،  وت�صري 
حم�ش �لفينيك، �لذي مينع �مت�صا�ش �لعنا�صر �ملعدنية. كما تن�صب 
�إىل ذلك  بالإ�صافة  للح�صا�صية،  �مل�صببة  �لغذ�ئية  �ملو�د  �إىل  �ملك�صر�ت 

تتعفن ب�صرعة عند حفظها ب�صورة غري �صحيحة.
وت�صيف منتجات �لألبان مثل �لزبادي �لتي تباع يف �لأ�صو�ق وحتتوي 
وعمليا معظمها  وم��و�د حافظة  و�صبغات  نباتية  وزي��وت  �ل�صكر  على 
يخ�صع للمعاجلة �حلر�رية، ما يفقدها �لبكترييا �ملفيدة، �لتي تعترب 
"منتجات �لأجبان" يف  �ل�صبب �لأ�صا�صي لتناولها". ووفقا لها، تدرج 
�أنها  �إىل  م�صرية  �صارة،  �لو�قع  يف  "�ملفيدة" ولكنها  �لأطعمة  قائمة 
"ن�صجها"  لت�صريع  �لكال�صيوم  وكلوريد  نباتية  زي��وت  على  حتتوي 

وفول �ل�صويا وحم�صنات �لنكهة و�ملذ�ق.

اأطعمة تقاوم نزلت الربد
مع دخول مو�صم �ل�صتاء و�نخفا�ش درجة حر�رة �جلو، يعاين �لكثريون 

من م�صكالت �صحية عديدة، من بينها �لر�صح �أو �لإنفلونز�.
�ل�صحية  �لأخبار  �ملتخ�ص�صة يف  "فرويندين" �لأملانية  �أف��ادت جملة 
باأن هناك �لعديد من �لأطعمة �لغنية بالفيتامينات وخا�صة فيتامني 

�لربد. نزلت  حماربة  يف  ناجعاً  �صالحاً  يجعلها  ما  وهو   ،C
�حل��م�����ص��ي��ات: ي��ع��ت��رب �ل���ربت���ق���ال و�ل��ل��ي��م��ون م���ن �لأط���ع���م���ة �لغنية 
بالفيتامينات، وحتتوي ثمرة �لربتقال على 60 ملغر�م من فيتامني 
C، وع�صري �لليمون حو�يل 53 غر�م، ومن �لأف�صل �صرب �لربتقال 

مع�صور�ً طازجاً كع�صري و�لليمون مع �ملاء �ل�صاخن وحملى بالع�صل.
�لطماطم: تعترب من �لأطعمة �لغنية بفيتامني C، �صو�ء كان ذلك يف 

�صكل ع�صري �أو يف �صل�صة �لأطعمة.
�أنانا�ش: يحتوي على ما يقرب من 80 ملغر�م من فيتامني C، ومن 
�إ�صافتها  �أو  خفيفة  كوجبة  طازجة  �لأنانا�ش  �صر�ئح  تناول  �لأف�صل 

�إىل �ملو�صلي.
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نق�ص يف اأحد الفيتامينات 
اأثناء احلمل يهدد الأطفال 
با�صطر�ب  �لإ�صابة  خطر  بزيادة  �حلمل  �أثناء   D فيتامني  نق�ش  �رتبط 
لديهن  �لالئي  بالأمهات  مقارنة   44% بن�صبة  �لن�صل  يف  �لتوحد  طيف 

م�صتويات كافية من �لفيتامني �أثناء �حلمل.
و�أجريت �لدر��صة بالتعاون مع باحثني من جامعة توركو بفنلند� وجامعة 
D لفيتامني  �لأم  تناول  �نخفا�ش  يوؤثر  �أن  بنيويورك. وميكن  كولومبيا 
�أثناء �حلمل على تطور �لتوحد لدى �لطفل �إىل جانب �لعو�مل �لور�ثية، 

وتدخني �لأم، و�صن �لو�لدين عند �لولدة، وم�صاعفات �لولدة.
�لعتبار  �أخ��رى يف  �لباحثون عو�مل  �أخ��ذ  كما هي عندما  �لنتيجة  وظلت 
�لنف�صية، وتعاطي �ملخدر�ت،  �لأم، و�لتدخني، وتاريخ �لأمر��ش  مثل عمر 

وعمر �حلمل وغريها.
جامعة  من  �صور�ندر  �أندريه  �لربوفي�صور  للدر��صة،  �لأول  �ملوؤلف  ويقول 
"�لنتائج مهمة لل�صحة �لعامة حيث ميكن �لوقاية من  توركو يف فنلند�: 

نق�ش فيتامني D ب�صهولة".
و�أظهرت جمموعة �لبحث �صابقا �أن نق�ش فيتامني D يرتبط �أي�صا بزيادة 

خطر �لإ�صابة با�صطر�ب فرط �حلركة ونق�ش �لنتباه يف �لن�صل.
فيتامني  ملكمالت  �لوطنية  �لتو�صية  تقدمي  قبل  �مل�صل  عينات  وجمعت 
D �أثناء �حلمل يف فنلند�. وتن�ش �لتو�صية �حلالية للحو�مل على تناول 

مكمل يومي من 10 ميكروغر�مات من فيتامني D على مد�ر �لعام.

كيف يح�ضل طفلك على 
كمية كافية من ال�ضوائل 
�أن  �إىل  �لأمل��ان��ي��ة  �لتغذية  جمعية  �أ���ص��ارت 
ح�����ص��ول �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة من 
للغاية  �ملهمة  �لأم��ور  من  يعترب  �ل�صو�ئل 
�حليوية  �لعمليات  على  �ملبا�صر  لتاأثريه 
�صلوكيات  تطوير  ع��ن  ف�صاًل  �جل�صم،  يف 
�ل�صرب لديه بقية �حلياة. ويجب �أن تغطي 
6 م�صروبات موزعة على مد�ر �ليوم كمية 
�ل�صو�ئل �لعادية، وميكن �أن تختلف �لكمية 
�لأملانية  �جلمعية  وتو�صي  �لعمر،  ح�صب 
لطالب  ل���ر  2ر0  �إىل  15ر0  مب���ق���د�ر 
لر  25ر0  وح��و�يل  �لبتد�ئية  �مل��د�ر���ش 
ذل��ك قد  �لثانوية. وم��ع  �مل��د�ر���ش  لطالب 
لالأن�صطة  �صرورية  �ل�صو�ئل  زي��ادة  تكون 
�عتماد�ً  �أو  �حل���ار  �لطق�ش  �أو  �لريا�صية 
�ملاء  �صرب  ويجب  �ل�صحية،  �حل��ال��ة  على 
وع�����ص��ائ��ر �ل���ف���و�ك���ه غ���ري �مل���ح���الة و�صاي 

�لأع�صاب.
�ل�صكرية  �مل�صروبات  عن  �لبتعاد  وينبغي 
و�ل�صمنة  �لأ�صنان  ت�صو�ش  من  تعزز  لأنها 
وق���د ت��ط��ور م��ر���ش �ل�����ص��ك��ري م���ن �لنوع 
�مل�صروبات  �أي�����ص��اً جت��ن��ب  وي��ج��ب  �ل��ث��اين. 
�ملذ�ق  على  �عتياد�ً  تطور  لأنها  �خلفيفة 
�حللو وحتتوي �أي�صاً على �صبغات ونكهات، 

ويعترب �حلليب منا�صبا كوجبة �صغرية.

اأطعمة يجب اإزالتها من نظامك الغذائي 
للم�ضاعدة يف وقف خماطر اخلرف �ص 23

حمية املوز ال�ضباحية.. 
طريقة �ضريعة لإنقا�ص الوزن

�أ�صار خرب�ء �لتغذية مبجلة "فرويندين" �لأملانية �إىل �أن حمية �ملوز �ل�صباحية 
هي نظام غذ�ئي ُعرف يف �ليابان منذ عام 2008، وميكن �لعتماد عليه لإنقا�ش 

�لوزن ب�صكل �صريع قبل �ملنا�صبات.
ب�صكل غري حم��دود مع  �مل��وز  ثمار  بتناول  �لغذ�ئي  �لنظام  بروتكول  وي�صمح 
مياه فاترة �أو تناولها مع �حلليب على �لإفطار، مع عدم �لتقيد باختيار 
طعام معني للغذ�ء و�لع�صاء، وميكن �حل�صول على ثمرة �أو �أكرث من 
�ملوز كوجبة خفيفة بني �لوجبات، ولكن ل ُي�صمح باأي نوع �آخر من 
م�صاًء،   8 �ل�صاعة  بعد  �صيء  �أي  ت��ن��اول  ع��دم  يجب  كما  �حل��ل��وي��ات، 

ويجب �أن يذهب �ل�صخ�ش للنوم بحلول منت�صف �لليل.
وي�صاعد �ملوز يف �ل�صباح على تن�صيط عملية �لتمثيل �لغذ�ئي 
يحتوي   ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة  ب�صرعة،  بالمتالء  و�ل�صعور 
تنظم  �لتي  و�لأل��ي��اف،  �لبوتا�صيوم  من  عالية  ن�صبة  على 
�ل�صاعة  بعد  �صيء  ت��ن��اول  ع��دم  وي�صرط  �جل�صم،  ده��ون 
من  �لكثري  على  �أي�صاً  يحتوي  لأن��ه  ون��ظ��ر�ً  م�صاء.   8
�لفركتوز، فال ينبغي �أن ي�صبح �إفطار �ملوز عادة، وي�صاعد 
ب�صرعة،  �ل��وزن  بع�ش  �إنقا�ش  �لغذ�ئي على  �لنظام  هذ� 
لفقد�ن  �لريا�صة  ممار�صة  �إىل  يحتاج  �جل�صم  ول��ك��ن 

�لوزن ب�صكل د�ئم.

�لعاملية ومنظمة  �ل�صحة  �أعدتها منظمة  در��صة  وخل�صت 
�لعمل �لدولية �إن �لعمل لأكرث من 55 �صاعة يف �لأ�صبوع 

ميكن �أن ينطوي على تد�عيات �صلبية على �ل�صحة.
يقول �لطبيب �لنف�صي، �آدم بورلند، �إنه يجب على �لإن�صان 
عن  و�لبحث  تظهر  �لتي  �لتحذير  عالمات  �إىل  ينظر  �أن 

كيف يدير �أعباء �لعمل.
بال�صحة،  �صار  هو  �ملفرط  �لعمل  �أن  يجيب  ع��ام،  وب�صكل 
م�صري� �إىل معدل �لعمل �لطبيعي هو يف حدود 40 �صاعة 
يوما، لكنه غري و�قعي يف هذه �لأي��ام، حيث تزد�د �صاعات 

�لعمل �لكثريين عن هذ� �حلد بكثري.
�لعمل  ع��ل��ى  �مل��دم��ن��ني  �أول��ئ��ك  ب��ورلن��د  �لطبيب  وي�صبه 
فيها  �ل��وق��ود  خ���ز�ن  �أن  ح��ني  يف  ت�صري،  �أن  ت��ري��د  ب�صيارة 
حمدود للغاية، وبعد فرة ق�صرية، م�صيفا: "نتوقع من 
�أنف�صنا �لكثري �إل �أن �حتياطاتنا ت�صتنزف كثري� يف �لوقت 

عينه".

وفيما يلي اأبرز الآثار اجلانبية للعمل املفرط:
ل نوم كافيا:  �إن عدم �حل�صول على عدد �صاعات كافية من 
�صحتك  يعزز  �لنوم  �لإره���اق.  عالمات  من  عالمة  �لنوم 
على  �صيوؤثر  منه  �لتقليل  فاإن  لذلك  و�لعقلية،  �جل�صدية 

تعاملك مع �لتوتر وقدرتك على �لتعايف من �ملر�ش.
ل تاأكل �أثناء �لنهار: �إذ� كنت مغم�صا يف �لعمل، فمن �ل�صهل 
�أن تن�صى تناول �لطعام طو�ل �ليوم، وهذ� ميكن �أن يوؤدي 

�لدم، و�نخفا�ش طاقة  �ل�صكر يف  �إىل �نخفا�ش م�صتويات 
�جل�صم نتيجة لذلك، ورمبا يوؤدي �إدمان �لعمل �إىل تناول 

�لطعام غري �ل�صحي مثل �لوجبات �ل�صريعة.
�لريا�صة،  �أه��م��ي��ة  ن��ع��رف  ك��ل��ن��ا  �ل��ري��ا���ص��ة:  ت��ت��وق��ف ع���ن 
�لن�صاط  ه��ذ�  عن  �لتوقف  �إىل  ي��وؤدي  �ملفرط  �لعمل  لكن 

�ل�صروري ل�صحة �جل�صم.
�لعمل، يغيب �ملوظف عن  تهمل عالقاتك: ب�صبب �صغط 
ل  هنا  و�خل�صارة  �لأ�صبوع،  نهاية  عطلة  يف  حرة  ن�صاطات 
يخ�صر  هنا  �ملوظف  �إن  بل  �لأن�صطة،  هذه  بفقد�ن  تت�صل 
ج����زء� م��ن ع��الق��ات��ه �لج��ت��م��اع��ي��ة. خ��ط��ر �لإدم������ان: من 
�ملحتمل �أن يلجاأ �ل�صخ�ش �إىل �لإدمان على �صيء ما ب�صب 
�ملخدر�ت  �إدم��ان  ي��وؤدي  �أن  �ملرجح  بالإرهاق، ومن  �ل�صعور 

و�لكحول على �إنتاجية �ملوظف وقدرتها على �لركيز.

درا�سة تك�سف "كارثة" العمل ل�ساعات طويلة.. 
�أن �لعمل ل�صاعات طويلة  �أعلنت منظمة �ل�صحة �لعاملية، 
يقتل مئات �لألوف من �لأ�صخا�ش �صنويا، يف �جتاه يزد�د 

�صوء� وقد يت�صارع �أكرث ب�صبب وباء كوفيد19-.
بالعمل  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��وف��ي��ات  ع��ن  ع��امل��ي��ة  در�����ص���ة  �أول  ويف 
دورية  يف  ُن�صرت  بحثية  ورق��ة  �أو�صحت  طويلة،  ل�صاعات 
ب�صبب  م��ات��و�  �صخ�ش  �أل���ف   745 �أن  �ل��دول��ي��ة(  )�لبيئة 
�لإ�صابة ب�صكتة دماغية �أو �أمر��ش �لقلب �ملرتبطة بالعمل 

ل�صاعات طويلة يف 2016.

وبلغت ن�صبة �لزيادة قر�بة 30 باملئة عن عام 2000.
وقالت ماريا نري�، مديرة �إد�رة �لبيئة وتغري �ملناخ و�ل�صحة 
يف �ملنظمة: "�لعمل ملدة 55 �صاعة �أو �أكرث �أ�صبوعيا ميثل 

خطر� �صديد� على �ل�صحة".
�لرويج  �ملعلومات يف  ��صتخد�م هذه  "نرغب يف  و�أ�صافت 

ملزيد من �لتحرك، �ملزيد من �حلماية للعمال".
و�أو�صحت �لدر��صة �مل�صركة �لتي �أعدتها منظمة �ل�صحة 
�لعاملية ومنظمة �لعمل �لدولية �أن معظم �ل�صحايا )72 

باملئة( كانو� رجال وكانو� يف منت�صف �لعمر �أو �أكرب.
هم  ت��اأث��ر�  �لأك���رث  �لأ�صخا�ش  �أن  �أي�صا  �ل��در����ص��ة  وذك���رت 
�آ�صيا و�إقليم غرب �ملحيط  �لذين يعي�صون يف جنوب �صرق 

�لهادي، �لذي ي�صم �ل�صني و�ليابان و�أ�صر�ليا.
194 دولة  وقالت �لدر��صة �لتي ��صتندت �إىل بيانات من 
�أ�صبوعيا مرتبط بزيادة  �أو �أكرث  55 �صاعة  �إن �لعمل ملدة 
خطر �لإ�صابة بال�صكتة �لدماغية بن�صبة 35 باملئة، وزيادة 
باملئة   17 بن�صبة  �ل��ق��ل��ب  �أم���ر�����ش  ب�صبب  �ل��وف��اة  خ��ط��ر 
باملقارنة باأولئك �لذين يعملون ما بني 35 �إىل 40 �صاعة 

�أ�صبوعيا.
2000 و2016،  وغطت �لدر��صة �لفرة ما بني عامي 
وبالتايل فهي ل ت�صمل جائحة كوفيد19-، لكن م�صوؤويل 
من  �لعمل  يف  �ل��زي��ادة  �إن  ق��ال��و�  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
�مل��ن��زل وت��ب��اط��وؤ �لق��ت�����ص��اد �ل��ع��امل��ي �ل��ن��اجت��ني ع��ن حالة 

�لطو�رئ ب�صبب فريو�ش كورونا رمبا ز�د �ملخاطر.

قلة النوم اأخطر مما نت�ضور
تد�عيات  �ل��ن��وم  لنوعية  �أن  نعلم 
و�لنف�صية  �جل�صدية  �صحتنا  على 
ع���ل���ى ح�����د ������ص�����و�ء، وت�����ك�����ون ه���ذه 
حال  يف  للغاية  �صلبية  �لتد�عيات 
تد�عيات  وم��ن  و����ص��ط��ر�ب��ه.  قلته 
�لنوم �مل�صطرب و�لقليل �ملعروفة: 
بع�ش  ويف  و�ل����ت����ث����اوؤب،  �ل��ن��ع��ا���ش 
و�لقلق  �ل���ر�أ����ش  ����ص���د�ع  �لأح���ي���ان 
و�لكتئاب. و�أ�صافت در��صة علمية 
ج��دي��د�، حيث  �صيئا  �أخ���ري�  ن�صرت 
ب��ق��درت��ك على  �ل��ن��وم  ق��ل��ة  تع�صف 
�إن  "�صي  ���ص��ب��ك��ة  ب��ح�����ص��ب  �مل�������ص���ي، 
�أ�صتاذ علم  وق��ال  �إن" �لأم��ريك��ي��ة. 
بجامعة  �لطب  كلية  يف  �لأع�صاب 
هريمانو  �لأم��ريك��ي��ة،  م��ريي��الن��د 
تظهر  �لدر��صة  نتائج  �إن  كريب�ش، 
�مل�����ص��ي ل��ي�����ش ع��م��ل��ي��ة ت��ل��ق��ائ��ي��ة، بل 
�إنها ميكن �أن تتاأثر باحلرمان من 
�لنوم. و�أ�صاف �أن �لنوم �ملثايل هو 
8 �صاعات يف �لليل، ويف حال عجز 
�لإن�����ص��ان ع��ن ذل��ك، عليه تعوي�ش 
تلك �ل�����ص��اع��ات ب��اأك��رب ق��در ممكن 
�لعتقاد  وك����ان  م��ن��ت��ظ��م.  وب�����ص��ك��ل 
�لدر��صة  �ل�صائد قبل هذه  �لعلمي 
هو �أن �مل�صي عملية تلقائية، بحيث 
بالجتاه  ن��ف�����ص��ه  �لإن�������ص���ان  ي��وج��ه 
�ل����ذي ي��ري��د �ل�����ص��ري ف��ي��ه ويتوىل 
�جل�صم تنفيذ ذلك مب�صاعدة تقنية 
�جلديدة  �لدر��صة  لكن  حم��دودة. 
ن�صفت هذ� �لعتقاد، �إذ �أظهرت �أن 
�إ�صار�ت مرئية  �لدماغ يتفاعل مع 
وي�صبط  �ل���ط���ري���ق،  يف  و���ص��م��ع��ي��ة 

�إيقاع �مل�صي وفقا للحاجة.
وقال كريب�ش �إن هناك �لكثري من 
�لتاأثري �لذي ياأتي من �لدماغ على 
�ملثال للو�صول  �مل�صي، فعلى �صبيل 
يحتاج  �مل��ث��ل��ى،  �ل���دم���اغ  ق����درة  �إىل 
�لبالغون �إىل �لنوم 7 �صاعات على 
�لأق����ل، بينما ي��ح��ت��اج �لأط���ف���ال يف 
�صن �ملدر�صة للنوم ما بني -9 12 
�لأمريكية  �مل��ر�ك��ز  بح�صب  �صاعة، 
ملكافحة �لأمر��ش و�لوقاية منها.

املحرومون من التمر
�ألينا  �ل��ت��غ��ذي��ة،  �أخ�����ص��ائ��ي��ة  دع���ت 
�إىل  �لفئات  من  ع��دد�  �صتيبانوفا، 
�ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ت���ن���اول �ل���ت���م���ور �أو 

�لمتناع عن تناولها نهائيا.
�لتمر  �إن  �لتغذية،  خبرية  وقالت 
م��رت��ف��ع��ة من  ن�صبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ي���ت���ع���ني على  �ل�������ص���ك���ر وب����ال����ت����ايل 
�لأ���ص��خ��ا���ش، �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
ومر�ش  �لأن���������ص����ول����ني،  م���ق���اوم���ة 
من  �لمتناع  �أو  �لتقليل  �ل�صكري 
�ل�صروري  م���ن  ك���ذل���ك  ت���ن���اول���ه. 
بالن�صبة لالأ�صخا�ش �لذين يعانون 
من  �لنتفاخ يف �لبطن، �أي يقللو� 
من تناول �لتمر. كما ن�صحت باأنه 
�ل��ت�����ص��وق و�ختيار  ع��ن��د  �مل��ه��م  م��ن 
م��ظ��ه��ر هذ�  �إىل  �لن���ت���ب���اه  �ل��ت��م��ر 
�لذي  �لتمر  �صر�ء  �ملنتوج، وجتنب 
"جلوكوز  على  يحتوي  لأن��ه  يلمع 

�إ�صايف وثاين �أك�صيد �لكربيت".

هل اأنت مدمن على العمل؟.. 
حياتك تزلزل  جانبية  اآثار   5

يعمل معظم املوظفني ما بني 8 - 10 �ساعات، لكن 
كثريين غريهم يعملون ل�ساعات 

بع�ض  يف  ت�����س��ل  اأط�������ول 
�ساعة   18 اإىل  الأح��ي��ان 
يف اليوم، وهو ما يعد �سارا 

جدا بال�سحة.
كليفالند  ع��ي��ادة  م��وق��ع  ي��ق��ول 

ال�سحية اإننا ن�سمع عبارة توازن احلياة مع العمل 
البع�ض  لكن  اإليها،  الو�سول  ونحاول  الوقت،  طوال 

ويهملون  طويلة  ل�ساعات  العمل  على  ي��رك��زون 
�سحتهم.

اإن ال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه الآن هو: ما مقدار 
�ساعات العمل املقبول؟
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�ش�ؤون حملية

حفل ل ين�ضى للنجم امل�ضري العاملي عمرو دياب يف اإك�ضبو 2020 دبي

ن�ضخة �ضرقية من »رق�ضة النهر« الإيرلندية ال�ضهرية قريبًا يف اإك�ضبو 2020 دبي

طائرات ورقية من اجلناح املاليزي تن�ضر الوئام بني زوار اإك�ضبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

فنية  �صهرة  دب��ي،   2020 �إك�صبو  يف  �ليوبيل  م�صرح  �صهد 
�أحياها جنم �لغناء عمرو دياب بالتز�من مع �حتفالت �ليوم 
�لوطني جلمهورية م�صر �لعربية، و�صط ح�صور جماهريي 
كبري، �أدى خاللها باقة من �أ�صهر �أغانيه على مدى تاريخه 

�لفني �ملمتد ل� 40 عاماً. 
وقد حظي �حلفل، �ملقام برعاية بيب�صيكو، بتفاعل كبري من 
�جلمهور �لذي كان على موعد مع �أجمل �أغاين "�له�صبة" 
عمر دياب، و�لتي �أ�صاءت �أجو�ء �مل�صرح بالبهجة، وقدم باقة 

من �أغاين �ألبومه �جلديد "عي�صني"، وجمموعة من �أغانيه 
�لقدمية �لتي طاملا ر�صخت يف ذ�كرة حمبيه.

�ليوبيل  من�صة  �إىل  دي���اب  ع��م��رو  �لنجم  �صعود  �صبق  وق��د 
�لتقليدية  �ل��رف��ي��ه��ي��ة  �ل���ف���ق���ر�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  ت���ق���دمي 
مبنا�صبة �ليوم �لوطني جلمهورية م�صر �لعربية، ت�صمنت 
ملدة  �ل�صعبية  للفنون  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل��ف��رق��ة  �أدت����ه  ����ص��ت��ع��ر����ص��اً 
�صاعتني كاملتني، تخلله رق�صات، ومو�صيقى، و�أغاٍن تعك�ش 

روح �حلياة �مل�صرية. 
�لعربية مبر��صم رفع  �ليوم �لوطني جلمهورية م�صر  وبد�أ 
�لدكتور  م��ع��ايل  ح�صرها  و�ل��ت��ي  �ل��و���ص��ل،  �صاحة  يف  �لعلم 
��صتقبله  حيث  �مل�صري،  �ل��وزر�ء  رئي�ش  مدبويل،  م�صطفى 
�آل نهيان، وزير  �ل�صيخ نهيان بن مبارك  ورّحب فيه معايل 

�لت�صامح و�لتعاي�ش و�ملفو�ش �لعام لإك�صبو 2020 دبي. 
وقال معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان: "ي�صرفني �أن 
�أتو�جد معكم �ليوم لنحتفل معاً باليوم �لوطني جلمهورية 
م�صر �لعربية، و�أرحب بكم بني �أهلكم و�إخو�نكم يف �لإمار�ت، 
وي�صعدين تو�جدكم يف هذ� �حلدث �لدويل �لذي ن�صعى �إىل 
من  مبزيد  �مل�صتقبل  نحو  �نطالق  كنقطة  منه  �ل�صتفادة 

�لتعاون و�ل�صر�كة بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت.  
�ل��وزر�ء يف م�صر:  �لدكتور م�صطفى مدبويل، رئي�ش  وقال 
�لذي   ،2020 �إك�صبو  معر�ش  با�صت�صافة  فخورون  "نحن 
�لغايل،  لوطننا  �ل��ذه��ب��ي  باليوبيل  �حتفالنا  م��ع  ي��ت��ز�م��ن 
�لعامل؛  �أنحاء  كل  من  ب�صركائنا  للرحيب  فر�صة  ونر�ها 
يعملون  جن�صية   200 م��ن  �أك���رث  ح��ال��ي��اً  ت�صم  ف���الإم���ار�ت 

ويقيمون بها، ويبدعون معاً من �أجل رفاهية وتقدم �جلميع، 
وي��ع��ي�����ص��ون ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب وف���ق �ل��ق��و�ع��د �ل��ت��ي ت��ع��ت��ز بها 
�لإمار�ت، و�لقائمة على مبادئ �لتعاون و�لحر�م �ملتبادل، 
وهي ت�صعى د�ئماً للتعاون مع �لأ�صدقاء و�لأ�صقاء يف �صبيل 

حتقيق م�صتقبل م�صرق للجميع". 
 2020 �إك�صبو  وتعترب �لأي��ام �لوطنية و�لأي��ام �لفخرية يف 
�لذين  �لدوليني  بامل�صاركني  لالحتفال  مهمة  �أوق��ات��اً  دب��ي 
�ل�صوء على  ُي�صلَّط  200 م�صارك، حيث  يزيد عددهم عن 
ثقافاتهم، و�إجناز�تهم، بينما يعر�صون �أجنحتهم وبر�جمهم. 
مر��صم  و�لفخرية،  �لوطنية  �لأي��ام  هذه  فعاليات  وتت�صمن 
رفع �لعلم على من�صة �لأمم يف �صاحة �لو�صل، و�لتي تعقبها 

خطابات وعرو�ش ثقافية وفنية. 

 2020 �إك�����ص��ب��و  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ���الل  م�����ص��ر  وت�صت�صيف 
ن��دوة وحلقة عمل، وتلقي �ل�صوء على   90 �أك��رث من  دب��ي، 
�لرئي�صة  وم�صروعاتها  �مل�صرية  �حلكومة  ��صر�تيجيات 
للعقد �ملقبل، وتنظم كذلك ثالثة منتديات �أعمال عن قناة 
�ل�صوي�ش، و�لعا�صمة �لإد�رية �جلديدة، وكذلك �ل�صتثمار يف 
م�صر. و�صُتقام فعاليات �صهرياً يف جناح �لدولة ت�صمل �لفن 
�لثقايف،  و�لرق�ش  �ملو�صيقى  �إىل  و�ملعا�صر  �مل�صري �حلديث 
مب��ا يف ذل��ك ع��ر���ش ب���اأد�ء �أورك�����ص��ر� �ل��ق��اه��رة �ل�صيمفوين 
يوَمي 21 و22 نوفمرب. و�صي�صت�صيف مركز دبي للمعار�ش 
يف �إك�صبو 2020 دبي معار�ش خمتلفة، مبا يف ذلك معر�ش 
جميع  م��ن  �ليدوية  �مل�صنوعات  جمال  ي��رِبز  �ل��ذي  تر�ثنا، 

�أنحاء م�صر.

•• دبي– الفجر

2020 دبي على  �إك�صبو  �ليوبيل يف  �صيكون جمهور م�صرح 
�ل�صرقية  �لن�صخة  م��ع  �ملقبل،  نوفمرب   27-4 م��ن  م��وع��د، 
�لأوىل على �لإطالق من �لعر�ش �ملو�صيقي �لر�ق�ش لفرقة 
ياأتي  وه��و  �لعاملية،  �لأيرلندية  �لنهر(  )رق�صة  ريفرد�ن�ش 
مبنا�صبة مرور 25 عاماً على ظهور هذه �لرق�صة، و�صمن 

فعالية ثقافية وتر�ثية �إيرلندي كبرية.
ريفرد�ن�ش  ف���رق���ة  يف  �مل���ح���رف���ون  �ل���ر�ق�������ص���ون  ب�����د�أ  وق����د 
�لإيرلندية تدريباتهم �خلا�صة، يوم �أول �أول �أم�ش �جلمعة 
يف  �لر�ق�ش  ب��ورت��ر،  �صيان  وع��رب   ،2020 �إك�صبو  موقع  يف 
فرقة ريفرد�ن�ش عن �صعوره بال�صعادة و�حلما�ش، قائاًل �إنها 
"فر�صة عظيمة �أن نكون هنا يف دبي للم�صاركة يف حدث مهم 

مثل �إك�صبو 2020". 

موؤثر�ت  �لعر�ش  �صيت�صّمن  �لإط��الق،  على  �لأوىل  وللمرة 
مو�صيقية عربية لتج�صيد �لأجو�ء �ل�صرق �أو�صطية بطريقة 
جتذب �أنظار �جلماهري. �إ�صافة �إىل ذلك، �صتتاح للمقيمني 
لتقدمي  �لعمر  فر�صة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
جتربة �أد�ء للح�صول على مقعدهم يف �لفرقة �ل�صتعر��صية 
�صمن  �لرق�ش  يف  مهار�تهم  �ختبار  �صيتم  حيث  �ل�صهرية، 
�لإيرلنديون  �لر�ق�صون  يقّدمها  �لتي  �ل��دوري��ة  �لف�صول 

�ملحرفون.
وتنظم فرقة ريفرد�ن�ش 52 دورة تدريبية جمانية، وعرو�صاً 
2020، خالل فرة  �إك�صبو  �أنحاء موقع  ر�ق�صة يف جميع 
ل�صتعر��ش  وذل���ك  �مل��ق��ب��ل،  نوفمرب  يف  حلفالتها  �إق��ام��ت��ه��ا 

مهار�ت �لفرقة يف �لرق�ش �أمام جمهور �حلدث �لدويل.
و�أك�����دت �ل��ر�ق�����ص��ة م���ورغ���ان ب��ول��وك �أن��ه��ا حم��ظ��وظ��ة جد�ً 
لوجودها يف دبي خالل �إك�صبو 2020، وقالت �إنها متحم�صة 

�إك�صبو،  م�صرح  على  �لأوىل  للمرة  ريفرد�ن�ش  فرقة  لتمثيل 
و�أ�صافت �أنها من �لقالئل �لذين قدمو� من �ململكة �ملتحدة 
ه��ن��اك خالل  ك��ان��ت  �مل��ه��م، حيث  للم�صاركة يف ه��ذ� �حل���دث 

جولة �لذكرى �ل�صنوية �ل� 25 لتاأ�صي�ش فرقة ريفرد�ن�ش.
و�أ�صارت �إىل �أنها ترق�ش يف فرقة ريفرد�ن�ش �لإيرلندية منذ 
وقالت:  حياتها،  حلم  �لنهر  رق�صة  و�أن  �لعا�صرة،  يف  كانت 
�أنحاء  يف  للتجول  �لأول  �أم�ش  �لفر�صة  يل  �صنحت  "لقد 
�إك�صبو 2020 دبي، وهو حقاً مكان مذهل، و�أنا حمظوظة 

جد�ً باأنني موجودة هنا يف هذ� �حلدث �لر�ئع".
"ريفرد�ن�ش"  عر�ش  تاأ�صي�ش  على  مرت  قرن  ربع  �أن  يذكر 
منذ عام 1995، وهو عر�ش م�صرحي غنائي من �ملو�صيقى 
12�ألف  م��ن   �أك��رث  تقدميه  مت  وق��د  �لر�ثية،  �لإيرلندية 
546 مكاناً  �صخ�ش يف  �أكرث من27 مليون  و�صاهده  مرة، 

حول �لعامل. 

•• دبي  – الفجر

نظم جناح ماليزيا يف �إك�صبو 2020 دبي فعالية بحديقة 
"طائرتي  �ل��دويل، حملت عنو�ن  �حل��دث  د�خ��ل  �لفر�صان 
�لورقية حتلق مثل �لفر��صات"، وذلك بهدف �إ�صعاد �لزو�ر، 
ون�صر �لتوعية حول �ل�صتد�مة، و�إ�صفاء �أجو�ء من �لوئام، 

و�ملحبة، و�لتعاون بني �حل�صور.
�صكل  �مل�صاركني طائر�ت ورقية على  �ملنظمون وزعو� على 
ل حديقة �لفر�صان �إىل �صاحة من �لألو�ن  فر��صات، ما حوَّ
�لبت�صام  ون�صرت  �لطائر�ت،  فيها هذه  لونت  �لتي  �لبهية 

و�لبهجة على وجوه �حلا�صرين.

وقال �ملنظمون �إن هذه �لفعالية تاأتي �صمن حملة "تاأثري 
�لفر��صة"، وهي حملة �جتماعية نظمها جناح ماليزيا يف 
نقلها  ثم  وم��ن  م��رة،  �أول   2017 ع��ام  كاز�خ�صتان  �أ�صتانا 
و�إحد�ث  �لإل��ه��ام  وهدفها  دب��ي،   2020 �إك�صبو  �إىل  �ليوم 
جناح  حر�ش  �إذ  �مل�صتد�مة،  �لإج���ر�ء�ت  عرب  عميق  تاأثري 
م��ال��ي��زي��ا ع��ل��ى ع���دم �إن��ت��اج �أّي �ن��ب��ع��اث��ات ك��رب��ون��ي��ة بف�صل 
و�لعمليات  �لإن�صاء�ت،  من  �ملنبعث  �لكربون  �إز�ح��ة  تقنية 
�لطبيعية  غري  �ملو�د  و��صتخد�م  بالبيئة،  �ل�صارة  �ملتنوعة 

يف �حلياة.
وقالت مديرة �جلناح �ملاليزي مي�صال لو �صوك يي: "�حلملة 
تعني �أن �لعمل �ل�صغري يف منطقة ما ينتج تاأثري� كبري� يف 

منطقة �أخرى، وهذه هي فكرتنا للتعاون و�لتاأثري، لذلك 
بالوئام  لي�صتمتعو�  للجميع  �لورقية  �لطائرة  هذه  نقدم 
�ملقدم من جناح ماليزيا، ولنلهم �جلميع �لقيام بخطو�ت 
�أن  جد�  ي�صعدنا  لحقا.  م�صاعفا  �لتاأثري  ليكون  �صغرية 
نرى هذه �لوجوه �ملبت�صمة �أخري� هنا، وميكننا م�صاركة كل 
 2020 �إك�صبو  هذه �لأح��د�ث �لر�ئعة مع �جلميع هنا يف 

دبي".
ومن �ملقرر �أن تتكرر �لفعالية مرة �صهرياً، وحتديد�ً كل �آخر 
 2020 �إك�صبو  �نعقاد  مدة  نهاية  حتى  �ل�صهر،  من  �صبت 
�لنا�ش للم�صاركة يف  دب��ي، لإعطاء فر�صة لأك��رب عدد من 

هذه �لفعالية �لهادفة.

الفنون ال�ضعبية الإماراتية تزين �ضاحات اأك�ضبو 2020 دبي  �ضوؤال وجواب مع اأ�ضطورة كرة القدم الكامريونية روجيه ميال خالل زيارته جلناح الكامريون يف اإك�ضبو 2020 دبي

عوا�ضم الثقافة الأوروبية يف اإك�ضبو 2020 دبي توؤكد على اأهمية  املجتمعات الفعلية بعد كورونا

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

�لإمار�ت  �ل�صعبية يف  �لفنون  ت�صكل 
من���وذج���ا ل��ل��م��وروث �ل��ث��ق��ايف �لذي 
بهف  ج��ي��ل  �إىل  ج��ي��ل  م���ن  ي��ن��ت��ق��ل 
�حل��ف��اظ ع��ل��ي��ه لأن����ه مي��ث��ل �لهوية 
�ل��ف��ن��ي��ة ل���ل���دول���ة، وم�����ن ب����ني هذه 
�لفنون عدة رق�صات �صعبية متار�ش 
�ملنا�صبات  يف  �ل����ع����ام  م�������د�ر  ع���ل���ى 
�ل��ق��وم��ي��ة و�لأع���ر�����ش وغ��ريه��ا من 
ولهذ�  و�مل���ه���رج���ان���ات،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أهل  ع��ن��د  ك��ب��رية  خ�صو�صية  �ل��ف��ن 
�لإم��ار�ت حيث حت�صر هذه �لفنون 
ب���ق���وة ���ص��م��ن �لح����ت����ف����الت، ومن 
و�حلربية  �لعيالة  �لرق�صات  ه��ذه 

و�لنوبان �لليوة �لهبان. 
�لرق�صات  ه���ذه  م��ن  رق�����ص��ة  ول��ك��ل 
مع  منتظمة  وح��رك��ات  خ�صو�صية 
�ق������اع م��و���ص��ي��ق��ي م���ع���ني، ح���ي���ث �أن 
�ل��ع��ي��ال��ة ي��ت��م ت��اأدي��ت��ه��ا ع���ن طريق 
ت�صكيل �صفني متقابلني مت�صاويني 
بيد  �لرجال وكل منهم مي�صك  من 
مو�صيقية  فرقة  وتتو�صطهم  �لأخ��ر 
و�لألت  و�ل���دف���وف  �ل��ط��ب��ول  ت�صم 
�ل��ن��ح��ا���ص��ي��ة وق���ائ���د �ل��ف��رق��ة يجمل 
�لكا�صر،  ت�صمى  ����ص��ط��و�ن��ي��ة  ط��ب��ل��ة 
بينما �ليولة �لتى ت�صتهوي �لأطفال 
و�ل�صباب م�صتقة من رق�صة �لعيالة 
على  مت���ارث  حيث  ت��ط��ورت  ولكنها 
�أ�صيف  �أنغام مو�صيقية حديثة وقد 
و�لتقاطه  �ل�������ص���الح  رم�����ي  �إل���ي���ه���ا 
فهى  �لليوة،  �أم��ا  �ح��ر�يف،  باأ�صلوب 
تقوم  �لتى  �ل�صعبية  �لفنون  �ح��دى 
�لأ�صخا�ش  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
حول  تلتف  حلقة  ي�صكلون  �حل��ف��اة 

يت�صابكون  وه�����م  م����زم����ار  ع�������ازف 
خطوتني  يف  وي��ت��ق��دم��ون  �لأي������دي 
�إىل �خللف وهم  لالأمام وخطوتني 
�لهبان  بينما  �مل��زم��ار،  ح��ول  يلفون 
ت��ع��ت��م��د ه���ذه �ل��رق�����ص��ة ع��ل��ى ثالث 
�لرجال  فيها  تت�صارك  جم��م��وع��ات 
حركات  ب��ت��اأدي��ة  وي��ق��وم��ون  و�لن�صاء 
و�حلربية  �لإي���ق���اع،  ع��ل��ى  منتظمة 
رق�����ص��ة ج��م��اع��ي��ة ي��ت��م ت���اأدي���ة هذه 
�ل��رق�����ص��ة م���ن ق��ب��ل �ل���رج���ال بحث 
حت��م��ل ف��ئ��ة �ل��ب��ن��ادق و�ل��رق�����ش بها 
هذه  وجتمع  �إيقاعية،  حركات  على 
و�لعيالة  �ل��ع��ر���ص��ة  ب���ني  �ل��رق�����ص��ة 
و�ل�����رزي�����ف م�����ص��ح��وب��ة ب����الأغ����اين 

و�لأهازيج �ل�صعبية. 
�لفنان  �ل��ن��وب��ان  فرقة  رئي�ش  و�أك���د 
�ل��رق�����ص��ة من  ه����ذه  �أن  �إ���ص��م��اع��ي��ل 
�أ������ص�����ول �ف����ري����ق����ة وحت������دي������د�ً من 
���ص��ع��ي��د م�صر  �ل���ن���وب���ة يف  م��ن��ط��ق��ة 
و�صمال �ل�صود�ن، ون�صبت �إىل �لنوبة 
و����ص��ت��وط��ن��ت �لإم�������ار�ت م��ن��ذ �أكرث 
عبارة  و�لرق�صة  عاماً،  �صبعون  من 
�لرجال  م���ن  ���ص��ف��ني  ت�����ص��ك��ي��ل  ع���ن 

�ماكنهم  يف  ي��ر�ق�����ص��و�  و�ل��ن�����ص��اء 
�صف  نحو  �ل��رج��ال  �صف  يتجه  ث��م 
مرة  مكانهم  �إىل  وي��ع��ودو�  �لن�صاء 
�خرى، وتقوم �لن�صاء بنف�ش �حلركة 
يتقدمن نحو �لرجال ثم يعدن �إىل 
�در�جهم مرة �أخرى، ورئي�ش �لفرقة 
يقوم بالعزف على �آله وترية وعازف 
�آخر على �لطبل و�صخ�ش يلف حول 
و�صطه كتلة من �ل�صدف كلما �أهتز 
�أ�صدر �صوت نغم م�صاحب للطبل، 

�أن  و�أ���ص��اف رئي�ش ف��رق��ة �ل��ن��وب��ان  
�لعام  �ل�����ص��ك��ل  ك���ان  ز�د  كلما  �ل��ع��دد 
�أوقع و�أ�صمل و�إذ� كان �لعدد ثالثون 
لباأ�ش ويكون موزع على �جلن�صني، 
م�صري�ً �إىل �أن هذه �لرق�صة موجودة 
ف��ق��ط لأن���ه���ا ت�صم  دب����ي  �إم�������ارة  يف 
�ملحافل  يف  بها  ون�صارك  �جلن�صني، 
باملنا�صبات  �خل���ا����ص���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��ق��وم��ي��ة و�لأع���ر�����ش وغ��ريه��ا من 

�لفعاليات. 

•• دبي - الفجر

��ّن��ف �مل��ه��اج��م �ل��ك��ام��ريوين روجيه  ���صُ
م��ي��ال ب���اأن���ه �أف�����ص��ل لع����ب ك����رة قدم 
وقد   ، �لع�صرين  �ل��ق��رن  يف  �أف��ري��ق��ي 
عندما  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ص��ه��رة  �إىل  ���ص��ع��د 
كاأ�ش  يف  لبلده  �أه����د�ف  �أرب��ع��ة  �صجل 
�ل��ع��امل ل��ك��رة �ل��ق��دم ع���ام 1990 يف 
�إيطاليا و��صتحوذ على قلوب �ملاليني 
�ل��رك��ن. يف  بعلم  �لح��ت��ف��ايل  برق�صه 
�أك��رب ه��د�ف يف  �أ�صبح   ، هذه �لعملية 
كاأ�ش �لعامل - وهو رقم قيا�صي حطم 
نهائيات  يف  ���ص��ن��و�ت  �أرب���ع  بعد  نف�صه 
�لوليات  يف   1994 �ل���ع���امل  ك���اأ����ش 

�ملتحدة �لأمريكية
 1996 ع��ام  تقاعد يف  �ل��ذي   ، ميال 
ب���ع���د م�������ص���رية م��ه��ن��ي��ة ن���اج���ح���ة وهو 
ز�ر   ، للكامريون  متجول  �صفري  �لآن 
�لأول   �أم�ش   2020 �إك�صبو  معر�ش 
يف  جولة  ذلك  يف  مبا   ، �أكتوبر   30
�لفر�ش  �لكامريون يف منطقة  جناح 
�لتقى مب�صوؤولني من �جلناح  ، حيث 

وعدد من �مل�صجعني
ك��ي��ف ك��ان��ت جت��رب��ت��ك ح��ت��ى �لآن يف 

�إك�صبو؟
�مل�صيفة  �ل��دول��ة  �أ���ص��ك��ر  �أن  �أوًل  �أود 
 " " و   ، �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت   ،
"��صتقبلتني"  �لتي  دبي  �أ�صكر مدينة 
�لقن�صل  �إىل   ، �هلل  بف�صل  ثم  جيًد�. 
�ل��ع��ام ون��ائ��ب��ه ع��ل��ى �ل��رح��ي��ب �حلار 

�لذي قدموه يل هنا يف دبي
ما ر�أيك يف جناح �لكامريون؟

لقد و�صلت للتو �إىل جناح �لكامريون 
�لتي  �مل��ن��ت��ج��ات  جميع  "و"بالفعل   ،

�أر�ه��������ا ، �أع���ت���ق���د �أن����ه����ا ب��ال��ف��ع��ل من 
�أ�صياء  تنتج  �لكامريون  �ل��ك��ام��ريون. 
غري عادية ل�صبابها. كل ما ر�أيته هنا 
، �لأقنعة ... �لقهوة ، هذه �لكامريون 

�حلقيقية
�ب���ن���ك ي��ل��ع��ب ح���ال���ًي���ا ك����رة �ل���ق���دم يف 
�إخبارنا  مي��ك��ن��ك  ه����ل   - �لإم����������ار�ت 

بذلك؟
�بني يبلغ من �لعمر 15 عاًما فقط. 
ل ي������ز�ل ل���دي���ه ت����دري����ب م��ه��ن��ي مع 

هي�صبانيا  فر�صان  �أكادميية  "موؤ�ص�ش 
يف دبي و�ملد�فع �ل�صابق لريال مدريد 
- �إ�صبانيا مي�صيل" �صالغادو. �آمل �أنه 
 ، �ملقبلني  �ل��ع��ام��ني  �أو  �ل��ع��ام  بحلول 
�صيكون مثل و�لده ويكون قادًر� على 

�للعب لبالده
يف  �لقدم  ك��رة  ت�صاعد  �أن  كيف ميكن 

جعل �لعامل مكاًنا �أف�صل؟
ك�����رة �ل����ق����دم ج�����زء م����ن �ل���ري���ا����ص���ة ، 
وب���ال���ت���ايل ع��ن��دم��ا ت��ك��ون لع����ب كرة 
قدم ، فاأنت موجود لتح�صني ظروف 
�لريا�صة ب�صكل عام. ت�صمل �لريا�صة 
ج���م���ي���ع �ل���ت���خ�������ص�������ص���ات �لأخ����������رى ، 
وب��ال��ت��ايل رمب��ا تكون ك��رة �ل��ق��دم هي 
حت�صني  يجب  لكن  �ل��ري��ا���ص��ة.  ملك 
م��ل��ك �ل��ري��ا���ص��ة ه���ذ� يف �ل��ع��دي��د من 

�لبلد�ن حتى يتمكن من �ل�صيطرة
هل �أنت متحم�ش لروؤية كاأ�ش �لعامل 
�لعام  �لأو�����ص����ط  �ل�������ص���رق  يف  �لأوىل 

�ملقبل؟
كما قلت يف زيارتي �لأخرية �إىل هنا ، 
، فلماذ� ل  �إذ� كانت قطر تنظم �لآن 
تقوم دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف غ�صون �صنو�ت قليلة؟

•• دبي– الفجر

 بينما يكافح �لعامل ل�صتعادة �لأمناط �لطبيعية للحياة بعد نحو عامني من 
�لإغالق و�لقيود جر�ء جائحة كورونا، قدمت مدن �أوروبية عدة يف �إك�صبو 
2020 دبي جتربتها يف بناء جمتمعات ت�صاعد على منح قاطنيها جتارب 

�أف�صل قو�مها �لت�صارك وبناء ج�صور �لعمل �جلماعي.
و��صتعر�صت ثماين مدن �أوروبية جتاربها يف حماولة تغيري �لطريقة �لتي 
طويلة  �أ�صهر  بعد  �لفعلي  �لتو��صل  م��ن  مزيد  �أج��ل  م��ن  �لب�صر  بها  يحيا 
على  لالعتماد  خاللها  �لنا�ش  ��صطر  حيث  �لإغ���الق،  بفعل  �لن��ع��ز�ل  من 
يف  �لإيطايل  �جلناح  و��صت�صاف  بينهم.  فيما  رقمياً  للتو��صل  �لتكنولوجيا 
�لأوروبية، وبينها  2020 دبي ممثلني عن ثماين عو��صم للثقافة  �إك�صبو 
2019، خالل  لعام  �لأوروبية  �لثقافة  عا�صمة  "ماتري�" بو�صفها  مدينة 
�لعام �ل�صابق مبا�صرة لبدء �جلائحة. وقدم ممثلوها مبادرتهم للتو��صل مع 

�لدول �لعربية بعد توقيع مذكرة تفاهم لهذ� �لغر�ش عام 2018. وقالت 
�لظروف  ك��ل  "يف مو�جهة  �ملبتكرة:  �أوروب���ا  وح��دة  م��دي��رة  ب��ارب��ر� جي�صلر، 
�ل�صعبة �حلالية، يجلب لنا �إك�صبو 2020 دبي �لأمل، وي�صئ لنا �لطريق، 
�ل�صعوبات".  رغ��م  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  �مل�صاركني  خ��الل جمع  م��ن 
�لثقافة  )عو��صم  فعالية  يف  للم�صاركني  �لفيديو  عرب  متحدثة  و�أ�صافت 
�لإيجابي،  �لزخم  "لكي نبني على هذ�  2020 دبي(:  �إك�صبو  �لأوروبية يف 
�لوعي  ون��زي��د  �لأف���ك���ار،  لنت�صارك  من�صة  دب���ي   2020 �إك�����ص��ب��و  ل��ن��ا  ي��ق��دم 

لنت�صدى للتحديات �لكربى �لتي تقف �أمام �لعامل".
وينق�صم برنامج �لفعالية �إىل �أربعة �أق�صام، بينها �لعر�ش �ملو�صيقي )�صوت 
مفتوح(، �لذي تقدمه مدينة ماتري� كج�صر بني �ملو�صيقى �ملعا�صرة ومو�صيقى 
عرفت يف �إقليم لوكانيا بجنوب �إيطاليا. ويقول منظمو �لفعالية �إنها تهدف 
مدن  حتويل  يف  �صاهمت  �لتي  �لأوروب��ي��ة  �لثقافة  عو��صم  م��ب��ادرة  مل�صاركة 

بعينها �إىل جمتمعات �أكرث ��صتد�مة وجماًل وقدرة على ��صتيعاب �جلميع.
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اأنظمة  اع��ت��م��اد  اأن  اإىل  ج��دي��د  بحث  اأ���س��ار 
حت�سني  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  معينة  غذائية 
ببع�ض  الإ�سابة  القلب ويحد من خطر  �سحة 

اأ�سكال اخلرف.
ويعد العمر عامل اخلطر الأكرث �سيوعا لالإ�سابة 
باخلرف، ما يعني اأن الأ�سخا�ض ي�سبحون اأكرث 
بنوع من اخلرف مع تقدمهم  لالإ�سابة  عر�سة 

يف ال�سن.

�أي�صا  �حلياة  منط  �ختيار�ت  توؤثر  �أن  وميكن 
ذلك  وي�صمل  ب��اخل��رف،  �لإ���ص��اب��ة  ف��ر���ش  على 

�لنظام �لغذ�ئي.
وي��ع��رف م��ر���ش �أل��زه��امي��ر ب��اأن��ه �أك���رث �أ�صكال 
�أ�صكال غري  �ملر�ش عن  وينتج  �صيوعا.  �خلرف 
عادية من �لربوتينات يف �لدماغ. وتخلق بع�ش 
لويحات  �أم��ي��ل��وي��د،  ت�صمى  �ل��ت��ي  �ل��ربوت��ي��ن��ات، 
�لربوتينات  �أن  �ل��دم��اغ، يف ح��ني  ح��ول خ��الي��ا 
ت�صابك  يف  تت�صبب  ت��او،  ت�صمى  �لتي  �لأخ���رى، 

خاليا �لدماغ.
وم����ع ت���اأث���ر �مل���زي���د م���ن خ���الي���ا �ل���دم���اغ، 

�ملو�د  �لع�صبية،  �ل��ن��اق��الت  تتناق�ش 
�لر�صائل  تنقل  �لتي  �لكيميائية 

ب�������ني خ����الي����ا 

�لدماغ، مما ي�صر بوظيفة �لدماغ ب�صكل عام.
�ملناطق  �أوىل  م��ن  �ل�صخ�ش  ذك��ري��ات  وت��ع��ت��رب 
�ملتاأثرة، ولهذ� �ل�صبب ميكن �أن يبدو �مل�صابون 

مبر�ش �ألزهامير مرتبكني �أو من�صيني.
"مايند"  ح���م���ي���ة  �أن  �لأب��������ح��������اث  وج���������دت 
بني  يجمع  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  وه��ي   ،)MIND(
حمية �لبحر �لأبي�ش �ملتو�صط و�لُنهج �لغذ�ئية 
 ،DASH ل��ل��ح��د م���ن �رت���ف���اع ���ص��غ��ط �ل�����دم

ت�صاعد على تاأخري بد�ية تدهور �لدماغ.
حمية  وت������ه������دف 

وخطر  �ل����دم  ���ص��غ��ط  خ��ف�����ش  �إىل  "مايند" 
�إبطاء  �لإ�صابة باأمر��ش �لقلب، بالإ�صافة �إىل 

ظهور �خلرف.
�إذن ما هو �لطعام �لذي يجب �أن تفكر يف �إز�لته 
�لإ�صابة  لتقليل خماطر  �لغذ�ئي  نظامك  من 

باخلرف؟

مقلي: طعام   1-
مطاعم  م��ن  �ملقلية  �لأط��ع��م��ة  ��صتبد�ل  ج��رب 
�لوجبات �ل�صريعة بالأطعمة �لكاملة �ملطبوخة 

يف �ملنزل.
�لزيتون  زي��ت  مثل  زيتا  و�خ��ر 
�إذ� كنت تقوم  بدل من ذل��ك، 

بقلي �أي �صيء يف �ملنزل.

اجلبنة:  2-
ي�����و������ص�����ي ن����ظ����ام 

مرة  من  �أقل  �جلنب  بتناول  "مايند" �لغذ�ئي 
و�حدة يف �لأ�صبوع.

ومارغرين: زبدة   3-
حاول �أن حتد من تناولك �إىل �أقل من ملعقة 
ويعد  و�ملارغرين.  �لزبدة  �ليوم من  و�ح��دة يف 
زيت �لزيتون خيار� �أف�صل وفقا لنظام "مايند" 

�لغذ�ئي.

النظام الغذائي ال�سحي ملر�ض األزهامير
م�صمونة  طريقة  �أو  للخرف،  ع��الج  يوجد  ل 

�ل�صاعة  لإع��ادة عقارب 
�ل���ور�ء يف ما  �إىل 

باآثار  يتعلق 

�خلرف مبجرد ظهورها.
ومع ذلك، فقد �رتبطت بع�ش �لنظم �لغذ�ئية 
ب��احل��م��اي��ة م���ن ب��ع�����ش �لأ�����ص����ر�ر �ل��ت��ي تلحق 
نتيجة  حتدث  �أن  ميكن  و�لتي  �لدماغ  بخاليا 

ملر�ش �ألزهامير.
وت��رت��ب��ط �لأن��ظ��م��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ت��زي��د من 
�لتي حتمي خاليا  �لدماغ  �لربوتينات يف  عدد 
ت��ق��ل��ل �للتهاب  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  �ل���دم���اغ، وك���ذل���ك 
يختلف عن  )وه��ذ�  �ألزهامير  �ملرتبط مبر�ش 

�للتهاب �ملنتظم(، بوظائف �لدماغ �جليدة.
نظام  �أن  �أل��زه��امي��ر  جمعية  وت��ق��رح 

�لبحر �لأبي�ش �ملتو�صط �لغذ�ئي )�أ�صا�ش نظام 
�حلفاظ  يف  ي�صاعد  �أن  ميكن  �لغذ�ئي(  مايند 

على وظائف �ملخ.

ث��م��ان��ي��ة �أط��ع��م��ة �أ���ص��ا���ص��ي��ة م���ن ح��م��ي��ة �لبحر 
�لأبي�ش �ملتو�صط هي:

- �خل�صرو�ت
- �لتوت

- �ملك�صر�ت
- زيت �لزيتون

- كل �حلبوب
- �ل�صمك
 -

�لفا�صوليا
- �لدو�جن

اأطعمة يجب اإزالتها من نظامك الغذائي للم�ضاعدة يف وقف خماطر اخلرف

�أعلنت �لدكتورة �آنا با�صوفا، خبرية �لتغذية �لرو�صية، �أنه لتعزيز منظومة 
حمددة.  معدنية  وعنا�صر  فيتامينات  تناول  يجب  �خلريف،  يف  �ملناعة 

فكيف نحدد ما يحتاجه �جل�صم منها؟
وت�صري �خلبرية، يف حديث 
"�صبوتنيك"،  ل����ر�دي����و 
حلول  م�����ع  �أن��������ه  �إىل 
مو�صم �لربد، يجب �أن 
ي��ح�����ص��ل �جل�����ص��م على 
�لفيتامينات و�لعنا�صر 
�ل�صرورية.  �مل��ع��دن��ي��ة 
لكن  و

كيف نحدد نوعها لتح�صني �حلالة �ل�صحية؟.
وت�صيف، هناك فيتامينات تذوب يف �ملاء و�أخرى تذوب يف �لدهون. وحاجة 
باملو��صم  مرتبطة  لي�صت  �ل��ده��ون  يف  ت��ذوب  �لتي  للفيتامينات  �جل�صم 
من  �ل�صيف  يف  عليه  نح�صل  �أن  ميكن  �ل���ذي   ،D فيتامني  با�صتثناء 
�ل�صم�ش. و�أما �لفيتامينات �لتي تذوب يف �ملاء، فهي بالذ�ت �لفيتامينات 

�لتي يجب �أن نوليها �هتماما خا�صا يف �خلريف.
وتقول، "نح�صل على هذه �لفيتامينات من �لفو�كه و�خل�صرو�ت".

يف  نتناولها  �لتي  و�خل�����ص��رو�ت  �ل��ف��و�ك��ه  كمية  ع��ن  �لنظر  بغ�ش  ولكن 
�إىل  �لعام. بالإ�صافة  �ل�صيف، فاإنه ي�صتحيل تخزين �لفيتامينات طو�ل 
هذ�، �إذ� كان �ل�صخ�ش معر�صا لالجهاد �أو يقوم بن�صاط بدين مكثف فاإن 
تو�زن  على  �حلفاظ  يجب  لذلك  ت���زد�د.  �لفيتامينات  ه��ذه  �إىل  حاجته 

بع�ش �لفيتامينات، مثل فيتامني С طو�ل �لعام.
يح�صل  �أن  يجب  �خلريف  يف  �ملناعة  منظومة  لتعزيز  وت�صيف، 

�جل�صم على عنا�صر معدنية معينة.
�لعنا�صر  ع��ل��ى  �جل�����ص��م  يح�صل  �أن  "يجب  وت��ق��ول، 
�لذي  و�ل�صلينيوم  �لزنك  مثل  �ل��الزم��ة،  �ملعدنية 
مي��ك��ن ت��ن��اول��ه ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ص��ن��ة. �أم���ا �لعنا�صر 
ب�صورة  ت���ن���اول���ه���ا  ف���ي���ح���دد  �لأخ��������رى  �مل���ع���دن���ي���ة 
للج�صم  �لالزمة  �لعنا�صر  ملعرفة  �أي  �صخ�صية". 

يجب مر�جعة �لطبيب، لتحديدها.
مع  �مل��ع��دن��ي��ة  �لعنا�صر  ����ص��ت��خ��د�م  "يف�صل  وت�����ص��ي��ف، 
�أو  �لبيوكيميائي،  �ل��دم  حتليل  نتائج  �صوء  على  بع�صها، 

حتديد ن�صبتها يف �ل�صعر".
من  يعانون  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�ش  على  �أن  �إىل  �خل��ب��رية،  وت�صري 

م�صكالت يف �جلهاز �له�صمي، تناول �لفيتامينات بحذر.
"�إذ� كان �ل�صخ�ش يعاين من �أمر��ش مزمنة وخا�صة �ملرتبطة  وتقول، 
�مل����وج����ودة يف �لفو�كه  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ف����اإن  ب��ا���ص��ط��ر�ب ع��م��ل �لأم����ع����اء، 
و�خل�صرو�ت ل ميت�صها �جل�صم. وحتى عند تناول مركبات �لفيتامينات 

فاإن ق�صما من �لفيتامينات ل ميت�صه �جل�صم.
للدم،  �لبيوكيميائي  �لتحليل  نتائج  �صوء  على  �لطبيب  يحدد  لذلك   

�لفيتامينات �لتي يحتاجها �جل�صم فعال".

�ل��ب��ط��ي��خ �لأ�صفر  �أك����ل  ي�����ص��ت��م��ت��ع �جل��م��ي��ع ع��ن��د 
وفقط  وط��ع��م��ه،  ور�ئ��ح��ت��ه  بنكهته  )�ل�����ص��م��ام(، 
حيث  �ملذهلة،  بفو�ئده  يفكرون  منهم  �لقليلون 
له ثالث خ�صائ�ش غري معروفة مع �أنها مفيدة 

ب�صورة خا�صة للن�صاء.
�أخ�صائي  غين�صبورغ،  ميخائيل  �لدكتور  وي�صري 
�أن  �إىل  تلفزيوين،  حديث  يف  �ل��رو���ص��ي،  �لتغذية 
للمر�أة  خا�صة  ب�����ص��ورة  مفيد  �لأ���ص��ف��ر  �لبطيخ 
�لتي حتلم يف �حلفاظ على جمالها و�صبابها. لأنه 
غني بعن�صر �ل�صليكون، �ل�صروري لبناء �لأن�صجة 
�ل�صامة يف �جل�صم مبا فيها خاليا �جللد. كما �نه 
وحم�ش  و�لكاروتينات  كاروتني  بيتا  مب��و�د  غني 
�ل�صكربيك، وهذه �ملو�د جميعها �صرورية لإنتاج 

�لكولجني.
بفقد  �ل��ث��الث��ني  �صن  بعد  �جل��ل��د  "يبد�أ  وي��ق��ول، 
�إنتاج  عملية  ت�صبح  و  ب���ه،  �خل��ا���ش  �ل��ك��ولج��ني 
علينا  لذلك  �لقدمي.  �نحالل  من  �أبطاأ  �جلديد 
بو��صطة  فيها  مب��ا  �ل�صبل  بكل  �جل��ل��د  م�صاعدة 

�ل�صليكون".
وي�صيف، �إن �لبطيخ �لأ�صفر، م�صدر للبوتا�صيوم 
ما  �ل�����ص��ودي��وم،  ي��ق��اوم��ان  �ل��ل��ذي��ن  و�ملغني�صيوم، 

ي�صاعد على �إخر�ج �ل�صو�ئل �لز�ئدة من �جل�صم.
ويقول، "بف�صل ذلك، ل يالحظ �أي �نتفاخ للوجه 
يف �ل�صباح، وعموما ي�صعر �ل�صخ�ش بر�حة كبرية 
مكافحة  يف  �لطبيعية  �لو�صائل  ��صتخد�م  عند 
�لأ�صفر  �ل��ب��ط��ي��خ  �أك�����ل  ي��ج��ب  �لوذمة".ولكن 
�لأطعمة  ع���ن  م��ن��ف�����ص��ل��ة  ب�����ص��ورة  �أي  مب���ف���رده، 

�لأخرى وعدم �صرب �ملاء بعد تناوله.
غني  �لأ���ص��ف��ر  �لبطيخ  �أن  �إىل  �خل��ب��ري،  وي�صري 

�ل����دم يف  �ل�����ص��روري لإن���ت���اج  �ل��ك��وب��ال��ت،  بعن�صر 
نوع  م��وؤخ��ر�، وج��ود  �لعلماء  �أث��ب��ت  وق��د  �جل�صم. 
م���ن ف��ق��ر �ل����دم ب�����ص��ب��ب ن��ق�����ش ه����ذ� �ل��ع��ن�����ص��ر يف 

�لرئي�صي  �ملعدن  هو  �لكوبالت،  وعن�صر  �جل�صم. 
�أحد  ي��ع��ت��رب  ب�����دوره  �ل����ذي   ،В12 ف��ي��ت��ام��ني  يف 

�لفيتامينات �لأ�صا�صية يف تكوين �لدم.

ر اأج�ضامنا ملو�ضم الربد؟ ملاذا يجب على املراأةكيف نح�ضّ
 تناول البطيخ الأ�ضفر؟
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34371 بتاريخ: 2000/01/05
�مل�صجلة بالرقم: 34371 بتاريخ: 2003/03/17

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58601 بتاريخ: 2004/01/28
�مل�صجلة بالرقم: 58601 بتاريخ: 2004/12/29

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58602 بتاريخ: 2004/01/28
�مل�صجلة بالرقم: 58602 بتاريخ: 2006/02/19

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 63540 بتاريخ: 2004/09/11
�مل�صجلة بالرقم: 63540 بتاريخ: 2006/02/19

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 63541 بتاريخ: 2004/09/11
�مل�صجلة بالرقم: 63541 بتاريخ: 2006/02/19

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34372 بتاريخ: 2000/01/05
�مل�صجلة بالرقم: 34372 بتاريخ: 2003/03/17

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34373 بتاريخ: 2000/01/05
�مل�صجلة بالرقم: 34373 بتاريخ: 2002/08/05

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34374 بتاريخ: 2000/01/05
�مل�صجلة بالرقم: 34374 بتاريخ: 2002/04/05

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/28 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 34375 بتاريخ: 2000/01/05
�مل�صجلة بالرقم: 34375 بتاريخ: 2002/04/28

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 87538 بتاريخ: 2006/11/16
�مل�صجلة بالرقم: 87538 بتاريخ: 2008/04/08

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 9216 بتاريخ: 1995/02/08
�مل�صجلة بالرقم: 9216 بتاريخ: 1996/07/24

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 95135 بتاريخ: 2007/05/24
�مل�صجلة بالرقم: 95135 بتاريخ: 2013/02/21

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 269557 بتاريخ: 2017/03/12

�مل�صجلة بالرقم: 269557 بتاريخ: 2017/10/09
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
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العالمة اأ�سبحت ذكية ورقمية بالكامل 
غرفة دبي تطلق التحديث اجلديد 

لعالمتها للم�ضوؤولية الجتماعية للموؤ�ض�ضات
•• دبي-الفجر:

�إط��الق��ه حتديثاً  �لتابع لغرفة دب��ي ع��ن  �أخ��الق��ي��ات �لأع��م��ال  �أع��ل��ن مركز 
جديد�ً على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية �لجتماعية للموؤ�ص�صات بحيث 
�ل�صركات  مل�صاعدة  �إط��ار جهوده  يف  وذلك  بالكامل،  ورقمية  ذكية  �أ�صبحت 
و�ملوؤ�ص�صات على تقييم ومر�جعة ��صر�تيجيتها ون�صاطها �ملجتمعي ب�صكل 
�أ�صرع ومب�صط، مما ي�صاهم بتعزيز �صمعة �ملوؤ�ص�صة �حلا�صلة على �لعالمة 

يف �صوق �لعمل كموؤ�ص�صة م�صوؤولة وم�صتد�مة.
وي�صمل �لتحديث �جلديد للعالمة على �أربعة فئات جديدة ورقمية وذكية 
وميكن  �لبيئية،  و�مل��ب��ادر�ت  و�ملجتمع  و�ل�صوق  �لعمل  مكان  وه��ي  بالكامل 
للح�صول  و�لتقدم  مب�صطة  بعملية  �مل�صوؤولة  ممار�صاتهم  تقييم  لل�صركات 

على �لعالمة، بالإ�صافة �إىل �حل�صول على �لتقدير يف هذه �ملجالت. 
وت��ع��ت��رب ع��الم��ة غ��رف��ة دب���ي ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات �أد�ة 
ت�صخي�صية وتطويرية لل�صركات لتطبيق �أف�صل ممار�صات �لأعمال �مل�صوؤولة 
حيث تتيح لها �لعالمة �كت�صاف نقاط �ل�صعف و�لقوة يف توجهاتها �لعملية 
لإد�رة تاأثري�ت ن�صاطها �لتجاري على �لبيئة و�ملجتمع، كما ميكن �ل�صتفادة 
�مل�صوؤولة  �لجتماعية  لل�صيا�صات  د�خلية  مر�جعٍة  �إج��ر�ء  يف  �لعالمة  من 
منح  ومت  �لنو�حي.  كافة  يف  وتطويره  �لأد�ء  وتقييم  �ل�صركة،  يف  �ملطبقة 

490 عالمة �إىل �ل�صركات منذ �إطالق �ملبادرة يف عام 2010.
وميكن جلميع �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات بغ�ش �لنظر عن نوعها �أو حجمها �أو 
و�حدة  �لذكية يف  �لعالمة  للح�صول على  �لتقدم  �أو تخ�ص�صاتها  قطاعها 
�أو �أكرث من فئاتها �جلديدة، حيث �صتح�صل �ل�صركات �لتي تفي باملعايري 
�صهادة  �إىل �حل�صول على  بالإ�صافة  دب��ي،  ف��وري من غرفة  �ع��ر�ف  على 
لالحتفال باإجناز�تها، و�مل�صاهمة بتعزيز �صمعتها يف �صوق �لعمل كموؤ�ص�صة 

م�صوؤولة وم�صتد�مة.

 الإمارات لل�ضناعات الغذائية تعتزم 
طرح جزء من اأ�ضهمها يف اأبوظبي املايل

•• اأبوظبي - وام:

�لوطنية  م��ن  و�مل��م��ل��وك��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  لل�صناعات  �لإم�����ار�ت  ���ص��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لقاب�صة، عن عزمها طرح جزئي لأ�صهمها يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
لالأمن  �لإم���ار�ت  دول��ة  برنامج  دعم  �إىل  �لر�مية  عملياتها  تو�صيع  بهدف 

�لغذ�ئي و�لزر�عي.
وقال و�صفي كا�صو �لرئي�ش �لتنفيذي ل�صركة �لإمار�ت لل�صناعات �لغذ�ئية 
: “ و�صعنا خطة خم�صية طموحة لتحقيق معدلت منو مت�صارعة من خالل 
هذه  تطوير  جمال  يف  و�ل�صتثمار  �ملجموعة  يف  �لإنتاجي  �لنطاق  تو�صيع 
�ل�صناعة، ومن �لطبيعي يف هذه �حلالة �للجوء �إىل �أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية 
�أ�صا�صي يف تنفيذ خطة  لدعم خطتنا يف �لتنمية وتر�صيخ مكانتنا ك�صريك 

�لأمن �لغذ�ئي يف �لإمار�ت » .
وتدير �صركة �لإمار�ت لل�صناعات �لغذ�ئية، من مقرها يف �أبوظبي، عمليات 
من  �لطازجة  �لألبان  وتوريد  و�إنتاج  �حليو�نية  �لأع��الف  وتوريد  ت�صنيع 

خالل مز�رعها لربية �لأبقار.
�لت�صجيع  خ��الل  م��ن  �ل��غ��ذ�ء  ��صتد�مة  م��ب��ادر�ت  بتطوير  �ل�صركة  وتلتزم 
على تنويع �لأغذية وتعزيز �لإنتاج با�صتخد�م �أحدث �ملعايري �لتقنية، �إىل 
جانب ن�صاطها �لر�ئد يف قطاع تعزيز �لرثوة �حليو�نية للدولة من خالل 

�متالكها لثنني من كربى مز�رع تربية �لأبقار.
وتقوم �ل�صركة حاليا باإن�صاء م�صنع �صخم لإنتاج وت�صنيع منتجات �لألبان 
لالألبان  �لوطنية  قبل م�صنع  ت�صغيله من  �صيتم  و�ل��ذي  �لعني،  يف مدينة 

�لتابعة لها يف �لربع �لأول من 2022.

الحتاد الن�ضائي يفتتح معر�ص املزن لالأ�ضر املنتجة •• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�صة �لحتاد �لن�صائي �لعام 

�لرئي�صة  رئي�صة �ملجل�ش �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
 ،“ �لإم���ار�ت  “ �أم  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى 
�ف��ت��ت��ح �لحت������اد �ل��ن�����ص��ائ��ي �ل���ع���ام م��ع��ر���ش �مل�����زن يف 
 12 م��د�ر  على  يقام  �ل��ذي  باأبوظبي،  ت��اور  �لني�صن 
�ل�صام�صي  خلفان  حمد  �صعادة  بح�صور  وذل��ك  يوما 
�ل�صيخة  ل�صمو  �خلا�صة  �لأع��م��ال  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
�نطالقاً  �ملعر�ش  تنظيم  وج��اء  مبارك.  بنت  فاطمة 
على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  حر�ش  م��ن 
متكني �لأ�صر �ملنتجة من �مل�صاركة �لفعلية يف �لقطاع 
�ملحافظة  مع  �لأ�صرية  �ملنتجات  وترويج  �لقت�صادي 
ع��ل��ى �حل���رف و�ل�����ص��ن��اع��ات �ل��ر�ث��ي��ة مب��ا ي��ع��ود على 
يف  بالنفع،  و�ملجتمع  و�لأ���ص��رة  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�صاد 

غاية حتمل يف جوهرها معنى ثرياً يهدف �إىل تنمية 
م�صرية  يف  للم�صاهمة  �مل��ر�أة  لدى  �لإبد�عية  �ملهار�ت 
�صعادة  �أك��دت  و  �لإم���ار�ت.  بدولة  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
نورة �ل�صويدي، �لأمينة �لعامة لالحتاد �لن�صائي �لعام 
- بهذه �ملنا�صبة - �أن �لحتاد �لن�صائي �لعام بتوجيهات 
�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك، يعمل على �لرتقاء 
�لإمار�تية،  و�مل��ر�أة  �ملنتجة  �لأ�صرة  و�إمكانات  بقدر�ت 
وذل�����ك ���ص��م��ن خ��ط��ت��ه �ل��ت��ن��م��وي��ة ل��ت��ط��وي��ر �حل���رف 
قدرتها  وزي����ادة  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لتقليدية  و�ل�����ص��ن��اع��ات 
�ل�صوق  يف  �ملماثلة  �لأخ���رى  �ملنتجات  مع  �لتناف�صية 
�ملحلية و�خلليجية و�لعربية. و�أ�صافت : “ ي�صعدنا �أن 
نقدم ل�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك جزيل �صكرنا 
و�متنانا، على دعم �صموها �ملتو��صل لطموحات و�آمال 

�ملر�أة �لإمار�تية ودعم طاقات ومو�هب �لأ�صر �ملنتجة 
وت�صجيع �صموها �لكرمي للم�صاريع �لر�ثية �ملبتكرة، 
�لإمار�تية وتدعم  �لأ�صر  ب��اإر�دة وطموح  �لتي ترتقي 
��صتقر�رها وحتقق رخاءها وتر�صخ �صعادتها ورفاهية 
�لأ�صري  �لتما�صك  على  كله  ذل��ك  لينعك�ش  �أبنائها، 

و�لتالحم �ملجتمعي«.
�لإمار�ت  �بنة  ق��درة  يف  ثقتها  عن  �صعادتها  و�أع��رب��ت 
�صاحبة �لأنامل �لذهبية على �ملحافظة على هويتها 
�لتقليدية،  �لعاد�ت و�حلرف  �لوطنية وموروثها من 
�ملنتجة  �لأ�صر  جلميع  متمنيًة  منها،  معهود  هو  كما 

�مل�صاركة يف معر�ش �ملزن كل �لنجاح و�لتوفيق.
�مل�صاركة بدعم وت�صجيع �صمو  و�أ�صادت �لأ�صر �ملنتجة 
على  �مل�صاركات  و�أثنت  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 

�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �لحت����اد 
�ل��ن�����ص��ائ��ي �ل���ع���ام، �ل��ت��ي ت��ع��د فر�صة 
وت�صلط  �ملناف�صة  حت��ف��ز  ��صتثنائية 
�ل�صغرية  �مل�������ص���اري���ع  ع��ل��ى  �ل�������ص���وء 
و�ملحافظة  �لإن��ت��اج  قيم  لتعزيز  �ل�صغر،  و�ملتناهية 
�لأ�صر  ومتكني  �ل��ر�ث��ي��ة،  و�ل�صناعات  �حل��رف  على 
�ملنتجة وتعزيز قدرتها على حتقيق �لكتفاء �لذ�تي، 
�لأبد�ع  على  و�لت�صجيع  و�ملو�هب  �لطاقات  وتوظيف 
و�ل��ت��م��ي��ز. و�ح��ت�����ص��ن م��ع��ر���ش �مل����زن- �ل���ذي ي��ق��ام يف 
�ملقبل-  نوفمرب   6 وح��ت��ى  �أك��ت��وب��ر   27 م��ن  �ل��ف��رة 
ر�ئعة  جمموعة  قدمن  �لالتي  �ملبدعات  من  �لكثري 
�أزياء  ت�صمنت  �لتي  �ملتنوعة،  �لأ�صرية  �ملنتجات  من 
ودخون وعطور ودلل وفناجني وغريها من �ملنتجات 
�ل��ر�ث��ي��ة، ولق��ت رو�ج���اً ك��ب��ري�ً ب��ني خمتلف �صر�ئح 
�ملجتمع من �جلمهور، ول�صيما �أنها ذ�ت جودة عالية، 

وتلبي متطلبات �مل�صتهلكني باأ�صعار منا�صبة.

املنطقة احلرة يف مدينة م�ضدر ت�ضّهل تقدمي طلبات تاأ�ضرية الإقامة الذهبية يف اإمارة اأبوظبي

غرفة اأبوظبي تبحث مع وفد برازيلي فر�ص تعزيز الأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

مدينة  يف  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  �صلطة  �أع��ل��ن��ت 
م�صدر باإمارة �أبوظبي عن �لبدء يف ت�صهيل 
�لذين  و�أ�صرهم  �ملوؤهلني  �ملر�صحني  طلبات 
ي�صتوفون �ل�صروط �ملطلوبة للح�صول على 
�لإقامة �لذهبية، وتقدمي كافة �لإجر�ء�ت 

�ملطلوبة ب�صكل مبا�صر. 
مدينة  يف  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  �صلطة  وت��ع��م��ل 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  م�������ص���در 
د�ئرة  م���وؤخ���ر�ً  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل���ذي  للمقيمني، 
�أب���وظ���ب���ي، على  �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة يف 
�ملوؤهلني  لالأفر�د  �لذهبية  �لإقامة  ترويج 
و�ل���ت���ي ت�صمل  �مل��ر���ص��ح��ة  �ل���ف���ئ���ات  ���ص��م��ن 
�مل�صتثمرين، ورو�د �لأعمال، وذوي �ملو�هب 
فروع  خمتلف  يف  و�لباحثني  �ملتخ�ص�صة، 
�لقدر�ت  ذوي  و�لطلبة  و�مل��ع��رف��ة،  �ل��ع��ل��وم 
�أبوظبي  مكتب  يعمل  �ل���و�ع���دة.  �لعلمية 
يف  �ملقيمني  �صوؤون  ت�صهيل  على  للمقيمني 
�إمارة �أبوظبي وم�صاعدتهم على �ل�صتقر�ر 

و�لندماج يف �ملجتمع �لغني بثقافاته.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  بالعالء،  ع��ب��د�هلل  و�أ���ص��اد 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  ب������دور  م�������ص���در،  مل���دي���ن���ة 
�أبوظبي  م���ك���ان���ة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  ل��ل��م��ق��ي��م��ني 
كوجهة عاملية ر�ئدة ت�صهم يف تعزيز �لتنوع 
�لعاملية  �مل���و�ه���ب  و�ح��ت�����ص��ان  �لق��ت�����ص��ادي 

ودعم جهود �لتنمية �مل�صتد�مة.
وقال بالعالء: تويل مدينة م�صدر �لإقامة 
مركز�ً  باعتبارها  خا�صة،  �أهمية  �لذهبية 
و�لتطوير  �لبحث  لأن�صطة  ر�ئ���د�ً  �قليمياً 
و�لبتكار �لتكنولوجي �لتي ت�صعى �إىل تعزيز 
�ل�صتد�مة، ووجهة للباحثني و�مل�صتثمرين 
ت�صملهم  �ل��ذي��ن  و�لطلبة  �لأع��م��ال  ورو�د 
�لإقامة  على  للح�صول  �ملر�صحة  �ل��ف��ئ��ات 
�ملدينة  ت��رك��ز  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لذهبية 
�أف�����ص��ل �ملو�هب  ����ص��ت��ق��ط��اب وت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�لقطاعات  يف  خا�صة  �لعامل  م�صتوى  على 
�لرئي�صية، كالتكنولوجيا و�لطاقة �لبديلة 

و�لب��ت��ك��ار ف�����ص��اًل ع��ن دوره����ا �مل���ح���وري يف 
�أجل  من  �مل�صتد�مة  �لتنمية  جهود  حتفيز 

بناء م�صتقبل �أف�صل للجميع«.
و�أ�صاف بالعالء: “حتت�صن مدينة م�صدر 
�صمن منظومتها �لفريدة �أكرث من 900 
تعليمية،  موؤ�ص�صات  ب��ني  تتنوع  موؤ�ص�صة، 
ومر�كز للبحث و�لتطوير، و�صركات نا�صئة 
�أعمال،  وحا�صنات  �لتكنولوجيا،  جمال  يف 
�أحجامها.  مبختلف  �ل�صركات  عن  ف�صاًل 
بناء  لل�صركات  تتيح  ��صر�تيجية  وت��وف��ر 
من  �ل��ع��دي��د  و��صتك�صاف  ع��الق��ات  �صبكات 
�لتقنيات  و�خ��ت��ب��ار  �ل�صتثمارية  �ل��ف��ر���ش 

�جلديدة. 
�ملنطقة  ���ص��م��ن  �ل��ع��م��ل  ف���ري���ق  �أن  و�أك������د 
مبا�صرة  ب���د�أ يف  م�����ص��در،  �حل���رة يف مدينة 
طلبات  م��ن  بالعديد  �خلا�صة  �لإج�����ر�ء�ت 
�أن  يف  ثقته  ع��ن  معرباً  �لذهبية،  �لإق��ام��ة 
�مل���وح���دة للخدمات  �ل��ن��اف��ذة  ي��ق��دم م��رك��ز 
خدمات  م�صدر  مدينة  يف  �حل��رة  باملنطقة 
متميزة للمر�صحني للح�صول على �لإقامة 
عرب  بعد  ع��ن  �لطلبات  �إمت���ام  �أو  �لذهبية 
حيث  �ل���ه���ات���ف،  �أو  �لل����ك����روين  �ل���ربي���د 
���ص��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان��ه��م �حل�����ص��ول ع��ل��ى كافة 

�خلدمات و�لإر�صاد�ت �لتي يحتاجونها«.
وتتيح �لإقامة �لذهبية للمقيمني �لأجانب 
دولة  يف  و�لدر��صة  و�لعمل  �لعي�ش  فر�صة 
كفيل  �إىل  �حل���اج���ة  دون  م���ن  �لإم���������ار�ت 
مو�طن، وهي تاأ�صرية �إقامة طويلة �لأمد، 
خلم�ش �أو ع�صر �صنو�ت جُتدد تلقائياً، وكانت 
�لتاأ�صرية  نظام  طبقت  قد  �لإم���ار�ت  دول��ة 

لإقامة طويلة �لأمد يف عام 2019.
�ملدير  �لقبي�صي،  ���ص��ام��ح  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ك��ت��ب �ل�����ص��وؤون �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
�أبوظبي:   - �لق��ت�����ص��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
مهمة  وج���ه���ة  م�������ص���در  م���دي���ن���ة  “تعترب 
�لبحث  �لتي تركز على  �لأعمال  ت�صتقطب 
و�لتطوير، حيث باتت متثل �صريكاً مثالياً 
باعتبارها  �ل��ذه��ب��ي��ة  ل���الإق���ام���ة  ل��ل��روي��ج 

من  نخبة  وحتت�صن  �لبتكار  ثقافة  تتبنى 
�خلرب�ت  و�أف�����ص��ل  �ملبتكرة  �ل�صركات  �أه���م 
و�لطاقة  �ل�صطناعي،  �لذكاء  جم��الت  يف 
و�لنقل،  �ل�����ص��ح��ي��ة،  و�ل���رع���اي���ة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، 
�لطاقة،  وت���خ���زي���ن  �خل�������ص���ر�ء،  و�مل����ب����اين 
و�لأمن �لغذ�ئي، حيث تعك�ش هذه �جلهود 
�لب��ت��ك��ار و�لإب����د�ع مكانة  �ل��ت��ي حتمل روح 
�ملبتكرين  ل���ص��ت��ق��ط��اب  ك��وج��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي 
حول �لعامل من �أجل تطوير تقنيات نوعية 

للم�صتقبل«.
�أبوظبي  مكتب  “يلتزم  �لقبي�صي:  و�أ�صاف 
�إط���الق���ه م���ن �أجل  ل��ل��م��ق��ي��م��ني، �ل����ذي مت 
جمتمع يحت�صن �جلميع ويوفر لهم كافة 
�لقدر�ت و�لإمكانات �لالزمة، بتاأمني كافة 
�لذي  �لغني  �لإم����ارة  ملجتمع  �ل��دع��م  �صبل 
ي�صم خمتلف �جلن�صيات من حول �لعامل، 
����ص���و�ء ع���رب ت��وف��ري �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة �أو 

خدمات �لتوجيه و�لإر�صاد �أو �ل�صتفادة من 
منظومة �لأعمال �ملزدهرة يف �لإمارة«.

متكني  �إىل  تطلعه  ع��ن  �لقبي�صي  و�أع����رب 
كل �صخ�ش يقيم يف �أبوظبي من �أجل �إبر�ز 
قدر�ته و�مل�صاهمة يف دعم م�صرية �لتقدم يف 
�لإمارة مبا ي�صهم يف ت�صجيع �لعائالت على 
باتت  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�لعي�ش  �لن��ت��ق��ال 
بالإ�صافة  �حل��ي��اة،  يف  عالية  بجودة  تتميز 
�لأف�����ر�د و�لأ�صر  م��ن  �مل��زي��د  م�����ص��اع��دة  �إىل 
من  �أبوظبي  جمتمع  ب��ه  يت�صم  مب��ا  لتنعم 
و��صتقر�ر  �مل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع  معي�صي  من��ط 
و�أم������ان«. وت�����ص��م��ل ق��ائ��م��ة �مل��وؤ���ص�����ص��ات �لتي 
تتخذ من مدينة م�صدر مقر�ً لها �صركات 
دولية و�صركات �صغرية ومتو�صطة و�صركات 
�ملمار�صات  بتعزيز  جميعها  ت��ل��ت��زم  نا�صئة 
�مل�������ص���ت���د�م���ة وق����ي����ادة �لب���ت���ك���ار م����ن �أج����ل 
��صتد�مة  �أك��رث  حياة  �أ�صلوب  �إىل  �لو�صول 

ومر�عاة للبيئة.  ومن بني هذه �ملوؤ�ص�صات، 
�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة )�آيرينا(، 
و�صركات  ل��ل��ف�����ص��اء،  �لإم����������ار�ت  ووك����ال����ة 
كما  و”هانيويل”.  و”تربيد”  “�صيمنز” 
حتت�صن �مل��دي��ن��ة م��ق��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
جامعة  �أول  �ل���ص��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  ز�ي����د 
�ل�صطناعي  �لذكاء  بحوث  يف  متخ�ص�صة 
�لر�ئدة   )G42(وجمموعة �ل���ع���امل،  يف 
�ل�صحية،  �ل��رع��اي��ة  تكنولوجيا  جم���ال  يف 
�ملخترب�ت  �أك���رب  �أح���د  بافتتاح  ق��ام��ت  �ل��ت��ي 
ملو�جهة  �لفحو�صات  �إج��ر�ء  يف  �ملتخ�ص�صة 
و�إط����الق  كوفيد-19،  ف���ريو����ش  ج��ائ��ح��ة 
�أكرب  �لذي يعد  للتميز”  �أوميك�ش  “مركز 
“�أوميك�ش”  �لبيولوجية  �لعلوم  من�صاآت 
�مل�صتوى  على  ت��ط��ور�ً  و�أك��رثه��ا  �ملنطقة  يف 
�حلا�صوبية  و�ل���ق���در�ت  و�لأمت���ت���ة  �ل��ت��ق��ن��ي 

و�لإنتاجية. 

•• اأبوظبي-وام: 

�ملزروعي  حممد  ع��ب��د�هلل  ���ص��ع��ادة  بحث 
جت����ارة  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����ش  رئ���ي�������ش 
وفد�  لقائه  خ��الل   - �أبوظبي  و�صناعة 
دو�ش  ك��و���ص��ت��ا  روي  ب��رئ��ا���ص��ة  ب��ر�زي��ل��ي��ا 
�لرب�زيلية  باهيا  ولية  حاكم  �صانتو�ش، 
�مل�صرك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل��و���ص��وع��ات   ..

و�صبل تعزيز �لعالقات �لتجارية بني كل 
من �إمارة �أبوظبي و�لرب�زيل.

ت��اأت��ي �ل��زي��ارة يف �إط���ار ج��ول��ة ي��ق��وم بها 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع���دد  يف  �ل���ولي���ة  ح��اك��م 
و�ل��ه��ي��ئ��ات يف �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ر�أ�����ش وفد 
ي�صم جمموعة من �مل�صوؤولني و�أ�صحاب 

�لأعمال من ولية باهيا.
وقدم �أع�صاء �لوفد - خالل �للقاء �لذي 

�أب��وظ��ب��ي بح�صور  ع��ق��د يف م��ق��ر غ��رف��ة 
حممد هالل �ملهريي مدير عام �لغرفة 
�لرب�زيلية  ب��اه��ي��ا  ب���ولي���ة  ت��ع��ري��ف��ا   -
�مل���ج���الت ذ�ت  وت��ق��دمي��ه��ا ك�����ص��ري��ك يف 
�لأول��وي��ة �مل�صركة م��ع دول���ة �لإم���ار�ت 
�أجل  من  �لأعمال  ورج��ال  و�مل�صتثمرين 
�لولية  يف  �مل�صتد�مة  �لتنمية  حتقيق 
�ل�صر�كة  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  �إىل   ،
�أبوظبي على وجه  و�إم���ارة  �ل��ولي��ة  بني 
�خل�صو�ش. و�أطلع �صعادة عبد�هلل حممد 
�ملزروعي �لوفد �لز�ئر على �لدور �لذي 
م�صرية  �أب��وظ��ب��ي يف  غ��رف��ة  ب��ه  ت�صطلع 
�خلا�ش  �لقطاع  ودع��م  �لأع��م��ال  تنمية 
و�ملنظمة  عنه  �ملمثل  كونها  �لإم���ارة،  يف 
ل�صوؤونه، موؤكد�ً على �لبيئة �ل�صتثمارية 
�إحدى  �أ�صحبت  وكيف  �أبوظبي،  لإم��ارة 
لالأعمال،  �جل���اذب���ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��وج��ه��ات 
و�ل��ت��ي ت��وف��ر جم����الت و����ص��ع��ة لتي�صري 
�أن �لغرفة  ع��ل��ى  ب��ن��ائ��ه ومن����وه، م�����ص��دد�ً 
�لأعمال  ع��الق��ات  تعزيز  على  حري�صة 
تعد من  �ل��ت��ي  �ل��رب�زي��ل  م��ع جمهورية 
و�مل�صتثمرين  �لتجاريني  �ل�صركاء  �أه��م 

وفد  �أع���رب  جانبه  م��ن  فيها.  �لدوليني 
ب��اه��ي��ا �ل��رب�زي��ل��ي��ة ع���ن ت��ط��ل��ع��ه �لكبري 
مع  �لتجاري  �لتعاون  عالقات  لتوطيد 
�أب��وظ��ب��ي، وبناء  �إم���ارة  بيئة �لأع��م��ال يف 
�ل�صر�كات وعقد �لتفاقيات �لتي تخدم 
م�صري�ً  للجانبني،  �مل�صركة  �لأه����د�ف 
و�صل  حلقة  ت�صكل  باهيا  ولي��ة  �أن  �إىل 
لالقت�صاد  �لهيكلي  �لتكامل  يف  رئي�صية 
�ملحلي  �ل�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �ل���رب�زي���ل���ي 
و�لدويل، وتتمتع بوجود مر�كز �صناعية 
ب��ق��ط��اع �لطاقة  ت��ه��ت��م  ف��ه��ي  م��ت��ط��ورة، 
�لغذ�ئي  وباملجال  و�ملتجددة،  �ل�صم�صية 
�إمكانيات  وب���ه���ا  �ل����زر�ع����ي����ة،  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�أن  هائلة يف جمال �لتعدين. و�أك��د على 
�مل�صوؤولني �حلكوميني يف باهيا يركزون 
�لعام  �ل�صتثمار  تعزيز  على  ج��ه��وده��م 
و�خلدمات  �لتحتية  �لبنى  يف  و�خلا�ش 
لال�صتثمار  �لفر�ش  و�إتاحة  �للوج�صتية 
�لتي  �لإم����ار�ت  �لأج��ن��ب��ي، ل�صيما دول��ة 
ترتبط مع جمهورية �لرب�زيل بعالقات 
فر�ش  ب���ازده���ار  تب�صر  متينة  ���ص��د�ق��ة 

�لتبادل �لتجاري.

هريا لل�ضناعات تو�ضع 
من�ضاآتها الإنتاجية يف راكز

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لر�ئدة  لل�صناعات  ه��ري�  �صركة  �أعلنت 
يف ت����وري����د م��ن��ت��ج��ات ق���ط���اع �لأع����م����ال 
و�ل�صباكة  و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
و�لإن�صاء�ت �ملدنية عن تو�صعة من�صاأتها 
مناطق  يف  و�لكائنة  �حلالية  �لإنتاجية 
“ر�كز”  �لق���ت�������ص���ادي���ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������ش 
م��رب��ع كجزء  ق��دم  �أل���ف   100 مب�صاحة 
توفر  �أن  على  �ل�صتثمارية  خطتها  من 
ر�أ�ش  �إم���ارة  100 وظيفة يف  ي��ع��ادل  م��ا 
�خليمة. و�أقامت �صركة هري� لل�صناعات 
ح��ف��ال ل��و���ص��ع ح��ج��ر �لأ����ص���ا����ش �إي���ذ�ن���ا 
بانطالق �لعمل على م�صروعها �لتو�صعي 
�لتابعة  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �ل��غ��ي��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
لر�كز بح�صور �ل�صيخ حممد بن حميد 
“ر�كز”  لدى  �ملنتدب  �لع�صو  �لقا�صمي 
و�أع�صاء �إد�رة هري� لل�صناعات بالإ�صافة 
لدى  �لعاملني  �مل�صروع  م�صت�صاري  �إىل 

�ل�صركة. 
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�إىل �ملنفذ �صده/1_ �صينغ يل لتجارة �لنفط خارج �لدولة �ش.ذ.م.م - جمهول 
حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ / ت�صاو �صني �صني - ب�صفتها وريثة هوي زهاو.
قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )16087( درهم �ىل طالب �لتنفيذ�أو خزينة �ملحكمة  بال�صافة �ىل مبلغ 

ر�صوم خلزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8768(

رقم �ملحرر / 214543/1/2021
�ملخطرة : �لروعة للمقاولت �لكهربائية وتركيب وحد�ت �لتكييف ذ.م.م

 بوكاله/ �ملحامي �لدكتور ريا�ش �لكبان
�ملخط�ر �إليها : �لو�حة �لبلجيكية لأعمال �لألومنيوم و�لزجاج ذ.م.م - )جمهولة حمل �لإقامة(

�لبالغ مبلغ  �ملديونية  ب�صد�د مبلغ  �إليها  �ملخطر  �لإخطار  �ملخطرة مبوجب هذ�  :- تخطر  �ملو�صوع 
وقدرة )809.531.70 درهم( )ثمامنائة وت�صعة �آلف وخم�صمائة وو�حد وثالثون درهم و�صبعون 
�إتخاذ �لإجر�ء�ت  �يام( من تاريخ ��صتالمكم �لخطار �لقانوين وبعك�صه �صيتم  فل�صا( خالل )خم�صة 
�لقانونية و��صت�صد�ر �أمر �لأد�ء من �ملحكمة �ملخت�صة بحق �ملخطر �ليها ملطالبتها مببلغ �ملديونية مع 
�لفائدة �لقانونية بن�صبة )9%( من تاريخ �إ�صتحقاق �آخر فاتورة يف 01/07/2021 وحتى �ل�صد�د 
�لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة عمال باأحكام �ملادتني )63،62( من �لالئحة �لتنظيمية 

�ملعدلة لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف  الدعوى 207/2021/5885  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  تكنو كيم ميدل �ي�صت للتجارة - �ش ذ م م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ بنك �مل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )609491.83( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن حكم بالن�شر 
 237/2021/20 جتاري كلي  

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- �يه بي �ي لل�صياحة - �ش ذ م م - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : عبد�هلل ر��صد عبيد خلفان �ملطرو�صي 
29-09-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح / عبد�هلل ر��صد عبيد  تعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
خلفان �ملطرو�صي بحل وت�صفية �صركة )�يه بي �أي لل�صياحة �ش.ذ.م.م( و�مل�صجلة برخ�صة رقم )84430( وتعيني �مل�صفى �صاحب 
�أ�صول �ل�صركة وما لها من حقوق و ما عليها من �لتز�مات وعلى مدير �ل�صركة و�لقائمني  �لدور م�صفيا لها وذلك بجرد كافة 
�ل�صركة  باأمو�ل  �ل�صركة للم�صفى وعلى �لأخري حترير قائمة مف�صلة  و�أمو�ل ودفاتر ووثائق  �إد�رتها تقدمي كافة ح�صابات  على 
و�لتز�ماتها وميز�نيتها ويوقعها معه مديرو �ل�صركة و�أن مي�صك دفر� لقيد �أعمال �لت�صفية وعلى �مل�صفى �أن يقوم بكل ما يلزم 
�مل�صارف حل�صاب  �أحد  �لتي يقب�صها يف  �ملبالغ  و�أن يودع  �لغري  ي�صتويف مالها لدى  و�أن  �ل�صركة وحقوقها  �أمو�ل  للمحافظة على 
�ل�صركة حتت �لت�صفية فور قب�صها و�أن يويف ما على �ل�صركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت �أو عقار باملز�د �لعلني على �أل 
يبيع كل موجود�ت �ل�صركة مرة و�حدة �إل باإذن من �ل�صركاء �و �جلمعية �لعمومية لل�صركة وعليه �إخطار جميع د�ئني �ل�صركة �إن 
وجدو� يكتب م�صجلة بعلم �لو�صول بافتتاح �لن�صفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�صة و�أربعون يوما من تاريخ �لإخطار 
و حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

MOJAU_2021- 0029771 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

�عالن بالن�صر
– �جلن�صية  د��ش  �صوكلو  ميلون  د��ش  �صوكلو  �صاجناى   / �ل�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ش يرغب يف �لبيع و �لتنازل عن ك�امل ح�صته �لبالغة )10%( وذلك لل�صيد/ حممد 
عظيم علي �حمد ، �جلن�صية �لهن�د ، وذلك يف �صركة �لأعمال �ملهنية بوكيل خدمات و�مل�صماه 
 )603373( رقم  مهنية  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �لتمام(  )مغ�صلة 
 2013 ، وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ش حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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يف تقرير اأطلقته بال�سراكة مع اإرن�ست ويونغ بالتزامن مع اليوم العاملي للمدن

القمة العاملية للحكومات : تعزيز خدمات مدن امل�ضتقبل 
الذكية واأمنها ال�ضيرباين ملواكبة الزيادة ال�ضكانية املتوقعة

•• دبي- وام:

للحكومات  �لعاملية  �لقمة  موؤ�ص�صة  �أطلقت 
�حللول  “دمج  ب��ع��ن��و�ن  ج���دي���د�ً  ت���ق���ري���ر�ً 
كيف   .. �لذكية  �مل���دن  ت�صميم  يف  �لأم��ن��ي��ة 
�صيرب�ين  ع��امل  يف  �آمنة  ذكية  مدينة  نبني 
�صمن �صل�صلة تقاريرها �ملعرفية  متقلب”، 
م�صتقبل  ��صت�صر�ف  يف  �حل��ك��وم��ات  ل��دع��م 
�مل����دن وت��ع��زي��ز �أم��ن��ه��ا م���ن خ����الل تطوير 

و�بتكار حلول جديدة.
و�أ�صار �لتقرير �لذي مت �إطالقه بال�صر�كة 
“�إرن�صت  �لعاملية  �ل���ص��ت�����ص��ار�ت  �صركة  م��ع 
�لعاملي  �ليوم  مع  بالتز�من   ،  EY ويونغ« 
كل  من  �أكتوبر   31 ي�صادف  �ل��ذي  للمدن 
عام، �إىل �أن �ملدن �صت�صهد تغيري�ت جذرية 
2050، من خالل زي��ادة عدد  بحلول عام 
 ،70% �إىل  ت�����ص��ل  بن�صبة  ف��ي��ه��ا  �ل�����ص��ك��ان 
ولفت �إىل �أن %95 من �لتو�صع �حل�صري 
�ل��ن��ام��ي��ة، م���ا يحتم  �ل������دول  ���ص��ي��ح��دث يف 
خالل  من  �لكبرية  �لتغري�ت  ه��ذه  مو�كبة 
�حت�صان  ت�صتطيع  بحيث  �مل���دن،  ت�صميم 

�لأعد�د �لكبرية من �ل�صكان يف �مل�صتقبل.
�لرئي�صية  �لتحديات  على  �لتقرير  ورك���ز 
�لتي تو�جه �ملدن �لذكية، وت�صمل: �لأجهزة 
غري �لآمنة، وربط �لروؤية بال�صر�تيجية 
و�ل�صيا�صات، وتنفيذ �لرب�مج �ملتعددة ب�صكل 
وعدم  �لكبرية،  �لهجوم  وم�صاحة  متز�من، 
ك��ف��اي��ة �ل��ت��م��وي��ل، وغ��ي��اب �ل��ه��ي��ك��ل �لأمني 
�خلا�صة  �لأم���ن���ي���ة  و�ل�������ص���و�ب���ط  �مل����وح����د، 
�لت�صغيلية،  للتقنيات  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 

�إ�صافة �إىل ن�صر �لتقنيات �لثورية.
مدير  نائب  �ل�صرهان  يو�صف  حممد  و�أك��د 
موؤ�ص�صة �لقمة �لعاملية للحكومات �أن �لقمة 
من  �مل�صتقبل  مالمح  تر�صم  من�صة  ت�صّكل 
للتحديات،  �جلديدة  �حللول  �إيجاد  خالل 

ل���ت���ب���ادل �مل���ع���رف���ة يجمع  ومت����ّث����ل م����رك����ز�ً 
�لأعمال  وّر�د  و�خل���رب�ء  �ل�صيا�صات  �صناع 
تعزيز  ي�صمن  مبا  و�لباحثني،  و�ملبتكرين 
يف  و�لتكنولوجيا  �لب��ت��ك��ار  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة 

مو��صلة �لتنمية �مل�صتد�مة.
وقال �إن �لتقرير �لذي مت �إطالقه بال�صر�كة 
مع “�إرن�صت ويونغ« /EY/ ي�صلط �ل�صوء 
ع��ل��ى �أه����م �ل��ت��ح��دي��ات �ل�����ص��ي��رب�ن��ي��ة �لتي 
ت��و�ج��ه��ه��ا �مل����دن �ل��ذك��ي��ة و����ص���رورة تعزيز 
ي�صهم يف تطوير  �حل��ك��وم��ي��ة، مب��ا  �مل��ع��رف��ة 
�ملدن �لتي يعي�ش فيها �ليوم نحو 4.2 مليار 
�لكفيلة  و�مل��ب��ادر�ت  �حللول  وو�صع  ن�صمة، 
توفري  على  ق��ادرة  م��دن متقدمة  بت�صميم 
�ل�صيرب�ين  �لأم��ن  وتعزيز  �خلدمات  كامل 
حلماية �ل�صكان و��صتيعاب �لزيادة �ل�صكانية 

�ملتوقعة خالل �ل�صنو�ت �ملقبلة.
مع  بالتز�من  �لتقرير  �إط��الق  �أن  و�أ���ص��اف 
�جلمعية  �أقرته  �لذي  للمدن  �لعاملي  �ليوم 
�ل���ع���ام���ة ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة وي�������ص���ادف 31 
�أكتوبر من كل عام، يوؤكد دور �لقمة �لعاملية 
للحكومات يف دعم �جلهود �لدولية لتنفيذ 
�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة وحتديد�ً �لهدف 
11 �ملعني باملدن بو�صفها نقاط قوة للنمو 
% من   60 بنحو  ت�صاهم  �إذ  �لق��ت�����ص��ادي 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعاملي.
رئي�ش خدمات  �صامر عمر  قال  من جهته، 
�لعام  للقطاع  �ل�صيرب�ين  �لأمن  ��صت�صار�ت 
و�حلكومي يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط لدى 
�أظهرت   :  EY وي���ون���غ«  “�إرن�صت  ���ص��رك��ة 
و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة  حكومات 
�أفريقيا متتعها بب�صرية نافذة عند �صعيها 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي �ل�����ذي يعطي 
�لأولوية لالأفر�د وجودة حياتهم، ولقد �أدت 
�لبنية  �إجهاد  �إىل  �ملت�صارعة  �لتمّدن  حركة 
�لبلد�ن،  ملختلف  و�لرقمية  �ملادية  �لتحتية 

ولذلك لبد على �ملدن �لذكية �لركيز على 
ثالثة عنا�صر �أ�صا�صية يف بر�جمها �لرقمية، 
و�لتكنولوجيا.  و�لعمليات،  �لأف����ر�د،  ه��ي: 
و�أ����ص���اف ع��م��ر �أن �ل���زي���ادة �مل�����ص��ط��ردة يف 
�لتي  �لنا�صئة،  �لتقنيات  وتطبيق  �لت�صال 
�مل�صتجد،  كورونا  جائحة  تطبيقها  �صّرعت 
ب��ّي��ن��ت وج����ود حت���دي���ات ج���دي���دة، م���ا يحتم 
�لتنفيذيني  و�مل���������در�ء  �حل���ك���وم���ات  ع���ل���ى 
�لتفكري جيًد� يف ��صر�تيجيتهم ونظامهم 
عليه من  تنطوي  وما  �لإلكروين �حلايل 
�لتحديات،  ف��ه��م  م��ن  ليتمكنو�  خم��اط��ر، 
�إلكرونية  بيئة  ب��ن��اء  يف  دوره����م  وحت��دي��د 

�آمنة ملجتمعاتهم و�صركائهم و�حلكومات.
وت���ن���اول �ل��ت��ق��ري��ر �أه����م ع��و�م��ل ب��ن��اء �ملدن 
�ت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت  �ل��ت��ي تتطلب  �ل��ذك��ي��ة، 
�لتقني للمدن وحمايتها  ل�صمان �لتطوير 
من �لتحديات �لتي ت�صاحب تطورها وزيادة 
�لتكنولوجيا  و�أه��م��ي��ة  �ل�����ص��ك��ان،  م��ع��دلت 
�حل��دي��ث��ة �ل��ت��ي ت�����ص��ّك��ل ح��ل��ق��ة ت��رب��ط بني 
�ملختلفة،  و�لأج��ه��زة  و�لأنظمة  �لقطاعات 
�ل�صيرب�ين  �لأم�����ن  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا 
�لتي  �جل��دي��دة  �مل��م��ار���ص��ات  ودع���م  لل�صكان، 
مو�كبة  خاللها  م��ن  �حل��ك��وم��ات  ت�صتطيع 

ع�صر �لتحول �لرقمي �ل�صريع.
ورك�����������ز �ل�����ت�����ق�����ري�����ر ع�����ل�����ى ع���������دة حم�������اور 
�لبتكار  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  ل��ت��ع��زي��ز  رئي�صية 
�ملدن،  م�صتقبل  تطوير  يف  و�لتكنولوجيا 
هي: ت�صميم �ملدن �لذكية، و�جتاهات �لأمن 
�ل�صيرب�ين، و�حللول �لأمنية، و�أهم �ملحاور 
�لتي ينبغي على �حلكومات مر�عاتها عند 
�لأم��ن��ي��ة يف  ت��ب��ن��ي منهجية دم���ج �حل���ل���ول 
يف  �حلكومات  ودور  �لذكية،  �مل��دن  ت�صميم 
�ل�صيرب�ين  �لأمن  �صيا�صات  و�إع��د�د  تطوير 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا، و�����ص����رورة وج����ود بنية 

حتتية رقمية �آمنة.

و���ص��ل��ط ت��ق��ري��ر “دمج �حل��ل��ول �لأم��ن��ي��ة يف 
�أبرز  على  �ل�صوء  �لذكية”  �مل��دن  ت�صميم 
�ملدن  عمليات  على  ت��وؤث��ر  �لتي  �لجت��اه��ات 
�ل���ذك���ي���ة، وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ره��ا، مب���ا فيها: 
�لبنية �لتحتية، وزيادة عدد �ملدن �لكربى، 
وتبني  �ل����ك����ب����رية،  �ل�����ص��ك��ان��ي��ة  و�ل����ط����ف����رة 
وتطبيق  �لأ���ص��ي��اء،  و�إن��رن��ت  �لتكنولوجيا 
حلول �إز�ل���ة �ل��ك��رب��ون، ووف���رة �خل���رب�ت يف 
جمال �لأمن �ل�صيرب�ين وحتديث بر�جمه، 
وحتديد �لأ�صول ذ�ت �لقيمة �لعالية، فرق 
�حلا�صوبية،  �ل��ط��و�رئ  حل��الت  �ل�صتجابة 
�إىل مناذج  �إ���ص��اف��ة  و�ل���ل���و�ئ���ح،  و�ل��ق��و�ن��ني 

�لت�صغيل �ملرنة.
و�أك����د وج���ود ع���دة ع��و�م��ل �أ���ص��ا���ص��ي��ة تدخل 
يف ت�����ص��م��ي��م �مل�����دن �ل���ذك���ي���ة، ي��ن��ب��غ��ي على 
�لتو��صل  فيها:  مبا  مر�عاتها،  �حلكومات 
و�أ�صاليب  �ل�صخمة  و�ل��ب��ي��ان��ات  و�ل��ت��ع��اون، 
وتعزيز  �لأم�����ن�����ي،  و�ل���ه���ي���ك���ل  �ل���ت���ح���ل���ي���ل، 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع���ني  ب����ني  �ل�������ص���ر�ك���ات 
�لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة  و�خل����ا�����ش، 
و�لجتماعية و�لقت�صادية �لتي توؤثر على 
مكونات  �أهم  �أحد  ي�صكلون  �لذين  �ل�صكان، 

�ملدن �لذكية.
�أن �لعامل ي�صهد حتوًل  و�أ�صار �لتقرير �إىل 
عدد  �صيبلغ  بحيث  م�صبوق  غ��ري  ح�صرياً 
 10 �إىل   5 �ل����و�ح����دة م���ن  �مل��دي��ن��ة  ���ص��ك��ان 
2030، ما  ع���ام  ب��ح��ل��ول  ن�����ص��م��ة  م��الي��ني 
يت�صبب ب�صغوط عديدة على �أنظمة �لبنية 
�لتحتية �لتي مت ت�صميمها لتلبية متطلبات 
ن�صبة �أ�صغر من �ل�صكان، ما يحتم على �ملدن 
تبني �أحدث �لو�صائل �لتكنولوجية و�أنظمة 
و�خلدمات  �لعمليات  لتح�صني  �لت�صالت 
�ل�صتد�مة  �إج������ر�ء�ت  وتنفيذ  �حل�����ص��ري��ة 
�أجل  من  و�ملوؤ�ص�صية  و�لجتماعية  �لبيئية 

�صمان �لتنمية �مل�صتد�مة.

�حللول  م��ن  مبجموعة  �لتقرير  و�أو���ص��ى 
�ل��ت��ي ت��دع��م ج��ه��ود ت��ط��وي��ر �مل����دن �لذكية 
�مل�����ص��ت��د�م��ة، و�ل��ت��ي ت��ق��دم ك��اف��ة �خلدمات 
�ل�صيرب�ين،  �أمنهم  على  وحتافظ  لل�صكان 
ودوري  ��صتباقي  تقييم  �إج���ر�ء  خ��الل  م��ن 
�خلطط  وو���ص��ع  �لإل��ك��رون��ي��ة،  للمخاطر 
للتحديات،  ����ص��ت��ج��اب��ة  ق�������در�ت  و�إع���������د�د 
وم����ر�ج����ع����ة وت���ق���ي���ي���م م���ن���ظ���وم���ة �لأم������ن 
�ل�صيرب�ين ب�صكل م�صتمر، ومر�قبة �لبنية 

�لتحتية للتقنيات �لت�صغيلية.
منهجية  ت���ب���ن���ي  ب���������ص����رورة  �أو������ص�����ى  ك���م���ا 
للتحديات  لال�صتجابة  �مل�صتويات  متعددة 
�ل�����ص��ي��رب�ن��ي��ة، و�أه��م��ي��ة ����ص��ت��ف��ادة �مل���دن من 
مثل  �ملبتكرة  �لرقمية  �لأعمال  بيئة  تطّور 
وتقنية  �ل���روب���وت���ات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �لأمت���ت���ة 
�ل�صطناعي،  و�ل����ذك����اء  ت�صني”  “بلوك 
متقدمة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
للتعامل مع خمتلف �لتحديات �ل�صيرب�نية، 
�مل����دن �لذكية  وت��ع��زي��ز م���رون���ة وج��اه��زي��ة 
وم��و�ك��ب��ة �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، مبا 
ي�صمن حماية �أنظمة �ملدن، وتعزيز قدر�ت 
�لأم����ن �ل�����ص��ي��رب�ين وحت��دي��ث �لإج������ر�ء�ت 
نظم  لتطوير  �ل��ه��ادف��ة  �ملتبعة  و�لعمليات 

��صتجابة فعالة لتحديات �مل�صتقبل.
�أعلنت يف  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  وكانت 
معرفية  �صر�كات   8 توقيع  �ملا�صي  يونيو 
�ل�صركات  �أب������رز  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ع  ج���دي���دة 
�لعاملية  �لبحثية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صت�صارية 
تقارير  ���ص��ل�����ص��ل��ة  لإط�������الق  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
ودر��صات علمية مبنية على روؤى ��صتباقية 
لدعم  و�ل��ف��ر���ش  �لتوجهات  �أه���م  لتحديد 
للم�صتقبل  جاهزيتها  وتعزيز  �حلكومات، 
وع����امل م���ا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ش كورونا 
م�صتقبل  ع���ل���ى  ب���ال���رك���ي���ز  �مل�������ص���ت���ج���د، 
�لعاملية  �ل��ت��ح��ولت  ودر�����ص���ة  �حل���ك���وم���ات، 
�ملرحلة  �أول����وي����ات  و�ل��ت��ح��دي��ات، وحت���دي���د 
�مل��ق��ب��ل��ة، وو����ص���ع �آل���ي���ات وم��ن��ه��ج��ي��ات عمل 
جديدة بناء على �لبيانات �حلديثة لتمكني 

�جليل �لقادم من �حلكومات.
وميكن �لطالع على �لن�صخة �لعربية من 
ت�صميم  يف  �لأمنية  �حل��ل��ول  “دمج  تقرير 
�ملدن �لذكية.. كيف نبني مدينة ذكية �آمنة 
خالل  م���ن  متقلب”،  ���ص��ي��رب�ين  ع���امل  يف 
https://www. �لإلكروين  �لر�بط 

% ن�ضبة التوطني يف   64
�ضركة ال�ضارقة لإدارة الأ�ضول 

•• ال�سارقة-الفجر:

ك�صفت �صركة �ل�صارقة لإد�رة �لأ�صول، �لذر�ع �ل�صتثمارية حلكومة �ل�صارقة، 
�لتوطني  ن�صبة  و�صلت  ح��ني  يف   ،٪64 بلغت  ق��د  لديها  �لتوطني  ن�صبة  ب��اأن 
تدريبية  دورة   55 على  يزيد  م��ا  �ل�صركة  ون��ف��ذت   ،٪93 �لعليا  �ملنا�صب  يف 
�ل�صركة، بهدف  ��صتهدفت موظفي وكو�در  ت�صمنت بر�مج تدريبية وتنموية 
رفع �لكفاء�ت و�لقدر�ت و�صقل �ملو�هب، من خالل ��صتخد�م �أف�صل �لرب�مج 
و�لأ�صاليب يف �ختيار �لكو�در ل�صغل منا�صب �إد�رية متنوعة من �أجل �لرتقاء 
دوماً يف م�صتوى �لعمل و�لأد�ء.  و�أكد �صعيد �صر�ر، �ملدير �لتنفيذي للعمليات 
�ل�صركة على  �ل�صارقة لإد�رة �لأ�صول، حر�ش  �أ�صول للخدمات، يف �صركة   –
�أف�صل  تقدمي  للتميز يف  �صعيها  �إط��ار  وذل��ك يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  ��صتقطاب 
ترجمة  وذل��ك  �لب�صرية،  �مل��و�رد  كفاءة  وتطوير  �خلدمات من خالل حت�صني 

توفري  يف  �لر�صيدة  �لقيادة  لتوجيهات 
وتطوير  �ملو�طنني  لدعم  مثالية  بيئة 
��صت�صر�ف  ع��ل��ى  ق����ادرة  ���ص��اب��ة  ق���ي���اد�ت 
�����ص����ر�ر، ت�صعى  و�أ�����ص����اف  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل.  
�إىل  �لأ����ص���ول  لإد�رة  �ل�����ص��ارق��ة  ���ص��رك��ة 
و�صقل  و�لأد�ء  �ل��ك��ف��اءة  م�صتوى  رف��ع 
ت����دري����ب كافة  �خل�������رب�ت م����ن خ�����الل 
وكافة  �ل�صركة  يف  و�ل��ك��و�در  �ملوظفني 
�ل�صركات �ململوكة و�لتابعة لها، �لتز�ماً 
مو�صوع  يف  �حلكومة  وت��وج��ه��ات  بنهج 
�ل���ت���وط���ني و�ل����ص���ت���ف���ادة م����ن خ����رب�ت 

وطاقات و�إمكانيات �ل�صباب.  
�ل�صتمر�ر  �أهمية و�صرورة  �صر�ر  وبني 
للموظفني  تدريبية  دور�ت  تنفيذ  يف 
و�ل��ك��و�در مل��ا لها م��ن دور ح��ي��وي فعال 

يف حتقيق �أعلى درجات �لتميز و�لنجاح وحتقيق �لأهد�ف و�لرتقاء مب�صتوى 
تت�صمنه من  وما  �ل��دور�ت  مثل هذه  �أن  �إىل  بالإ�صافة  �ملوظفني،  و�إمكانيات 
بر�مج نوعية متقدمة ت�صهم يف �لك�صف عن طاقات و�إمكانيات �ل�صباب، وتوفر 
للم�صاهمة يف  تطلعاتهم ومقرحاتهم وخططهم  للتعبري عن  �لفر�صة  لهم 
ذلك،  �إىل  �جلميع.   على  �إيجاباً  ينعك�ش  �لذي  و�لأد�ء  �لعام  بالعمل  �لرتقاء 
تعمل �ل�صارقة لإد�رة �لأ�صول �لذر�ع �ل�صتثمارية حلكومة �ل�صارقة، وتتوىل 
�صعياً  �لعقاري،  �لأ�صول، و�لتطوير  و�إد�رة  م�صوؤولية �ل�صتثمار�ت �حلكومية، 
لدعم متّيز ثقافة �لأعمال يف �ل�صارقة، و�لبناء على �لأ�ص�ش �ل�صتثمارية �ملتينة 
�لعمل على خلق  �لأ�صا�صية يف  �ل�صارقة. وتكمن مهمتها  �أر�صتها حكومة  �لتي 

�قت�صاد تناف�صي يف �لإمارة من خالل �أف�صل �ل�صتثمار�ت. 

 »اآي اإ�ص بي« تن�ضم اإىل مبادرة اجلواز 
اللوج�ضتي العاملي لتعزيز فر�ص التجارة وال�ضتثمار

•• دبي- وام:

مبادرة  �إىل  لالن�صمام  تفاهم  مذكرة  �لرب�زيلية   Invest SP موؤ�ص�صة  وّقعت 
يف  ي�صاهم  تن�صيقي  ك�صريك   ISP مبوجبها  وتعمل  �لعاملي  �للوج�صتي  �جل���و�ز 
�إيجاد فر�ش �لأعمال �ملتاحة للتجار �ملحليني مما يحقق كفاءة من حيث �لتكلفة 
و�لوقت. جرى توقيع مذكرة �لتفاهم بح�صور حممود �لب�صتكي �لرئي�ش �لتنفيذي 
لدبي �لتجارية و�ملدير �لعام ملبادرة �جلو�ز �للوج�صتي �لعاملي و غو�صتافو دينيز 
�إك�صبو  يف  بي وورلد”  “دي  ISP يف جناح  �صركة  �إد�رة  رئي�ش جمل�ش  جونكوير� 
�ملحلي  �لناجت  �لعامل من حيث  �أكرب دولة يف  �لرب�زيل ثاين  2020 دبي. وتعّد 
�لإج��م��ايل وث���اين �أك���رب دول���ة يف �ل��ق��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة. وت��ه��دف خطط �ل�صتثمار 
�لأخ�صر �لتي �أعلنت عنها �لدولة موؤخر�ً �إىل توفري �لفر�ش �لتي تعزز �لتمويل 
و�لطاقة  للنقل  �لتحتية  و�لبنية  �لزر�عة  مثل  �لرئي�صية  �لقطاعات  يف  �لأخ�صر 
�ملتجددة. كما �أعلنت �لرب�زيل موؤخر�ً عن خطط مل�صاعفة جهود �لتجارة �لثنائية 
مع دوٍل ت�صمل دولة �لإم��ار�ت خالل �ل�صنو�ت �خلم�ش �ملقبلة لت�صل قيمتها �إىل 
5.6 مليار دولر. وقال حممود �لب�صتكي: “ لطاملا كانت �لعالقات �لتجارية بني 
موؤ�ص�صة  �ن�صمام  وي�صعدنا  متينة  �لعامل  �لرئي�صية حول  و�لقت�صاد�ت  �لرب�زيل 
و�لتو��صل  �جل�صور  مّد  �صت�صاعدنا يف  باأنها  ثقة  على  فنحن  �ملبادرة.  لهذه   ISP
و�صجلت  �لأمد.”  طويلة  مثمرة  �صر�كات  لبناء  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �ل�صركاء  م��ع 
2020 لت�صل  �ملائة يف �ل�صادر�ت مقارنًة بعام  31.2 يف  �لرب�زيل زيادة بن�صبة 
�إىل 25.5 مليار دولر، وزيادة يف �ل��و�رد�ت بن�صبة 57.6 يف �ملائة لتبلغ قيمتها 
18.1 مليار دولر يف يوليو من هذ� �لعام مع ��صتحو�ذ �صاو باولو على غالبية 
ن�صاط �لت�صدير. وتن�صم ISP �إىل �جلو�ز �للوج�صتي �لعاملي بعد �ن�صمام مطار 
�إ�صافة  �أزول  وط��ري�ن  �صانتو�ش”  وورل��د  بي  “دي  وميناء  �ل��دويل  فري�كوبو�ش 
�لأ�صو�ق  بني  �لتجارية  �لفر�ش  تعزيز  بهدف  �مل��ب��ادرة  �إىل  �صانتو�ش  ميناء  �إىل 
�لنا�صئة وت�صهيل �لو�صول �إىل �لتجارة يف �لرب�زيل و�أ�صو�ق �ل�صرق �لأو�صط و�آ�صيا 
و�أفريقيا. و�أ�صاف حممود �لب�صتكي : “ تقدم �لرب�زيل فر�ش منو هائلة ملبادرة 
�صر�كتنا  باأّن  ب�ISP ك�صريك ونحن على ثقة  �لعاملي. ونرحب  �للوج�صتي  �جلو�ز 
�صت�صّهل �لو�صول �إىل حمفظة �أعمال متنوعة �صت�صهم يف تنمية �لتجارة �لدولية 
�للوج�صتي  �جل��و�ز  �لأعمال.” ميكن لأع�صاء مبادرة  �لكثري من فر�ش  وتوفري 
5 و10 يف �ملائة. ومع  �لعاملي توّقع زي��ادة �صنوية يف �لتجارة بن�صبة ت��ر�وح بني 
�صُتفتح طرق جتارية  �لب�صائع �لأكرث فعالية وكفاءة  �لتجار من حركة  ��صتفادة 

جديدة ويتاح �لو�صول �إىل �أ�صو�ق جديدة.

مركز النقل املتكامل ي�ضت�ضرف اآفاق تطوير القطاع
•• اأبوظبي -وام:

عقد مركز �لنقل �ملتكامل، خلوة ��صر�تيجية ناق�ش خاللها مالمح م�صتقبل قطاع 
�لنقل يف �لإمارة، وم�صار�ت �لتطوير و�لنمو يف هذ� �لقطاع خالل �خلم�صني عاماً 
�لتي  �لطموحة  �ل�صت�صر�فية  �لروؤية  مو�كبة  �إىل  تهدف  خطوة  يف  وذل��ك  �ملقبلة 
د�ئرة  روؤي��ة  مع  يتما�صى  ومبا  �ملقبلة،  عاماً  للخم�صني  �حلكيمة  �لقيادة  و�صعتها 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لعمر�ين يف  �لتطوير  �إىل تعزيز عملية  �لهادفة  و�لنقل  �لبلديات 
�لفعاليات  �صمن  �خللوة  وت��اأت��ي  �حل��ي��اة،  ج��ودة  يعزز  متكامل  نقل  قطاع  و�إر���ص��اء 
�لتي ينظمها �ملركز يف عام �خلم�صني �حتفاًء بالذكرى �خلم�صني لتاأ�صي�ش �لدولة 
�ل��ت��ي مت  �خل��ل��وة  و��صتعر�صت  و�لزده�����ار.  �لنمو  م��ن  ملرحلة ج��دي��دة  و����ص��ت��ع��د�د�ً 
عقدها بح�صور �صعادة عبد�هلل �ملرزوقي مدير عام مركز �لنقل �ملتكامل ومديري 
من  ع��دد  فيها  و���ص��ارك  �ملتكامل  �لنقل  م��رك��ز  يف  �ملختلفة  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات 
�خلرب�ء �لخت�صا�صيني من �لقطاع �خلا�ش يف جمال �لنقل، �أبرز �لإجناز�ت �لتي 
حتققت يف قطاع �لنقل على مدى �خلم�صني عاماً �ملا�صية و�لدرو�ش �مل�صتفادة منها، 
�إىل حتقيقها  �ملركز  �لتي ي�صعى  �ملبتكرة  �مل�صتهدفات و�حللول و�ملبادر�ت  وناق�صت 
�ملقبلة لإحد�ث نقلة نوعية يف منظومة �لتنقل �أخذ�ً بعني  خالل �خلم�صني عاماً 

�لعتبار �لأمناط �جلديدة و�لتطور�ت �لتقنية و�لأفكار �جلديدة و�ملبتكرة.

يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل التحّول الرقمي وت�سهيل رحلة امل�سافر 

هيئة مطار ال�ضارقة الدويل تطبق نظامّي تدفق امل�ضافرين والتحقق الآيل لبطاقات ال�ضعود
•• ال�سارقة-الفجر:

-2021 ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ه��ا  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 
�لبنية  حم���ور  تت�صمن  �ل��ت��ي   2025
�لهدف  و�عتماد  و�لتكنولوجيا  �لتحتية 
بد�أت  �لرقمي،  للتحّول  �ل�صر�تيجي 
بتطبيق  �ل���دويل  �ل�صارقة  م��ط��ار  هيئة 

و�صفوف  �مل�صافرين  تدّفق  “�إد�رة  نظام 
�لكفاءة  �لذي ي�صهم بتعزيز  �لنتظار”، 
�إنهاء  �ليومية عرب مناطق  �لعمليات  يف 
�لأمني،  و�ل��ت��دق��ي��ق  �ل�����ص��ف��ر،  �إج������ر�ء�ت 
�لآيل  “�لتحقق  ون���ظ���ام  و�جل���������و�ز�ت، 
على  يعمل  �ل���ذي  �ل�صعود”،  ل��ب��ط��اق��ة 
�إنهاء  وت�صريع  �لأم��ن  م�صتويات  تعزيز 

�لطاقة  وي���رف���ع  �مل�����ص��اف��ري��ن  �إج�������ر�ء�ت 
�ل�صتيعابية للمطار.

نظام اإدارة تدّفق امل�سافرين 
و�سفوف النتظار

�مل�صافرين  ت��دّف��ق  “�إد�رة  ن��ظ��ام  ي�صمل 
�أجهزة  ت��رك��ي��ب  �لنتظار”  و���ص��ف��وف 

��صت�صعار، و�لربط بني �لنظام و�لأنظمة 
ول�صركات  للمطار  �ملختلفة  �لت�صغيلية 
ب����اإد�رة مو�رد  �ل��ط��ري�ن، وه��و م��ا ي�صهم 
وي���رف���ع طاقته  ب�����ص��ك��ل ح���ي���وي  �مل���ط���ار 

�ل�صتيعابية، ويرتقي بر�صا �مل�صافرين.
�لكفاءة  تعزيز  �إىل  �لنظام  هذ�  ويهدف 
�إنهاء  �ليومية عرب مناطق  �لعمليات  يف 
�لأمني،  و�ل��ت��دق��ي��ق  �ل�����ص��ف��ر،  �إج������ر�ء�ت 
و�جل�����و�ز�ت، ومي��ن��ح فر�صة �مل��ر�ق��ب��ة يف 
�لوقت �حلقيقي وعلى مد�ر �ل�صاعة من 
خالل �أكرث من 112 جهاز ��صت�صعار مت 

تركيبها يف مناطق �مل�صافرين. 

نظام التحقق الآيل
 لبطاقة ال�سعود 

لبطاقة  �لآيل  “�لتحقق  ن��ظ��ام  ي�صهم 
تعزيز  يف  ك���ب���ري  ب�������ص���ك���ل  �ل�صعود” 
م�صتويات �لأمن وت�صريع �إنهاء �إجر�ء�ت 
من  �لآيل  �لتحقق  بف�صل  �مل�صافرين، 
ج��م��ي��ع �أن�������و�ع ب���ط���اق���ات �ل�����ص��ع��ود �إىل 
�ملطبوعة  �لن�صخ  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ط��ائ��رة 
�لهو�تف  ع��ل��ى  �مل����وج����ودة  �أو  �مل���ن���زل  يف 
�ل��ن��ق��ال��ة، وذل���ك م��ن خ��الل ج��ه��از يقوم 
مع  ومطابقتها  �مل����رور  ب��ط��اق��ة  ب���ق���ر�ءة 

ينعك�ش  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملوجودة،  �لبيانات 
ور�صا  �خل��دم��ات  م�صتوى  على  �إيجابياً 

�ملتعاملني.

حلول مبتكرة 
لتح�سني جتربة امل�سافر

جزء�ً  �ل��ن��ظ��ام��ني  ه��ذي��ن  تطبيق  وي��ع��د 
�لتي  �ملبتكرة  �ل��ع��دي��د م��ن �حل��ل��ول  م��ن 
�لدويل  �ل�����ص��ارق��ة  م��ط��ار  هيئة  نفذتها 
متكاملة،  ذك���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ب���ه���دف 
و�لبنى  �ل��ذك��ي��ة،  �ل��ب��و�ب��ات  ي�صمل  مب��ا 
�لذكي  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق  �مل��ت��ط��ورة،  �لتحتية 
للم�صافرين، وغريها من �لتقنيات �لتي 
ت�صتهدف زيادة ر�صا �مل�صافرين وحت�صني 
جت��رب��ت��ه��م ع��رب �مل���ط���ار، وت��ع��زي��ز كفاءة 
�ملطار  م��ر�ف��ق  ع��رب  �ليومية  �لعمليات 
�ل�صتثمار  �لهيئة  وتو��صل  ع��ام.  ب�صكل 
مو��صلة  خ��الل  من  �لتقنية  �حللول  يف 
ملو�كبة  وكفاءة  و�صرعة،  مبرونة،  �لعمل 
�أحدث  و��صتقطاب  �ل�صريعة،  �ملتغري�ت 
مبا  �لتكنولوجية  و�لتقنيات  �لأن��ظ��م��ة 
يعزز �ملكانة �لر�ئدة ملطار �ل�صارقة على 
خ��ري��ط��ة �مل���ط���ار�ت �لأك����رث ت��ق��دم��اً على 

م�صتوى �ملنطقة و�لعامل.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لالإ�صكان، 
�لديكور  م���ع���ر����ش  ت��ن��ظ��ي��م  م���وع���د  ع����ن 
ديكوبيلد  �ل��ب��ن��اء_  وم�����و�د  و�ل��ت�����ص��م��ي��م 
�لفرة  خ���الل  ���ص��ي��ك��ون  و�ل����ذي   ،2021
�ل��ق��ادم يف  نوفمرب   27-24 م��ن  �مل��م��ت��دة 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، وذلك بن�صخة 
�إ���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ت��ي��ح ل�����زو�ر �حل����دث فر�صة 
�أحدث �لت�صاميم و�ملنتجات  �لطالع على 
�لتوجهات  و��صتك�صاف  �ب��ت��ك��ار�،  و�أك��رثه��ا 
�مل��م��ار���ص��ات يف هذ�  �أف�صل  �جل��دي��دة ح��ول 

�لقطاع �حليوي.
�صتجمع  ب���اأن���ه���ا  �ل��ن�����ص��خ��ة  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز 
�لد�خلية  �لديكور�ت  م�صممي  من  نخبة 
و�ملهند�صني �ملعماريني و�ملقاولني و�صركات 
�لأثاث و�لإ�صاءة و�صركات خدمات �لبيوت 
و�حللول  �ملنتجات  �أف�صل  لعر�ش  �لذكية، 

و�لتجارية  �ل�صكنية  �مل�����ص��اري��ع  لأ���ص��ح��اب 
و�ل�����ص��ي��اف��ة و�مل��ط��وري��ن �ل��ع��ق��اري��ني، كما 
�لهيئات  م���ن  ب��رع��اي��ة جم��م��وع��ة  ���ص��ت��ق��ام 
�لطاقة  وز�رة  وه��ي  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
ز�يد  �ل�صيخ  وب��رن��ام��ج  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
دبي،  و�إقت�صادية  دب��ي،  وبلدية  لالإ�صكان، 
وبلدية �ل�صارقة، ود�ئرة �لإ�صكان بال�صارقة 
ورعاية  ب���الإم���ار�ت،  �ملهند�صني  وجمعية 
�إع���الم���ي���ة م����ن  م��وؤ���ص�����ص��ة دب����ي لالإعالم 
و���ص��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، وب��دع��م من 
بالإ�صافة  دب����ي،  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
للمعر�ش  �ل�صر�تيجيني  �ل�صركاء  �إىل 
للت�صميم  �لكيدر�  �صركات  جمموعة  وهم 
�لأي��وب��ي للتقنيات وك���از� دي  �ل��د�خ��ل��ي، و 
و�لأعمال  �ل��دي��ك��ور  �أع��م��ال  لتنفيذ  لو�صو 

�خل�صبية.
 2021 ديكوبيلد  معر�ش  تنظيم  وي��اأت��ي 
و�إ�صر�تيجية  لروؤية  ��صتكماًل  �لعام  هذ� 

موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لالإ�صكان �ل�صاعية 
�إىل تبني جميع �ملبادر�ت و�لفعاليات �لتي 
للو�صول  �مل��و�ط��ن��ني  م�����ص��اع��دة  يف  ت�صهم 
وتوفر  �ل�صكني  و�ل���ص��ت��ق��ر�ر  �ل��ر�ح��ة  �إىل 
وحتقق  �لع�صرية  �حل��ي��اة  متطلبات  لهم 
رفاههم، تنفيذ�ً لروؤى وتوجيهات �صاحب 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل باعتبار حمور �لإ�صكان 
�أول����وي����ة ل�����ص��م��ان حت�����ص��ني ج����ودة �حلياة 
وتوفري  �لأ�����ص����ري  �ل����ص���ت���ق���ر�ر  وحت��ق��ي��ق 

�ملعي�صة �لكرمية للمو�طنني«.
�إطالق  على  �لعام  هذ�  �ملوؤ�ص�صة  وحر�صت 
ديكوبيلد  معر�ش  م��ن  �إ�صتثنائية  ن�صخة 
م���ن خ���الل ����ص��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة ك��ب��رية من 
ل�صيما  وعامليا  حمليا  �ل��ر�ئ��دة  �ل�صركات 
�لتي تقدم حلول مبتكرة �صت�صهل �لطريق 
على �مل�صتفيد لتخاذ قر�ر�ت بناء �مل�صكن، 

كوجهة  �حل���دث  مكانة  يعزيز  مب��ا  وذل���ك 
للتو��صل  و�ل�����ص��رك��ات  ل���الأف���ر�د  م��ث��ال��ي��ة 
و�مل�صنعني  �مل��وزع��ني  مع  �ل�صفقات  وعقد 
و�لت�صميم،  �ل��ب��ن��اء  ع���امل  يخ�ش  م��ا  ل��ك��ل 
ك��م��ا ي��ق��دم ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أح���دث 

�لإبتكار�ت و�خلدمات يف خمتلف �ملجالت 
ومتخ�ص�صني  م�صت�صارين  يقدمها  �لتي 
جميع  ينا�صب  م��ا  �إخ��ت��ي��ار  يف  للم�صاعدة 
�لطرق  باأف�صل  و�ل���ق���در�ت،  �لإح��ت��ي��اج��ات 

و�أكرثها تطور�ً.

ن�سخة ا�ستثنائية لالإطالع على اأحدث الت�ساميم واملنتجات واأكرثها اإبتكارًا
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% مليار درهم اأرباح البنك عن الت�سعة اأ�سهر من العام 2021 بارتفاع بن�سبة 36   3.8

مليار درهم اأرباح بنك اأبوظبي التجاري عن الربع الثالث من العام 2021   1.276
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن بنك �أبوظبي �لتجاري �أم�ش عن نتائجه 
 .2021 �لعام  �أ�صهر من  �لت�صعة  �ملالية عن 
من  �أ�صهر  �لت�صعة  عن  �لأرب���اح  �صايف  �رتفاع 
�ل���دخ���ل من  ن��ت��ي��ج��ة �رت���ف���اع   2021 �ل���ع���ام 
�لر�صوم وحت�صن يف ن�صبة �لتكلفة �إىل �لدخل 

و�نخفا�ش �ملخ�ص�صات �لعامة
�ملوؤ�صر�ت �لرئي�صية لالأد�ء �ملايل عن �لت�صعة 
بالت�صعة  م��ق��ارن��ة   2021 �ل��ع��ام  م��ن  �أ���ص��ه��ر 

�أ�صهر من �لعام 2020
درهم  مليار   3.800 �لأرب����اح  ���ص��ايف  بلغ   -

بارتفاع بن�صبة 36%.
 6.614 �ل��ف��و�ئ��د  - بلغ ���ص��ايف �ل��دخ��ل م��ن 

مليار درهم بانخفا�ش بن�صبة 11%.
- �رت��ف��ع �ل��دخ��ل م��ن غ��ري �ل��ف��و�ئ��د بن�صبة 

%19 ليبلغ 2.369 مليار درهم.
بن�صبة  �لت�صغيلية  �مل�����ص��اري��ف  �نخف�صت   -

%9 لتبلغ 3.129 مليار درهم.
- حت�صنت ن�صبة �لتكلفة �إىل �لدخل مبقد�ر 

190 نقطة �أ�صا�ش لت�صل �إىل 34.8%.
�لندماج  م��ن  �مل��ح��ق��ق��ة  �ل���وف���ور�ت  ب��ل��غ��ت   -
)Merger Synergies( 984 مليون 
درهم بنهاية �لت�صعة �أ�صهر من �لعام 2021 
�لوفور�ت  ق��دم��اً لج��ت��ي��از  �ل��ب��ن��ك  ومي�����ص��ي 
 1 و�لبالغة   2021 �لعام  بنهاية  �مل�صتهدفة 

مليار درهم.
مليار   1.978 �ملخ�ص�صات  قيمة  بلغت   -

درهم بانخفا�ش بن�صبة 35%.
�لعام  �ل��ث��ال��ث م��ن  ل��ل��رب��ع  ق���وي  م���ايل  �أد�ء   
�لر�صوم  م����ن  �ل����دخ����ل  و�رت�����ف�����اع   2021
و�نخفا�ش �لتكاليف مما �أدى �إىل حت�صن يف 

ن�صبة �لتكلفة �إىل �لدخل
�مل���وؤ����ص���ر�ت �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة ل�����الأد�ء �مل����ايل للربع 

�لثالث من �لعام 2021
- بلغ �صايف �لأرباح 1.276 مليار درهم عن 
بانخفا�ش   2021 �لعام  من  �لثالث  �لربع 
بن�صبة %7 مقارنة بالربع �لثالث من �لعام 

2020 وبن�صبة %9 مقارنة بالربع �لثاين 
�لدخل من  بلغ �صايف   -  .2021 �لعام  من 
بانخفا�ش  دره���م  م��ل��ي��ار   2.179 �ل��ف��و�ئ��د 
بن�صبة %5 مقارنة بالربع �لثالث من �لعام 
2020 وبن�صبة %6 مقارنة بالربع �لثاين 

من �لعام 2021. 
- �رتفع �لدخل من غري �لفو�ئد ليبلغ 726 
مقارنة   3% بن�صبة  ب��ارت��ف��اع  دره���م  مليون 
بالربع �لثالث من �لعام 2020 وبانخفا�ش 
�ل��ث��اين من  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة   14% بن�صبة 

�لعام 2021.
لتبلغ  �لت�صغيلية  �مل�����ص��اري��ف  �ن��خ��ف�����ص��ت   -
مقارنة   8% بن�صبة  دره��م  مليار   1.013
2020 وبن�صبة  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��ال��ث  ب��ال��رب��ع 
�لعام  م���ن  �ل���ث���اين  ب���ال���رب���ع  م���ق���ارن���ة   4%
�لدخل  �إىل  �لتكلفة  ن�صبة  بلغت   -  .2021
نقطة   200 مب���ق���د�ر  ب��ت��ح�����ص��ن   34.9%
�أ���ص��ا���ش م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع �ل��ث��ال��ث م���ن �لعام 

.2020
- بلغت قيمة �ملخ�ص�صات 596 مليون درهم 
بارتفاع بن�صبة %18 مقارنة بالربع �لثالث 
من �لعام 2020 وبانخفا�ش بن�صبة 12% 

مقارنة بالربع �لثاين من �لعام 2021.
 - منو يف حمفظة �لقرو�ش و�رتفاع يف ود�ئع 
وح�صابات  �جل��اري��ة  �حل�����ص��اب��ات  �ل��ع��م��الء يف 
�لنتائج  �إىل  ت�صري  �لأرق���ام  )ك��اف��ة  �لتوفري  
ُيذكر  مل  م��ا   2021 �صبتمرب   30 ل��غ��اي��ة 

خالف ذلك(
�ل��ع��م��الء يف �حل�صابات  �إي���د�ع���ات  �رت��ف��ع��ت   -
 18.9 �ل��ت��وف��ري مببلغ  �جل��اري��ة وح�����ص��اب��ات 
�لعام  من  �أ�صهر  �لت�صعة  خ��الل  دره��م  مليار 
خالل  دره����م  م��ل��ي��ار   4.5 ومب��ب��ل��غ   2021
�إىل  لت�صل   2021 �لعام  من  �لثالث  �لربع 
ن�صبة  �صكلت  ح��ي��ث  دره����م،  م��ل��ي��ار   146.4
مقارنة  �لعمالء  ود�ئ��ع  �إجمايل  من   57%

مع ن�صبة %51 بنهاية �لعام 2020.
بن�صبة  �ل��ع��م��الء  ود�ئ�����ع  �إج���م���ايل  �رت���ف���ع   -
�لعام  �ل��ث��اين م��ن  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة   2.1%

بنهاية  م��ق��ارن��ة   1.7% وب��ن�����ص��ب��ة   2021
مليار   255.8 �إىل  لي�صل   2020 �ل��ع��ام 

درهم.
بن�صبة  و�ل�صلفيات  �لقرو�ش  �صايف  �رتفع   -
�لعام  �ل��ث��اين م��ن  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة   1.7%
بنهاية  م��ق��ارن��ة   1.2% وب��ن�����ص��ب��ة   2021
مليار   241.9 �إىل  لي�صل   2020 �ل��ع��ام 
تاريخه  %4.4 حتى  بن�صبة  وزي��ادة  دره��م، 

مت�صمنة �لإقر��ش للبنوك.
 )3 )ب����ازل  �مل���ال  ر�أ�����ش  ك��ف��اي��ة  ن�صبة  بلغت   -
�لأول  �ل�����ص��ق  ن�صبة  بلغت  ك��م��ا   16.25%

.CET1( 13.23%(
 LCR(( �ل�صيولة  تغطية  ن�صبة  بلغت   -

.131.7%
- بلغت ن�صبة تكلفة �ملخاطر %0.79 خالل 
�لت�صعة �أ�صهر من �لعام 2021. وبلغت ن�صبة 
ن�صبة  )بلغت   5.64% �ملتعرثة  �ل��ق��رو���ش 
�لأ�صول  �صايف  مت�صمنة  �ملتعرثة  �لقرو�ش 
كما   )POCI( 7%( �لقيمة  منخف�صة 
�لنقدية  �مل��خ�����ص�����ص��ات  تغطية  ن�صبة  ب��ل��غ��ت 
عند  �لتغطية  ن�صبة  بلغت  بينما   ،88.4%
عالء  ق����ال   .143% �ل�����ص��م��ان��ات  �إ����ص���اف���ة 
بنك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  عريقات، 

�أبوظبي  �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري: »ح��اف��ظ ب��ن��ك 
�ل��ق��وي خ��الل �لأ�صهر  �أد�ئ����ه  �ل��ت��ج��اري على 
بلغ  حيث   ،2021 ع��ام  م��ن  �لأوىل  �لت�صعة 
�مل�صاهمني  ح���ق���وق  م��ت��و���ص��ط  ع��ل��ى  �ل���ع���ائ���د 
�صايف  و�رت���ف���ع   ،٪11 �ل���ف���رة  ه���ذه  خ���الل 
�لأرباح بن�صبة 36٪ على �لرغم من معدلت 
�لأ�صو�ق.   يف  �ل�����ص��ائ��دة  �ملنخف�صة  �ل��ف��ائ��دة 
�لقت�صادية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�ئتمانية  ت�صهيالت  تقدمي  �لبنك  ��صتطاع 
لقطاعات  دره���م  مليار   28 بقيمة  ج��دي��دة 
�قت�صادية م�صتهدفة متا�صياً مع ��صر�تيجية 
منو �أعماله �خلم�صية، بينما �أدى �صد�د بع�ش 
خماطر  ت��ق��ل��ي��ل  �إىل  ل��ق��رو���ص��ه��ا  �ل�����ص��رك��ات 
معينة  ق���ط���اع���ات  يف  �لئ���ت���م���اين  �ل���رك���ي���ز 
�لنمو يف �صايف  �لعقار�ت. وقد تفوق  كقطاع 
)ح�صب  �مل�صريف  �لقطاع  �أد�ء  على  �لقرو�ش 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل�����ص��ادرة ع��ن م�����ص��رف �لإم�����ار�ت 
�صهر  نهاية  حتى  �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية 
 1.2% ن�صبة  بلغ  2021( حيث  �أغ�صط�ش 
ح��ت��ى ت��اري��خ��ه و���ص��اه��م يف حت��ق��ي��ق زي����ادة يف 
 ،33% بن�صبة  �لر�صوم  من  �لدخل  �جمايل 
وبلغ �لنمو يف �صايف �لقرو�ش ن�صبة 4.4% 
للبنوك.  �لإق��ر����ش  مت�صمنة  تاريخه  حتى 
ومتا�صياً مع ��صر�تيجيتنا �خلم�صية، مي�صي 
لل�صريفة  �لتحول  برنامج  يف  ق��دم��اً  �لبنك 
�لرقمية �لذي يعزز �لتز�منا بتقدمي �أف�صل 
م�صتويات  وحت�����ص��ني  �مل�����ص��رف��ي��ة  �خل���دم���ات 
 86 ب��ط��رح  قمنا  �ل�صياق  ه��ذ�  �ل��ك��ف��اءة. ويف 
�لتي  �ل��رق��م��ي��ة،  خ��دم��ات��ن��ا  لتطوير  م��ب��ادرة 
لقت ��صتح�صاناً وتفاعاًل كبري�ً من عمالئنا 
�أبوظبي  بنك  تطبيق  م�صركي  عدد  وو�صل 
�ألف   800 �إىل  �لذكية  للهو�تف  �ل��ت��ج��اري 
م�صرك خالل �لربع �لثالث، وهو ما ي�صكل 
�لعمالء  ق��اع��دة  �ج��م��ايل  م��ن   80% ن�صبة 
�لتجاري.  �أب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  ل����دى 
قاعدة  �جمايل  من   94% �لآن  �أ�صبح  كما 
�لعمالء م�صجلني �إما يف �خلدمات �مل�صرفية 
�لتجاري  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  �لإل��ك��رون��ي��ة م��ن 

للهو�تف  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  تطبيق  �أو 
�تبعه  �لذي  �ل�صتباقي  للنهج  وكان  �لذكية. 
�صي  �أم  “�أن  جم��م��وع��ة  ق�صية  جت���اه  �ل��ب��ن��ك 
�حد�ث  يف  ك��ب��ري�ً  �أث���ر�ً  �ل�صحية”  للرعاية 
من  �لثالث  �ل��رب��ع  خ��الل  �إيجابية  ت��ط��ور�ت 
�لعام 2021 مع مو�فقة �لد�ئنني بالأغلبية 
على �إعادة هيكلة ديون جمموعة “�أن �أم �صي 
�تخاذ  بعد  �أت��ى  و�ل��ذي  �ل�صحية”،  للرعاية 
�حلار�ش  لتعيني  قانونية  �إج�����ر�ء�ت  �لبنك 
 ،2020 �لعام  �أبريل من  �صهر  �لق�صائي يف 
م�صرفية  ت�صهيالت  ت��ق��دمي  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 
�لت�صغيلية  �لأع���م���ال  ����ص��ت��م��ر�ري��ة  ل�����ص��م��ان 
وتنفيذ عملية �إعادة �لهيكلة. ونتيجة ملو�فقة 
�لد�ئنني يف �صهر �صبتمرب 2021 على �إعادة 
�لهيكلة، من �ملتوقع �أن يح�صل بنك �أبوظبي 
�لتجاري على 39٪ تقريباً من �أدو�ت �لتخارج 
�لقابلة للتحويل يف ت�صهيالت جديدة بقيمة 
2.25 مليار دولر �أمريكي – وهو ما يعادل 
�أم  “�أن  ل�صركة  �ملتوقعة  �مل�صتقبلية  �لقيمة 
�لتقدم  ه��ذ�  وم��ع  �ل�صحية”.  للرعاية  �صي 
�جلوهري يف عملية �إعادة �لهيكلة، نحن على 
�لتي مت جتنيبها  �ملخ�ص�صات  ب��اأن  تامة  ثقة 
للرعاية  �صي  �أم  “�أن  �صركة  قرو�ش  لتغطية 
ومالئمة.  ك��اف��ي��ة  �لآن  ح��ت��ى  �ل�صحية” 
وفيما جنحنا يف مو�جهة �لتحديات �ملتعلقة 
�لعام  خ�����الل  “كوفيد-19”  ب���ج���ائ���ح���ة 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  يف  حافظنا  �ملا�صي، 
ميز�نية  وحت��ق��ي��ق  متينة  �أ���ص�����ش  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
عمومية قوية وربحية جيدة. وينعك�ش ذلك 
موؤخر�ً  ب��ورز  �آن��د  �صتاندرد  وكالة  قيام  على 
�ملرتفع  �لئتماين  �لت�صنيف  تثبيت  ب��اإع��ادة 
��صتمر�ر  �لتجاري. ويف �صوء  �أبوظبي  لبنك 
�لبنك  �لإم���ار�ت���ي، يحظى  �لق��ت�����ص��اد  ت��ع��ايف 
قاعدة  تو�صيع  م��ن  مُت��ّك��ن��ه  ر����ص��خ��ة  مب��ك��ان��ة 
عمالئه وحتقيق قيمة م�صتد�مة من خالل 
�ل�صتثمار يف جمال �ل�صريفة �لرقمية عرب 
رقمية  م�صرفية  ومنتجات  خدمات  تقدمي 

مبتكرة ».

اعتبارا من اليوم.. الحتادية لل�ضرائب تبداأ تطبيق 
اإجراءات جديدة لطلبات اإعادة النظر والعرتا�ضات

•• اأبوظبي-وام:

نوفمرب  من  �لأول  �لثنني  �ليوم  من  �عتبار�ً  لل�صر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  تبد�أ 
للم�صجلني  �لت�صهيالت  م��ن  م��زي��د  لتقدمي  ج��دي��دة  �إج����ر�ء�ت  تطبيق   2021
بالنظام �ل�صريبي ب�صاأن طلبات �إعادة �لنظر، وتقدمي �لعر��صات على قر�ر�ت 
�لهيئة، وتنفيذ قر�ر�ت جلنة ف�ش �ملنازعات، و�إجر�ء�ت �لطعن، و�صو�بط تق�صيم 

�لغر�مات �لإد�رية �أو �لإعفاء منها.
للمر�صوم بقانون �حتادي  تاأتي تنفيذ�ً  �أن �لإج��ر�ء�ت �جلديدة  و�أو�صحت �لهيئة 
ل�صنة   7 رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  �أح��ك��ام  بع�ش  بتعديل   2021 ل�صنة   28 رق��م 
من  �ع��ت��ب��ار�ً  �لتنفيذ  يدخل حيز  �ل��ذي  �ل�صريبية  �لإج����ر�ء�ت  ���ص��اأن  يف   2017
�لأول من نوفمرب2021. و�أ�صارت �لهيئة �لحتادية لل�صر�ئب �إىل �أنه يحق لأي 
�صخ�ش �لتقدم �إىل �لهيئة بطلب لإعادة �لنظر يف �أي قر�ر �أو جزء منه �صدر عنها 
40 يوم  �ملقررة خالل  لل�صروط  وم�صتوفياً  �أن يكون �لطلب م�صبباً  ب�صاأنه، على 
عمل من تاريخ تبليغه بالقر�ر، و�أن تقوم �لهيئة بدر��صة طلب �إعادة �لنظر و�لبت 
�لطلب، وتبليغ مقدم  ��صتالم  تاريخ  40 يوم عمل من  فيه بقر�ر م�صبب خالل 

�لطلب بقر�رها خالل خم�صة �أيام عمل من تاريخ �صدور �لقر�ر.
قر�ر  على  �لع��ر����ش  تقدمي  يتم  �جل��دي��دة  �لتعديالت  مبوجب  �أن��ه  و�أو�صحت 
�لهيئة ب�صاأن طلب �إعادة �لنظر �إىل “جلنة ف�ش �ملنازعات �ل�صريبية” خالل 40 
�ملقدم للجنة يف  �لهيئة، ول يقبل �لعر��ش  �لتبليغ بقر�ر  يوم عمل من تاريخ 
ثالث حالت؛ �لأوىل �إذ� مل يتم تقدمي طلب �إعادة �لنظر �بتد�ًء للهيئة، و�لثانية 
تقدمي  يتم  مل  �إذ�  و�لثالثة  ب��الع��ر����ش،  �ملرتبطة  �ل�صريبة  ���ص��د�د  يتم  مل  �إذ� 

�لعر��ش خالل 40 يوم عمل من تاريخ �لتبليغ بقر�ر �لهيئة.
�ل�صادرة من  �لنهائية  �لقر�ر�ت  ُتعد  �لتعديالت  لهذه  وفقاً  �أنه  �لهيئة  و�أ�صافت 
تنفيذياً،  �صند�ً  دره��م  �أل��ف   100 عن  قيمتها  تزيد  ل  �لتي  �ملنازعات  يف  �للجنة 
بينما ُتعد �لقر�ر�ت �لنهائية للمنازعات �لتي تزيد قيمتها عن 100 �ألف درهم 
�صند�ً تنفيذياً �إذ� مل يتم �لطعن عليها �أمام �ملحكمة �ملخت�صة خالل 40 يوم عمل 
�ل�صند  �لنهائية �لتي تتمتع بقوة  �للجنة  �لتبليغ، ويتم تنفيذ قر�ر�ت  من تاريخ 
�لتنفيذي من قبل قا�صي �لتنفيذ لدى �ملحكمة �ملخت�صة وفقاً لالأحكام �لقانونية. 
و�أو�صحت �أن �ملر�صوم بقانون حدد �إجر�ء�ت �لطعن �أمام �ملحاكم �ملخت�صة باأن يتم 
�ل�صخ�ش  �أو  �لهيئة  تبليغ  تاريخ  من  عمل  ي��وم   40 خ��الل  �لطعن  طلب  تقدمي 
�أو  �ل�صريبية  �ملنازعات  ق��ر�ر جلنة ف�ش  �لعر��ش على  �للجنة، يف حال  بقر�ر 
عدم �صدور قر�ر منها .. ون�ش �ملر�صوم بقانون �أن �لطعن ل يقبل من قبل �ملحكمة 
�ملخت�صة يف حالت حمددة منها عدم تقدمي ما يفيد �صد�د �ل�صخ�ش ما ل يقل 
�صمان  �أو عن طريق  نقد�ً  �إم��ا  �ملقررة  �لإد�ري���ة  �لغر�مات  قيمة  %50 من  عن 
بنكي ل�صالح �لهيئة. كما �أن�صاأ �ملر�صوم بقانون جلنة برئا�صة رئي�ش جمل�ش �إد�رة 
�لهيئة �أو نائبه، تخت�ش باإ�صد�ر قر�ر�ت باملو�فقة على تق�صيط �لغر�مات �لإد�رية 
�لتي �صيتم حتديدها بقر�ر  لل�صو�بط و�لإج��ر�ء�ت  �لإعفاء منها ورده��ا وفقاً  �أو 
ي�صدر عن جمل�ش �لوزر�ء .. وبالتايل، حتل �للجنة �ملن�صاأة حمل �للجنة �لثالثية 

�ل�صابقة �مل�صكلة د�خل �لهيئة.

•• راأ�س اخليمة- وام:

��صتقبل �ل�صيخ �ملهند�ش �صامل بن �صلطان بن �صقر 
د�ئرة  رئي�ش  �لتنفيذي  �ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي 
�لطري�ن �ملدين بر�أ�ش �خليمة يف مكتبه �ل�صيد 
جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�صل  عبد�جلليل  تيمور 
��صتعر��ش  �للقاء  ت��ن��اول  دب��ي.  يف  قرغيز�صتان 
جو�نب �ل�صر�كة �ل�صر�تيجية بني مطار ر�أ�ش 
�خليمة �لدويل ومطار بي�صكيك مانا�ش �لدويل 
حتقيق  من  �لطرفني  متكني  �صاأنها  من  و�لتي 
فو�ئد م�صركة و�صبل تطوير �لعالقات �لثنائية 
ب��ني �جل��ان��ب��ني، وت��ع��زي��ز �لتن�صيق و�ل��ت��ع��اون يف 
على  �ملتنامي  �لطلب  بينهما لال�صتفادة من  ما 

�ل�صيخ  و�أ���ص��اد  �لبلدين.  ب��ني  و�ل�صحن  �ل�صفر 
�لثنائية  بالعالقات  �لقا�صمي  �صلطان  بن  �صامل 
�لتي جتمع �لبلدين �ل�صديقني، ومتانة �لرو�بط 
�لق���ت�������ص���ادي���ة، و�ل���ت���ي �أخ������ذت ت��ت��ط��ور وحتقق 
و�ل�صتثمار�ت  �لتجارة  جمايل  يف  منو  معدلت 
..م�صري� �إىل �ل�صر�كة بني �لبلدين �لتي ت�صيف 
�لقت�صاد  يف  فاعلة  وم�صاهمة  حقيقية  قيمة 
�لذي طاملا  �لطري�ن  �أهمية قطاع  و�أكد  �ملحلي، 
�لتنمية  م�صتقبل  ي��دع��م  �إ���ص��اف��ي��اً  ب��ع��د�ً  ���ص��ّك��َل 

�مل�صتد�مة مبجالتها كافة.
�ل��ق��ا���ص��م��ي �إىل �ل����دور  و�أ�����ص����ار �ل�����ص��ي��خ ����ص���امل 
�لدويل  �خليمة  ر�أ����ش  مطار  ب��ه  ي�صطلع  �ل��ذي 
ك��ون��ه و�ح������د�ً م���ن �ل���رو�ف���د �لأ���ص��ا���ص��ي��ة لدعم 

�لإم��ارة ل�صيما يف  �لتنمية يف  خمتلف م�صار�ت 
�خلدمات  �إىل  لفتا  و�ل�صفر،  �ل�صياحة  قطاعي 
و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت وب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال �جل���اذب���ة �لتي 
يقدمها  �لتي  �ملز�يا  جانب  �إىل  �ملطار،  يقدمها 
م��رك��ز �ل�����ص��ح��ن ل��ل�����ص��رك��ات وف���ق �أع��ل��ى �ملعايري 
�لعاملية و�لتي تنا�صب �ل�صركات عامة و�ل�صركات 
�أك��د قن�صل  يف قريغيز�صتان خا�صة. من جهته 
�لعالقات  عمق  على  دب��ي  يف  قرغيز�صتان  ع��ام 
�ل���ت���ي ت���رب���ط ب����ني ب������الده و دول������ة �لإم���������ار�ت، 
م�صري� �إىل �أن �لإم��ار�ت تعترب و�حدة من �أكرب 
�ملنطقة، ون�صعى لتعزيز  �لتجاريني يف  �ل�صركاء 
بني  �مل�صركة  �مل�صالح  لتحقيق  �لعالقات  ه��ذه 

�لبلدين.

بحث تعزيز ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية
 بني مطاري راأ�ص اخليمة و بي�ضكيك مانا�ص

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
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مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4844/2021 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )37911( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : دبي لال�صتثمار �لعقاري ذ.م.م
�صارع جبل علي - مبنى جممع دبي لال�صتثمار  �م��ارة دبي - بردبي - دبي -   - عنو�نه:�لمار�ت 

�لول - �صقة جممع دبي لال�صتثمار - حديقة دبي لال�صتثمار
�ملطلوب �إعالنه : 1- زعبيل لغ�صيل �ل�صيار�ت - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )37911( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7623/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/2931 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )394900( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ش.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - ديرة - دبي - �صارع �صارع بور�صعيد - مبنى نف�ش بناية �لبنك - 
بجو�ر ديره �صيتي �صنر

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد رحيل حيدر حممد علي حيدر - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )394900(  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�شنع مغل لالأعمال اخل�شبية ذ.م.م 
جتاري  SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003953/ 

�إىل �ملحكوم عليه :م�صنع مغل لالأعمال �خل�صبية ذ.م.م
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:�إي يف �أي لتجارة �لأ�صباغ �ش.ذ.م.م - �أمثال لتجارة �لأ�صباغ �ش.ذ.م.م )�صابقا( 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 340082 درهم .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2350/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لعا�صرة رقم 413

درهم  وق��دره )1579477(  بالت�صامن مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام. 

�ملدعي:ب�صار ر��صي �حمد حو�رى
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - مبنى مركز �ل�صلطان لالعمال - �صقة 201 

- بجو�ر لم�صي بالز� - وميثله:ر��صد عبد�هلل ح�صن عبود �حلفيتي
�ملطلوب �إعالنهما :  1- نادين �بو �لن�صر 2- فو�ز �أبو ن�صر  -  �صفتهما : مدعي عليهما 

مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن 
تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من  مببلغ وقدره )1579477( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام - وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ش  �ملو�فق  2021/11/4  �ل�صاعة 
09.00 �ش يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر        

 26/2021/130  عقاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليهم : 1- �صامل حميد �صامل عبيد �ل�صاعر �لعليلي 2- ناديه عبد�ل�صمد حممود 
3- عبيد حميد �صامل عبيد �ل�صاعر �لعليلي  - جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�صريفة �صيف عبيد �صهدور 
د�ئرة  �جرته  �ل��ذي  �لت�صجيل  وحمو  ب�صطب  �ول:�لتكرم  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�لر��صي و�لمالك ب�صاأن ما قامت به من ��صافة ��صم �جلد و�جلدة ومورثي �ملدعي عليهم �ىل 
�مللكية ليكون كما  �صند ملكية �لعقار �ململوك للمدعية و�بنائها عن طريق �لغ�ش وتعديل �صند 
كان �صابقا با�صم �ملدعية وباقي �ملدعني فقط دون �ي و�رث و�آخر - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليهم كافة 

�لر�صوم و�مل�صروفات و�لتعاب .
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/11/2 �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

نظر اعادة  التما�ش   AJCAPCIRECON2021 /0000022 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اعالنات املحكمة 
�مل�صتاأنف �صده:�صركة فر�صان �لأق�صى لتجاره �ملعد�ت �لثقيلة

عنو�نه:�ل�صارقة بناية د�ما�ش مكتب رقم �صي �م 2 هاتف رقم:065612233
ليكن معلوما لديك �ن ملتم�ش:�صركة �لعز لالن�صاء�ت ذ.م.م - وميثلها �ل�صيد/�ل�صيد 
حممد �ل�صيد طنطاوي - م�صري �جلن�صية ، قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بتاريخ / /20 ، 
AJCAPCIRECON2021 �ملحكمة �ل�صتئنافية  يف �لدعوى �لبتد�ئية رقم 0000022/ 
�ملدنية - �لتما�ش �عادة نظر ، فيقت�صي ح�صوركم �و ح�صور من ميثلك �مام حمكمة 
�صباحا   09:00 �ل�صاعة  �ملو�فق:2021/11/22  يوم  �لق�صاء  بد�ر  �لحتادية  عجمان 
قانونا  ميثلك  من  ح�صور  �و  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  مالديك  وتقدمي 

ف�صتنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن حكم بالن�شر        
18/2020/559 عقاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- �جيت كانو�ل ر�ج  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2020/9/2 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�صتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
)615.294( درهم �صتمائة وخم�صة ع�صر �لف مائتني �ربعة وت�صعون جرهم و�لفائدة 9٪ �صنويا 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  و�لزمته  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2020/7/22 يف  �حلا�صل  �ملطالبة  تاريخ  من 
�ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري  �تعاب  و�ل��ف دره��م مقابل 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  684/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 312/2019 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)503.651( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية

 -  9 رق��م  - مكتب  �مل��ي��ز�ن��ني   - �لع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  - منطقة  دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
 -  3244594826 مكاين   -  execution1@omalc.ae:لكروين� بريد   - ه���ات���ف:0504643947 

IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777
�ملطلوب �إعالنه : 1- في�صل �أدري�ش - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )503651( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  676/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 246/2019 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)637.923( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
 -  9 رق��م  - مكتب  �مل��ي��ز�ن��ني   - �لع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  - منطقة  دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
 -  3244594826 مكاين   -  execution1@omalc.ae:لكروين� بريد   - ه���ات���ف:0504643947 

IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�ل�صالم عبد�لهادي علي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )637.923( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:888/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثالثة رقم 197
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )222.073( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:موؤ�ص�صة عقار

 -  9 رقم  - مكتب  �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  - منطقة  �ملطار  �صارع   - دبي  عنو�نه:�مارة 
هاتف:0506767616 - بريد �لكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�حلكيم حمدي عبدي  -  �صفته : مدعي عليه 

�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ:2021/9/8 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�صوع 
�عاله ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقار بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ قدره )222.073( درهم مع �لفائدة 
�لتفاقية وقدرها 12٪ �صهريا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته بالر�صوم و�مل�صاريف 
يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:5653/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر �لز�م �ملطلوب �صدهما بان يوؤدو� لطالبة �لمر مببلغ )261.520( درهم 
�ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة   - دره��م  وع�صرون  وخم�صمائة  �ل��ف  و�صتون  وو�ح��د  مئتان 

�لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�صركة �ملر�عي �خل�صر�ء لاللبان ذ.م.م ومتثلها/حنان يا�صني حممود �أبو قعد�ن

�لعامري  ر�ي����ه  �ل���ق���ان���وين م��ك��ت��ب  �ل��ث��ع��وب - وت��ع��ل��ن ع��ل��ى وك��ي��ل��ه  �م  �ل��ق��ي��وي��ن -  �م  �م�����ارة  ع���ن���و�ن���ه:�لم���ار�ت - 
 -  2006 رق��م  مكتب   -20 �ل��ط��اب��ق   - �أوب����ال  ب��رج   - �ل��ت��ج��اري  �خلليج   - دب��ي   - �لقانونية  و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت  للمحاماة 

هاتف:009715145786050 - وميثله:ر�يه �صامل �صهيل عوي�صان �لعامري
�إعالنهما :  1- خلدون ر��صي �صعبان - لبناين �جلن�صية - ب�صخ�صه وب�صفته �ملخول بالتوقيع عن �صركة  �ملطلوب 

مالتى لينك للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م 2- �صركة ملتي لينك للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/21 - بالز�م �ملدعي 
درهم(  وع�صرين  وخم�صمائة  �ل��ف  و�صتني  وو�ح��د  )مائتي  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهما 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2021/8/29 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مهما 
بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
  2021 / 2478 جتاري جزئي

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر
لل   ده��روف   _2 )�����ش.ذ.م.م(،  �لعطالت  بيوت  لتاأجري  ك�ش  �صولتبو  عليهم/1_  حمكوم  �إىل 
ب�صفتة �ل�صخ�صية وب�صفته مدير �صولتبو ك�ش لتاأجري بيوت �لعطالت )�ش.ذ.م.م(، 3_ �ينجل 

�صينج  - جمهويل حمل �لإقامة
- و ميثله /بدر عبد�هلل خمي�ش عبد�هلل مبا �أن حمكوم له/ر�هول ليخا 

�لأوىل  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م   2021-08-08 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
و�لفائدة  �لف درهم  وق��دره )135000( درهم )مائة وخم�صة وثالثون  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان 
�لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ 2021/06/15و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عد�  ما  ورف�صت  �ملحاماة،  �تعاب 

خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..

رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 250465 بتاريخ: 2016/03/20

�مل�صجلة بالرقم: 250465 بتاريخ: 2016/08/29
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�. 
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 250467 بتاريخ: 2016/03/20

�مل�صجلة بالرقم: 250467 بتاريخ: 2016/08/29
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/28 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 250469 بتاريخ: 2016/03/20

�مل�صجلة بالرقم: 250469 بتاريخ: 2016/08/29
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 257227 بتاريخ: 2016/07/27

�مل�صجلة بالرقم: 257227 بتاريخ: 2017/02/16
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/28 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 73733 بتاريخ: 2005/10/03
�مل�صجلة بالرقم: 73733 بتاريخ: 2006/07/11

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 95626 بتاريخ: 2007/06/05
�مل�صجلة بالرقم: 95626 بتاريخ: 2009/07/08

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 127330 بتاريخ: 2009/03/24

�مل�صجلة بالرقم: 127330 بتاريخ: 2010/11/30
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

 تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 141801 بتاريخ: 2010/04/29

�مل�صجلة بالرقم: 141801 بتاريخ: 2012/12/11
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 307537 بتاريخ: 2019/03/10

�مل�صجلة بالرقم: 307537 بتاريخ: 2019/05/09
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 319814 بتاريخ: 2019/11/03

�مل�صجلة بالرقم: 319814 بتاريخ: 2020/01/15
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:   و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 326749 بتاريخ: 2020/03/02

�مل�صجلة بالرقم: 326749 بتاريخ: 2020/05/17
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 42406 بتاريخ: 2001/05/07
�مل�صجلة بالرقم: 42406 بتاريخ: 2002/02/13

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1583 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�صجلة بالرقم: 1583 بتاريخ: 1995/02/15

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/10/28 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1584 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�صجلة بالرقم: 1584 بتاريخ: 1995/08/22

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 161944 بتاريخ: 2011/09/05

�مل�صجلة بالرقم: 161944 بتاريخ: 2012/08/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 163825 بتاريخ: 2011/10/16

�مل�صجلة بالرقم: 163825 بتاريخ: 2013/04/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 163826 بتاريخ: 2011/10/16

�مل�صجلة بالرقم: 163826 بتاريخ: 2013/03/26
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1716 بتاريخ: 1993/08/26
�مل�صجلة بالرقم: 1716 بتاريخ: 1995/02/15

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 195845 بتاريخ: 2013/08/04

�مل�صجلة بالرقم: 195845 بتاريخ: 2014/09/03
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 198958 بتاريخ: 2013/10/02

�مل�صجلة بالرقم: 198958 بتاريخ: 2014/09/03
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلر�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي   بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�ش 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�سورة العالمة

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

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/10/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1 نوفمرب 2021 العدد 13380

EAT 174791
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العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر 

 4724/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  طارق �حمد عبد�هلل بن جمعه �لطنيجي

 جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ماك �صتايلو للت�صميم �ش.ذ.م.م

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )352345( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر 

 7472/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1-  جتارة �لجهزة �لكهربائية �ملزدهرة �ش.ذ.م.م 2- عبد�ل�صالم 

مونودين -  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/موؤ�ص�صة فريدوم فا�صر لتجارة �لعدد �ملعدنية

�ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك��م بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د 
به وق��دره )55682.28( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر 

 7357/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  فالح في�صل م�صعل �لعدو�ن -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/حممود �صيد عبد�لعال فر�ج
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )395845( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن بالن�شر 
 7578/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

�ىل �ملنفذ �صده/1-  حممد خمي�ش �ملهريي لالعمال �لفنية �ش.ذ.م.م
 جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/نادي �لبوم للغط�ش
�ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك��م بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د 
به وق��دره )57102.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن حكم بالن�شر        

18/2020/67 عقاري جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- خالد طاهر و�و�ن �صيد�ن �ل�صمري  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية

�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  2020/3/30  يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�صتثمارية  للعقار�ت  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
مقد�ره )368.021( درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ يف 2020/1/31 وحتى �ل�صد�د �لتام 
كما �لزمته بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ش ماعد� ذلك.  حكما مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن  �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن حكم بالن�شر        

1226/2021/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- هدي عبد�هلل �ل�صيد باقر عبود �لقاروين  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �صهناز عبد�لمري حميد�وى

وميثله:عادل عبد�لقادر حميد فاخر
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/6/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�صالح/ �صهناز عبد�لمري حميد�وى بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )45.000( 
درهم و�لزمتها �لر�صوم و�مل�صاريف ومئتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�آل  �صعيد  ر��صد بن  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذ� �لع��الن �صدر  �لتايل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3072/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثانية رقم 12

و�صتون  �ربعة  للمدعية مبلغ وقدره )64.828.50( درهم  توؤدي  بان  �ملدعي عليها  �لز�م   : �لدعوى  مو�صوع 
�لف وثمامنائة وثمانية وع�صرون درهما و 50 فل�صا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�صتحقاق 

يف:2018/9/20 وحتى �ل�صد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�صركة �ل�صعيدي لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�صتثمار �لثاين - بجو�ر �لدفاع �ملدين - م�صتودع م�صتقل رقم 
مكاين:1725963194 - وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد �لبحر

�إع��الن��ه :  1- �صركة �لم���ار�ت مل��ق��اولت �لطرق حمر عني و�ل��ذي��ب ذ.م.م - ف��رع دب��ي  -  �صفته :  �ملطلوب 
مدعي عليه 

�لدعوى �عاله  ب��ت��اري��خ:2021/9/13 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�صوع 
ل�صالح/ �صركة �ل�صعيدي لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان ت�صدد للمدعية مبلغا 
وقدره )64.828.50( درهم �ربعة و�صتون �لف وثمامنائة وثمانية وع�صرون درهما و 50 فل�صا ، م�صافا �ليه 
فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5٪ �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�صل يف 2021/8/15 حتى �ل�صد�د �لتام 
، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار�  بامل�صاريف  �ملدعي عليها  و�لزمت 
من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اأعمال جلنة اخلرباء احل�شابيني

  يف الدعوى  رقم : 2021/286 جتاري كلي     
�ملدعي عليها/�يه �يه �صي لل�صحن �ش.ذ.م.م

�ملكونة  �حل�صابني  �خلرب�ء  جلنة  بتعيني  دبي  حمكمة  قر�ر  على  وعطفا  �عاله  للمو�صوع  بال�صارة 
من:�خلبري �حل�صابي/عبد�هلل علي �صعيد حممد �ملن�صوري

�خلبري �حل�صابي/م�صعب من�صور �بر�هيم جابر
�خلبري �حل�صابي/�صعيد وليد حممد �صعيد.

دبي  حمكمة  عن  �ل�صادر  �لتمهيدي  �حلكم  مبوجب  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�صابني  كخرب�ء 
بتاريخ:2021/8/3 يقت�صي عليكم �و من ميثلكم قانونا مر�جعة جلنة �خلرب�ء �ملمثلة يف �خلبري �حل�صابي/

م�صعب من�صور عرب و�صائل �لت�صال �لتالية �مانة  حما�صبون قانونيون - هاتف رقم:042868836 -فاك�ش 
رقم:042868837 - بريد �لكروين:Court@amanacac.ae وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق:2021/11/3 
عرب  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  �يام  �صبعة  �أق�صاه  موعد  يف  �حل�صابي  �خلبري  مر�جعة  ذلك  وبخالف 

و�صائل �لت�صال �ملذكورة �عاله وذلك ل�صتالم لتقدمي كافة وجميع �مل�صتند�ت مو�صوع �لدعوى
عن جلنة اخلرباء
اخلبري احل�سابي/م�سعب من�سور

اإعالن بالن�شر

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
  يف الدعوى  رقم : 26 ل�شنة 2021 اإجراءات الإع�شار     

ب�صفتي �نا/وليد خمي�ش بن �صويد�ن خبري� يف �صوؤون �عادة لتنظيم �ملايل و�لفال�ش مبحاكم 
دبي �ملوقرة لذ� يرجى �لتف�صل بالعلم �نه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي �ملوقرة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله و�ن �ملحكمة �ملوقرة قد قامت بجل�صة 2021/10/25 بقبول طلب 

فتح �جر�ء�ت �ع�صار وت�صفية �مو�ل �ملدين/يحيى بن حممد بن �حمد �لهوتي.
لذ� نود تبليغ جميع �لد�ئنني وعلى كل من لديه �ي �عر��ش �و مطالبة لدى �ملدين/يحيى بن 
حممد بن �حمد �لهوتي ، �لتقدم �لينا ب�صفتنا �خلبري �ملعني من قبل �ملحكمة بكافة �مل�صتند�ت 
و�لور�ق �لثبوتية �ملوؤيدة ملبلغ �لدين �مل�صتحق لكم يف ذمة �ملدين وذلك خالل مدة ل تزيد عن 
20 يوم عمل من تاريخ ن�صر هذ� �لقر�ر ، وذلك على �لعنو�ن �لتايل:دبي - ديرة - �صارع بور 
�صعيد - بناية مركز �لعمال �لذهبي - خلف وكالة ني�صان - مكتب رقم 604 - ت:042208803 - 
hpaauditing@gmail.com:ف:042208804 - هاتف متحرك:0509268520 - �لربيد �للكروين
خبري اعادة التنظيم املايل والفال�ض
اأ/وليد خمي�ض بن �سويدان

 اإعالن ملخ�ش القرار ال�شادر
عن عدالة املحكمة املوقرة

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007884 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �صركة �صاهد لالعمال �لكهربائية ذ.م.م )�صابقا( �صركة �صاهد للمقاولت �لفنية ذ.م.م )حاليا( 
�ل�صقاف  �صامي �صر�ر  5 ملك  رقم  �صربة  �ملليحة  �صارع  رقم 13  �ل�صارقة �صناعية  �لقامة/�لعنو�ن  جمهول حمل 

customersupport@shahid.net - 0557670600:هاتف متحرك
�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية ن�صر�

�حلكم بالز�م �ملدعي عليهم على �صبيل �لت�صامن فيما بينهم بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )67.578.50( درهم 
�صبعة و�صتون �لف وخم�صمائة ثمانية و�صبعون درهما وخم�صون فل�صا ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ �صنويا من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )5000( درهم 
تعوي�ش عن حب�ش م�صتحقات �ملدعية لديهم وعدم �لنتفاع بها من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى تاريخ قيد �لدعوى ، 

�لز�م �ملدعي عليهم �لر�صوم و�مل�صاريف مقابل �تعاب �ملحاماة.
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/7 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/27م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007884 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مزمل ر�صا �صاهد ر�صا 
�ل�صقاف  �صامي �صر�ر  5 ملك  رقم  �صربة  �ملليحة  �صارع  رقم 13  �ل�صارقة �صناعية  �لقامة/�لعنو�ن  جمهول حمل 

customersupport@shahid.net - 0557670600:هاتف متحرك
�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية ن�صر�

�حلكم بالز�م �ملدعي عليهم على �صبيل �لت�صامن فيما بينهم بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )67.578.50( درهم 
�صبعة و�صتون �لف وخم�صمائة ثمانية و�صبعون درهما وخم�صون فل�صا ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ �صنويا من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د ، �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )5000( 
قيد  تاريخ  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  بها  �لنتفاع  وعدم  لديهم  �ملدعية  م�صتحقات  حب�ش  عن  تعوي�ش  درهم 

�لدعوى ، �لز�م �ملدعي عليهم �لر�صوم و�مل�صاريف مقابل �تعاب �ملحاماة.
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/7 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/27م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007884 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :طاهر �صهز�د بن �صاهد ر�صا 
�ل�صقاف  �صامي �صر�ر  رقم 5 ملك  �صربة  �ملليحة  �صارع  رقم 13  �ل�صارقة �صناعية  �لقامة/�لعنو�ن  جمهول حمل 

customersupport@shahid.net - 0557670600:هاتف متحرك
�عالن �ملدعي عليهم باللغة �لعربية و�لجنليزية ن�صر�

�حلكم بالز�م �ملدعي عليهم على �صبيل �لت�صامن فيما بينهم بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )67.578.50( درهم 
�صبعة و�صتون �لف وخم�صمائة ثمانية و�صبعون درهما وخم�صون فل�صا ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ �صنويا من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د ، �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )5000( 
قيد  تاريخ  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  بها  �لنتفاع  وعدم  لديهم  �ملدعية  م�صتحقات  حب�ش  عن  تعوي�ش  درهم 

�لدعوى ، �لز�م �ملدعي عليهم �لر�صوم و�مل�صاريف مقابل �تعاب �ملحاماة.
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/7 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/27م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة الحتادية ,املحكمة الإبتدائية املدنية 
عري�شة  على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0000105 يف  الدعوى رقم

و�لتك�صية  �ل�صباغ  ملقاولت  �ملدينه  عليه:�ر��صي  �ملحكوم  �إىل 
و�لر�صيات ذ.م.م - �لعنو�ن:9212256

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح باير �حمد �صيخ �حمد ، 
بالتايل:ن�ش �حلكم نامر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�صلم �ملدعي جو�ز 
�ل�صفر �خلا�ش به - حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 

.... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره. 
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��صم �ل�صركة : رونق احلياة للتجارة �ض.ذ.م.م  
�ل�صكل  نايف.   - دي��رة   - �ل��دلل  رق��م 110 ملك �حمد حممد حممود  : مكتب  �لعنو�ن 
�لتجاري  بال�صجل  �لقيد  �لقانون:ذ�ت م�صئولية حمدودة رقم �لرخ�صة: 837839  رقم 
�لتاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1421359 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل 
دبي بتاريخ 2021/9/27  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27 وعلى 
من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني مبادئ ملراجعة احل�سابات 
ب��ردب��ي - ع��ود ميثاء -  �ملو�صى -  �ل��ع��ن��و�ن :  مكتب 411 ملك ع��ب��د�هلل حممد ع��ب��د�هلل 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  �لفاك�ش:048866575،م�صطحباً   - �ل��ه��ات��ف:048866575 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��صم �مل�صفي/مبادئ ملراجعة احل�سابات 
�لعنو�ن :  مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�صى - بردبي - عود 

ميثاء - �لهاتف:048866575 - �لفاك�ش:048866575
 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي 
�ملذكور �أعاله لت�صفية  رونق احلياة للتجارة �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2021/9/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ش  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2021/9/27
معه  ، م�صطحباً  �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  193/2015/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2014/111 عقاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1121305( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف وتنفيذ �حلكم وفق منطوقه.

طالب �لتنفيذ : جوز�ر علي عبيدي علي
�لتوكل - حمل رقم 12 - مقابل فندق  بناية  دي��رة - قرب �صاحة نا�صر -  عنو�نه:�مارة دبي - 

ر�يف - �ش.ب:103987
�ملطلوب �إعالنه : 1- جلف ديفيلوبرز �ش.م.ح - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن مبنطقة و�دي 
�ل�صفا 4 �رقام �لر��صي:1196-1213-1233- وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم 

.S-DATE&:مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7535/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3633 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )211098( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : جين�ش �ليك�ش بوتومانا جو�صيف �صاندي
 12 رقم  بناية  �صكوير  باي  �لتجاري  �خلليج  منطقة  �لب��ر�ج  �صارع   - بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 

�لطابق 3 مكتب رقم 303 - 304 - رقم مكاين:2687286633
�ملطلوب �إعالنه : 1- ريجي فريجي�ش جون - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م  وق��دره )211098(  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1257/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثانية رقم 92
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )408.617( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 

�ملدعي:موؤ�ص�صة عقار
رقم  مكتب   - �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  منطقة   - �ملطار  �صارع   - دبي  عنو�نه:�مارة 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942 -
�ملطلوب �إعالنه :  1- مز�هر حممد �صاتي حممد  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�صوع 
�لتام  �ل�صد�د  )408.617( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى 
و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/11/23  �ل�صاعة 
08.30 �ش يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3954/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14
يوؤدو�  بان  �لت�صامن و�لت�صامم  �صبيل  بينهما على  �ملدعي عليهما فيما  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
للمدعي مبلغ وقدره )2.433.639( درهم مليونان و�ربعمائة وثالث وثالثون �لفا و�صتمائة وت�صع وثالثون 

درهما - بال�صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى تاريخ �ل�صد�د �لتام. 
�ملدعي:د م للرعاية �ل�صحية �ش.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي �صارع برج خليفة - مبنى بر�مي تاور - �لطابق 
10 - وميثله:ه�صام خليل حممد �ملطوع

�ملطلوب �إعالنه :  1- �أميتى هيلث �ش.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
بينهما على  فيما  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�صوع 
�صبيل �لت�صامن و�لت�صامم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )2.433.639( درهم مليونان و�ربعمائة وثالث 
وثالثون �لفا و�صتمائة وت�صع وثالثون درهما - بال�صافة للفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ل�صتحقاق 
وحتى تاريخ �ل�صد�د �لتام - وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/11/7  �ل�صاعة 08.30 �ش يف قاعة 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اعالن بالن�شر        
 2021/2932 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ي�صي �صوب للتجارة �لعامة ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�صيف وي �ك�صرب�ش لل�صحن ذ.م.م 
وميثله : �صرحان ح�صن حممد ح�صن �ملعيني 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها ت�صجيل �لدعوى وحتديد �أقرب جل�صة ممكنة للنظر فيها و�عالن 
�ملدعي عليهما بها ومبرفقاتها �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 
�لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�صافة  �صعودي(  ري��ال   350.000( يعادل  ما  دره��م   )342.771.46( وق��دره 
مبعدل 9٪ من تاريخ �ملطالبة ولغاية متام �ل�صد�د �لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بت�صديد 
�صمعتها يف  ت�صويه  �ملدعية ج��ر�ء  ��صاب  �ل��ذي  �ملعنوي  �ل�صرر  دره��م كتعوي�ش عن  مبلغ )100.000( 

�ل�صو�ق ، �لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/11/23 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��صم �ل�صركة : �سركة اكمي �ستار للتجارة العامة ذ.م.م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك �صركة كلد�ري �لعقاريه �ملحدودة ذ.م.م - مطار دبي �لدويل. 
�ل�صكل �لقانوين:ذ�ت م�صئولية حمدودة رقم �لرخ�صة: 709151  رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 
: 1136170 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل 
بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
2021/10/20  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/20 وعلى من لديه 
�أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ماجد البحري للمحا�سبة والتدقيق 
�ض.ذ.م.م �لعنو�ن :  مكتب رقم C12/206 ملك حمد حممد عبد�لرحمن �لبحر - ديرة 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  �لفاك�ش:--،م�صطحباً   - �لهاتف:042657118   - �خلبي�صي   -

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��صم �مل�صفي/ماجد البحري للمحا�سبة والتدقيق �ض.ذ.م.م 
 - �لبحر  عبد�لرحمن  حممد  حمد  ملك   C12/206 رقم  مكتب    : �لعنو�ن 

ديرة - �خلبي�صي - �لهاتف:042657118 - �لفاك�ش:-
 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي 
�ملذكور �أعاله لت�صفية  �سركة اكمي �ستار للتجارة العامة ذ.م.م  وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/10/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����ش  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2021/10/20 بتاريخ 
�مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه 

ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 
اعالن بالن�شر 

 7423/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1-  كور تيك للخدمات �لفنية ذ.م.م 2- مهند طارق ر��صد ملحي�ش 

-  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ملحيط �لهادي ل�صناعة مفاتيح �لت�صغيل �لكهربائية ذ.م.م

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)454125.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )  ( ر�صوم 
خلزينة �ملحكمة  . وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13380 بتاريخ 2021/11/1 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003541 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :ليلة �لقمر ملقاولت �ل�صيانة �لعامة ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة:عجمان �لنعيمية 2 رقم مكاين:4405508425 - ت:0556972757 

065227770 - 0554463180 -
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/14 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب مدير �لدعوى( �صخ�صيا 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
�مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف 
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قطاع الن�سر يتغلب على الكثري من 
مدى  على  واجهها  التي  التحديات 

مئات ال�سنني
“مع  �لقا�صمي:  ب��دور  �ل�صيخة  وقالت 
�ل�125  �ل�صنوية  ب��ال��ذك��رى  �حتفالنا 
على تاأ�صي�ش �لحتاد �لدويل للنا�صرين 
�ملحوري يف  دوره  على  نوؤكد  �لعام،  هذ� 
دعم �لنا�صرين يف جميع �أنحاء �لعامل”، 
م��وؤك��دًة على �ل��دور �ل��ذي لعبه �لحتاد 
وتاريخه  �ل���ع���امل���ي���ة،  �لأزم���������ات  خ�����الل 
�مل�صرف يف �لتغلب على �لتحديات �لتي 
تو�جه �لعاملني يف �صناعة �لن�صر حول 
�لعامل، ومعاجلة �لق�صايا �لرئي�صة مثل 
حماية �حلقوق، وحرية �لن�صر، وتعزيز 

ثقافة �لقر�ءة. 
�لدويل  �لحت���اد  “ن�صعى يف  و�أ���ص��اف��ت: 
للنا�صرين لر�صيخ �لتعاون و�لت�صامن 
وتعزيز  �مل��ع��ن��ي��ة،  �جل���ه���ات  ك���اف���ة  ب���ني 
�ل��ت��ي جتمعهم،  و�ل��ع��الق��ات  �ل���رو�ب���ط 
وهذ� ما دفع �لحتاد للعمل مع �ل�صركاء 
لإطالق �خلطة �لعاملية لتعزيز ��صتد�مة 

ومرونة �صناعة �لن�صر )�إن�صباير(«.
وتابعت: “�لتزمت �أكرث من 50 منظمة 
�لن�صر  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  وموؤ�ص�صة 
�لع�صرة  �لأه�����د�ف  لتحقيق  ب��ال��ت��ع��اون 
خلطة �إن�صباير، وناأمل �أن ن�صهد �ن�صمام 

�ملزيد من �ملنظمات �إىل ميثاقها خالل 
لأن  للكتاب،  �ل���دويل  �ل�صارقة  معر�ش 
هذ� �صي�صهم بتعزيز فر�صتنا يف �لتعايف 
�ل��ع��م��ل �جلماعي  م���ن خ����الل  �ل��ك��ام��ل 

و�حلو�ر �مل�صرك«.
�أن  �لقا�صمي  ب��دور  �ل�صيخة  و�أو�صحت 
للنا�صرين،  �ل���دويل  �لحت���اد  �أك��ادمي��ي��ة 
من  نخبة  مع  بال�صر�كة  �نطلقت  �لتي 
ببناء  و�ملتخ�ص�صة  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ص�صات 
�صتقدم  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  �لقدر�ت 
ل��غ��ات جلميع  ب��ع��دة  �ف��ر����ص��ي��ة  دور�ت 
مل�صاعدتهم  �لحت��اد،  �أع�صاء  �لنا�صرين 
�لفو�رق  وتقلي�ش  �ل��ف��ج��و�ت  �صد  على 
يف �مل���ع���ارف و�مل����ه����ار�ت، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
�لجتاهات  م��ع  �لتكيف  م��ن  متكينهم 
�ملتعلقة  �ملت�صارعة  و�لتغري�ت  �حلديثة 

بجمهور �لقّر�ء و�صلوك �مل�صتهلك«.

تنموية  جتربة  متتلك  ال�سارقة   
ثرية 

ب�����دوره، �أك���د ���ص��ع��ادة �أح��م��د ب��ن ركا�ش 
�لعامري، رئي�ش هيئة �ل�صارقة للكتاب، 
�ل�صارقة  �أن  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  كلمته  يف 
ت��ن��م��وي��ة ث���ري���ة بف�صل  ل��دي��ه��ا جت���رب���ة 
�ل�صيخ  �ل�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات 
�لقا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور 

�ل�صارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�صو 
�أن ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة �أث��ب��ت��ت �أن  م��و���ص��ح��اً 
و�لعمل  بالتعاون  تتحقق  �لطموحات 
�لعليا  �مل�صالح  على  و�لتو�فق  �مل�صرك 
و�صد �لفجو�ت يف �لتن�صيق و�لتخطيط، 
�أن نعمل على كافة  “لهذ� علينا  وقال: 
�لأ�صعدة ب�صكل متكامل كل يف حميطه 
�لن�صر  و�ق��ع  تطوير  لن�صاهم يف  وبيئته 
د�ئرة  تو�صيع  خ��الل  من  �لأف�صل  نحو 

�خليار�ت وت�صهيلها �أمام �لنا�صرين«.
�جتمع   ،2001 �ل��ع��ام  “يف  و�أ����ص���اف: 
�لإمنائية  �لأه������د�ف  ل��ت��ح��دي��د  �ل���ع���امل 
لالألفية �لثالثة، هذ� �لجتماع عقد مرًة 
2015، حت��ت عنو�ن  �ل��ع��ام  �أخ���رى يف 
خمتلف وهو �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 
مت  �لجتماعني  وخالل   ،2030 للعام 
�لأ�صا�صية  �حليوية  �لقطاعات  حتديد 
�ملحركة لعملية �لنمو و�ل�صتد�مة، وهي 
و�لأمن  و�خل��دم��ات  و�لتعليم  �ل�صحة 
�إ�صافة قطاع  �لغذ�ئي، ومن هنا �أقرح 
حيوي �آخر ي�صاف �إىل قائمة �لقطاعات 
�أ�صا�صيات  �لتي تت�صل ب�صكل مبا�صر مع 

�حلياة وهو قطاع �لن�صر«.
�أن يتم دمج قطاع  �لعامري  كما �قرح 
�لن�صر يف خطط و��صر�تيجيات قياد�ت 
موؤ�صر�ت  ��صتحد�ث  جانب  �إىل  �لعامل، 

يف  �ل��ت��ق��دم  م���دى  لقيا�ش  عليها  متفق 
منوه ومدى مرونته و��صتد�مته. 

“�إذ� كان �لق�صاء على  وتابع �لعامري: 
�لأمية �لأكادميية يعد �نطالقًة لالأمم 
يف م�صريتها نحو �لتطور، فاإن �لق�صاء 
على �لأمية �ملعرفية بالقر�ءة و�لطالع، 
و�ملخيلة  و�ل��وج��د�ن،  �مل��ه��ار�ت،  وتنمية 
ل�صتمر�رية  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  �ل�صمانة  ه��و 
وهكذ�  �أهد�فها،  وحتقيق  �مل�صرية  ه��ذه 
لي�صت  �لن�صر  ق��ط��اع  ����ص��ت��د�م��ة  ت�صبح 
��صتد�مة  نحو  طريقاً  بل  بذ�ته،  هدفاً 
�ل���ع���امل وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه ونحو  م��ن��ج��ز�ت 
�مل�صركة  �ل���ع���ل���ي���ا  �مل�������ص���ال���ح  حت���ق���ي���ق 

لالإن�صانية جمعاء«.

معًا يف مواجهة الأزمة 
جل�صة  �لأول  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و���ص��ه��دت 
مو�جهة  يف  “معاً  ب���ع���ن���و�ن  ح����و�ري����ة 
��صتد�مة  ت��ع��زي��ز  خ��ط��ة  دور  �لأزم�������ة: 
 )InSPIRe( �لن�صر  قطاع  ومرونة 
يف دعم تعايف �لقطاع يف وقت �لأزمة”، 
�أد�رت���ه���ا ك��اري��ن��ي ب��ان�����ص��ا، ن��ائ��ب��ة رئي�صة 
و�صارك  ل��ل��ن��ا���ص��ري��ن،  �ل�����دويل  �لحت�����اد 
رئي�ش  جناغي،  لور�ن�ش  م��ن:  كل  فيها 
ومينغن�صو  �لكينية؛  �لنا�صرين  جمعية 
لكتب  �ل����دويل  �ملجل�ش  رئ��ي�����ش  ت�����ص��ان��غ، 

�ليافعني )عرب تقنية �لت�صال �ملرئي(؛ 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ت��ي��ك�����ص��ي�����ش،  وب��ات��ري�����ص��ي 
باأعمال  �لقائم  للكتاب،  ليرب  معر�ش 
لنقابات  �لإ����ص���ب���اين  �لحت������اد  رئ���ي�������ش، 
من�صقة  كوزلوفيتز،  ويوليا  �لنا�صرين؛ 

مهرجان بوك �آر�صينال -�أوكر�نيا. 

تعاونًا  يتطلب  الن�سر  قطاع  تعايف 
دوليًا

ويف �فتتاح �جلل�صة، �أكدت كاريني بان�صا 
�أن خطة تعزيز ��صتد�مة ومرونة قطاع 
من  ول������دت   )InSPIRe( �ل��ن�����ص��ر 
�لن�صر،  قطاع  بتعايف  �لطموح  منطلق 
ك��غ��ريه م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة، و�أن 
هذ� يتطلب تعاوناً دولياً يف �صبيل دعم 
�لنا�صرين و�لر�صامني و�ملوؤلفني، �لذين 
فر�صها  �لتي  �لوقاية  باإجر�ء�ت  تاأثرو� 

فريو�ش كوفيد19-.

مرحلة  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  دع�����وة 
الت�سويق الإلكرتوين للكتب

ل����ور�ن���������ش جناغي،  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لكينية:  �ل��ن��ا���ص��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش 
�صناع قطاع  على  متلي  �جلائحة  “�إن 
�لن�صر يف �لعامل �لعناية �لبالغة بال�صاأن 
مرحلة  �إىل  و�لن���ت���ق���ال  �ل��ت�����ص��وي��ق��ي، 

خا�صة  للكتب،  �لإل���ك���روين  �لت�صويق 
بعد �جلائحة �لتي �ألزمت �لنا�ش �لبقاء 
�لكتب  ت��د�ول  يف منازلهم، وحالت دون 

�لورقية«.

ملهمًا  حاًل   )InSPIRe( مبادرة 
للو�سول اإىل مرحلة التعايف

رئي�ش  ت�����ص��ان��غ،  مينغن�صو  ق���ال  ب����دوره، 
�ملجل�ش �لدويل لكتب �ليافعني: “متثل 
ملهماً  ح���اًل   )InSPIRe( م���ب���ادرة 
�لتي  �ل���ت���ع���ايف  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��ل��و���ص��ول 
نتطلع �إليها لقطاع �لن�صر �لعاملي، فبعد 
كافة  �لتي طالت  �لطيف  و��صعة  �لآث��ار 
�صمنها  وم��ن  �لقت�صادية،  �لقطاعات 
�ل�صروري  م��ن  �أ���ص��ب��ح  �ل��ن�����ص��ر،  ق��ط��اع 
ي�صع  دويل  حت����رك  ه���ن���اك  ي���ك���ون  �أن 
�ل��ت��ي ت�صمن عودة  �خل��ط��ط و�ل��ب��د�ئ��ل 
وتوفري  طبيعتها،  �إىل  �ملعرفية  �حلياة 

متطلباتها للطالب و�لأطفال«. 

ال�سارقة �سوقًا مهمًا للن�سر
نائب  تيك�صي�ش،  باتري�صي  ق��ال  ب���دوره 
رئ��ي�����ش م��ع��ر���ش ل��ي��رب ل��ل��ك��ت��اب، �لقائم 
�لإ�صباين  �لحت������اد  رئ���ي�������ش،  ب���اأع���م���ال 
�ل�صارقة  “تعد  �ل��ن��ا���ص��ري��ن:  ل��ن��ق��اب��ات 
�لنجاح  بعد  للن�صر، خا�صة  مهماً  �صوقاً 

�لذي و�جهت به تد�عيات وباء كوفيد-
19، على م�صتوى �لقطاع، و�لذي ن�صهد 
�إق��ام��ة �لأح�����د�ث �ملعرفية  م��ن خ��الل��ه 
ك��م��ع��ر���ش �ل���ك���ت���اب �ل�������دويل وم���وؤمت���ر 

�لنا�صرين �لدويل �لذي ن�صهده«.
�جلائحة منحت فر�صة كبرية للتفكري 

يف �لبد�ئل
يف حني قالت يوليا كوزلوفيتز، من�صقة 
مهرجان بوك �آر�صينال -�أوكر�نيا: “�إن 
�جلائحة منحتنا فر�صة كبرية للتفكري 
للرقي  تبنيها  ينبغي  �لتي  �لبد�ئل  يف 
�لعاملي، وذلك من خالل  �لن�صر  بقطاع 
�لعاملي  و�ل��ت�����ص��ام��ن  �مل�����ص��رك  �ل��ع��م��ل 
�ملناخ  �ل��ن�����ص��ر، وت���وف���ري  ق���ط���اع  ل���دع���م 
�ملنا�صب و�لآمن لإقامة �لفعاليات �لتي 

ت�صجع على �لقر�ءة«. 
يعقد  �لنا�صرين  م��وؤمت��ر  �أن  �إىل  ي�صار 
جل�صات حو�رية ولقاء�ت تعريفّية تفتح 
�لنا�صرين  بني  و�لتعاون  �لتو��صل  �أف��ق 
لبحث  �ل���ن�������ص���ر  ����ص���ن���اع���ة  وخم���ت�������ص���ي 
�لن�صر  قطاع  يو�جهها  �لتي  �لتحديات 
يف �ملنطقة و�لعامل، �إىل جانب مناق�صة 
�أبرز �لق�صايا �لتي تخ�ش �لقطاع مثل 
منها حجم مبيعات �لكتب و�لتفاقيات 
�ل��رج��م��ة وحقوق  �مل��ح��ت��م��ل��ة وح���رك���ة 

�لن�صر و�لتوزيع.

خالل اأعمال اليوم الأول 

 موؤمتر النا�ضرين ي�ضدد على �ضرورة التعاون الدويل ل�ضمان م�ضتقبل ن�ضر م�ضتدام يف العامل 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أك���د م�����ص��ارك��ون يف ج��ل�����ص��ات �ليوم 
11 من  �أع��م��ال �ل���دورة  �لأول من 
�نطلقت  �ل��ذي  �لنا�صرين  م��وؤمت��ر 
�أم���������ش �لأح��������د )31  ف���ع���ال���ي���ات���ه 
�أك��ت��وب��ر(، �أه��م��ي��ة �مل���ب���ادر�ت و�ملنح 
�لتي قدمتها �ل�صارقة ل�صوق �لن�صر 
�إىل  م�صريين  و�لعامل،  �ملنطقة  يف 
ت�صجيع  ع��ل��ى  �لإي���ج���اب���ي  �أث����ره����ا 
��صتمر�ر  ودع���م  �ل��رج��م��ة  ح��رك��ة 
�ل��ت��و����ص��ل ب���ني �ل��ن��ا���ص��ري��ن يف كل 

�أنحاء �لعامل. 
للموؤمتر  �لثانية  �جلل�صة  وج��اءت 
�ملدير  نايلور،  �أد�ره��ا تريفور  �لتي 
و�لت�صويق  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات  �مل�����ص��اع��د 
�لأم��ري��ك��ي��ة يف  �جل��ام��ع��ة  مبطبعة 
م�صر، حتت عنو�ن “م�صهد �لن�صر 
حول  �إر���ص��اد�ت  �لعربي:  �لعامل  يف 
�ملختلفة”،  �لعربي  �لعامل  �أ���ص��و�ق 
و�صارك فيها كل من: ماهر كيايل 
�لعربية  �ملوؤ�ص�صة  ورئي�ش  موؤ�ص�ش 
وموؤن�ش  و�ل���ن�������ص���ر،  ل���ل���در�����ص���ات 
�أ، ب،  �حل���ط���اب، م��وؤ���ص�����ش ورئ��ي�����ش 
�جلابري  وحم���م���د  ن���ا����ص���رون،  ت 
�لنيل  جمموعة  ورئ��ي�����ش  موؤ�ص�ش 
�لعربية، وتامر �صعيد، �ملدير �لعام 

ملجموعة كلمات.
ك��ي��ايل يف مد�خلته  م��اه��ر  و�أ����ص���ار 
�لعالقة  �أن  �إىل  �جل��ل�����ص��ة  خ���الل 
و�لنا�صرين  �لعرب  �لنا�صرين  بني 
�أك����رث بف�صل  ت���ط���ورت  �ل��دول��ي��ني 

�ل��ت��ي تطلقها  �جل��ه��ود و�مل���ب���ادر�ت 
هيئة �ل�صارقة للكتاب، ويف مقدمتها 
تنظيم موؤمتر �لنا�صرين، مو�صحاً 
�أن �ل�صارقة لها ف�صل كبري يف دعم 

�صناعة �لكتاب �لعربي و�لعاملي.
ب���دوره �أك���د م��وؤن�����ش �حل��ط��اب عدم 
وعدد  �ل�صكان  ع��دد  ب��ني  �لتنا�صب 
�ل��ع��رب��ي، لفتاً  �ل��ع��امل  �ل���ق���ر�ء يف 
�لنا�صر  م��ن  يتطلب  ذل���ك  �أن  �إىل 
�ل�صوق  ح���ج���م  م����ر�ع����اة  �ل�������دويل 
�لعربي و�صياغة عالقة مع �لنا�صر 
�لكتاب  �صوق  تر�عي حجم  �لعربي 
�لقبول  �إىل  بالإ�صافة  �ملنطقة،  يف 
�أك�����رب وت���وف���ري حمتوى  مب���رون���ة 
م���الئ���م خ��ا���ص��ة ل��ك��ت��ب �لأط���ف���ال، 
ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ث��ق��اف��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 

�لعامل �لعربي.
“�إن  �أم���ا حممد �جل��اب��ري ف��ق��ال: 
تكلفة �لكتاب �ملرجم �إىل �لعربية 

مرتفعة  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �حل����ق����ول  يف 
دفع  �إىل  �لنا�صر  ل�صطر�ر  نتيجة 
�لرجمة، يف مقابل �صعف  حقوق 
تناف�صها كتب  �لإقبال عليها حيث 
�جلابري  ودعا  و�ل�صيا�صة”،  �لأدب 
بتجربة  �لق��ت��د�ء  �إىل  �حل��ك��وم��ات 
�ل�������ص���ارق���ة وت����ق����دمي �مل����زي����د من 
�لت�صهيالت و�لإعفاء�ت �ل�صريبية 
�نت�صار  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  و�جل��م��رك��ي��ة 

�لكتاب يف �ل�صوق �لعربي.
وب������دوره ق����ال ت��ام��ر ���ص��ع��ي��د: “�إن 
�ل������دويل م��ط��ال��ب ببذل  �ل��ن��ا���ص��ر 
جهد �أكرب من حيث تكر�ر ح�صوره 
ل�صتك�صاف �ل�صوق �لعربي للكتاب، 
ب���اأرق���ام و�ق��ع��ي��ة وتوثيق  ل��ل��خ��روج 
ولفت  �لعربي”،  بالنا�صر  �لعالقة 
�إىل �أن �عتماد �لنا�صر �لدويل على 
�ل��ع��رب��ي من  �ل��ك��ت��اب  ���ص��وق  تقييم 
ون�صح  ك��اف،  �ملعار�ش غري  خ��الل 

بتنوع  ب��اله��ت��م��ام  �ل��ع��رب��ي  �لنا�صر 
ت��ل��ب��ي��ة لتنوع  �ل��ك��ت��ب  م��و���ص��وع��ات 

�هتمامات �لقر�ء.

درو�ش من �صوق �لكتاب �لإ�صباين 
ويف جل�صة بعنو�ن “ت�صليط �ل�صوء 
�إ�صبانيا:  �ل�������ص���رف  ���ص��ي��ف  ع���ل���ى 
�لكتب  �صوق  من  و�لتعلم  �لدرو�ش 
��صت�صاف  �ملتنامي”،  �لإ����ص���ب���اين 
�ملوؤمتر عدد�ً من �خلرب�ء و�ملعنيني 
بقطاع �لن�صر �لإ�صباين، حيث حتل 
على معر�ش  �صرف  �صيف  �إ�صبانيا 
�ل�صارقة �لدويل للكتاب، يف دورته 

�ل�40 لهذ� �لعام. 
وحت����دث خ���الل �جل��ل�����ص��ة ك���اًل من 
�صانث، مدير  فر�ن�صي�صكو خافيري 
ولوي�ش  باإ�صبانيا،  بالنيتا  حترير 
زندرير�، �لرئي�ش �لتنفيذي، رئي�ش 
و�أد�ر  باإ�صبانيا،  خوفينتود  حترير 
�أفيال،  م���اري���ا  �أن��ط��ون��ي��و  �جل��ل�����ص��ة 
يف  �لنا�صرين  نقابات  �حت��اد  مدير 

�إ�صبانيا. 
�أفيال  م���اري���ا  �أن���ط���ون���ي���و  و�ف���ت���ت���ح 
�لن�صر  ق��ط��اع  �أن  ب��ب��ي��ان��ه  �جل��ل�����ص��ة 
3.2 من  ن��ح��و  �إ���ص��ب��ان��ي��ا مي��ث��ل  يف 
�لإ�صباين،  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل 

�لإ�صبانية  �ل�������ص���وق  ي�����ص��ع  وه�����ذ� 
عاملياً،  م��ت�����ص��در  م��وق��ع  يف  للكتب 
ح��ي��ث ي��وف��ر ه���ذ� �ل��ق��ط��اع فر�صة 
لإيجاد  �ل��ع��امل��ي��ني،  �لن�صر  ل�صناع 
�لن�صر  �صناعة  يف  فاعلني  �صركاء 
موؤمتر  �أن  �إىل  لفتاً  �إ�صبانيا،  من 
�لنا�صرين يف �ل�صارقة ميثل فر�صة 
ثمينة لإيجاد �صر�كات موؤثرة بني 

�إ�صبانيا و�لعامل �لعربي.
لدى  �أن  زن����دري����ر�  ل��وي�����ش  و�أك������د 
منه  يجعل  ما  �إ�صبانيا  يف  �لقطاع 
يف  �لعرب،  للنا�صرين  قوياً  �صريكاً 
جمالت �لرجمة و�صر�ء �حلقوق 

“�إن  وق���ال:  و�ل��ت��وزي��ع،  و�لت�صويق 
�ه��ت��م��ام �لآب�����اء ب��اأط��ف��ال��ه��م يجعل 
�أن  ب��ال��غ��ة يف  �أم���ام���ن���ا م�����ص��وؤول��ي��ة 
منتجات  �لقادمة  لالأجيال  نقدم 
معرفية ترتقي بذ�ئقة �لقارئ، ول 
�صيما من فئات �لأطفال و�ل�صباب، 
�لتي  �لفئات  �أك��رث  ميثلون  �لذين 

يعول عليها يف جمال �لقر�ءة«.
فر�ن�صي�صكو  �أو����ص���ح  ج��ان��ب��ه  م���ن 
تفتح  �إ�صبانيا  �أن  ���ص��ان��ث،  خافيري 
�لعامل من  �أم��ام  �ملعرفية  نو�فذها 
تتميز  �ل��ذي  �لكبري  �لتنوع  خ��الل 
به �لثقافة �لإ�صبانية، حيث تنت�صر 
فيها �لعديد من �للغات و�للهجات، 
م�صري�ً �إىل �أن �لعالقة بني �إ�صبانيا 
�ل��ع��رب��ي متينة ج���د�ً، ول  و�ل��ع��امل 
ملد  �ملنا�صبة  �ملن�صة  �إي��ج��اد  م��ن  ب��د 
�لطرفني،  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ج�����ص��ور 
للكتاب  �ل��دويل  �ل�صارقة  وملعر�ش 

دور ر�ئد يف هذ� �لتعاون �مل�صرك. 
�صوق  �أن  ����ص���ان���ث  خ���اف���ي���ري  و�أك�������د 
ينبغي  ع��امل��ي��ة،  ب��اأزم��ة  مي��ر  �لن�صر 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى جت���اوزه���ا م��ن خالل 
و��صتثمار  �لبديلة  �ل��ط��رق  �إي��ج��اد 
هذ�  خدمة  يف  �حلديثة  �لتقنيات 
�لعربي مميز  �لكتاب  و�أن  �لقطاع، 
وي�صتحق �أن يتم �لعمل على ن�صره 
كافة  و��صتثمار  ق��ط��اع��ه،  وخ��دم��ة 
�ل�صبل لتعزيز ح�صوره عاملياً لدى 

�لقر�ء. 
�لنا�صرين  م��وؤمت��ر  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
�ل�صارقة  ه���ي���ئ���ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�������ذي 
ل��ل��ك��ت��اب ب���ال���ت���ع���اون م����ع �لحت�����اد 
�لدويل للنا�صرين، يف مركز �إك�صبو 
على مدى ثالثة  ي�صتمر  �ل�صارقة 
40 من  �ل�����دورة  ب���دء  �أي�����ام، قبيل 
للكتاب  �ل���دويل  �ل�صارقة  معر�ش 

�لأربعاء �ملقبل.

خالل جل�ستني يف اليوم الأول ملوؤمتر النا�سرين

نا�ضرون عرب واإ�ضبان ي�ضيدون بدور ال�ضارقة يف خلق فر�ص لتطوير حركة الن�ضر والرتجمة عربًيا وعاملًيا  

•• ال�سارقة-الفجر:

اأعمال الدورة 11 من  اأكتوبر(  اأنحاء العامل، بداأت )اأم�ض الأحد 31  اأدبيًا و35 متحدثًا من خمتلف  مب�ساركة 561 نا�سرًا ووكياًل 
موؤمتر النا�سرين، الذي تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب بالتعاون مع الحتاد الدويل للنا�سرين، يف مركز اإك�سبو ال�سارقة على مدى 

ثالثة اأيام، وذلك قبيل بدء الدورة 40 من معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب الأربعاء املقبل. 
وانطلق املوؤمتر بحفل، �ساركت فيه ال�سيخة بدور القا�سمي، رئي�سة الحتاد الدويل للنا�سرين، بكلمة رئي�سية �سلطت خاللها ال�سوء 
على جهود الحتاد يف تعزيز اأ�س�ض منو �سناعة الن�سر يف مرحلة ما بعد كورونا، واأكدت التزامها بدعم النا�سرين للتغلب على تداعيات 
الأزمة وت�سريع عملية التعايف منها، وحتدث خالله �سعادة اأحمد بن ركا�ض العامري، رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب، يف كلمة ترحيبية 

اأ�سار فيها اإىل حر�ض اإمارة ال�سارقة من خالل املوؤمتر ال�سنوي على تقدمي كل ما يلزم لدعم قطاع الن�سر والرتقاء به.

بدور القا�ضمي: الحتاد الدويل للنا�ضرين يقود جهودًا لتح�ضني ظروف �ضناعة الن�ضر
اأحمد العامري:الق�ضاء على الأمية املعرفية بالقراءة وتنمية املهارات �ضمانة ل�ضتمرار تطور الأمم
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مل اأخ�سع لأي عمليات جتميل يف حياتي

نادية اجلندي : اأحاول اأن اأعي�ص حياتي ب�ضكل طبيعي
لك  �لأخ������رية  �ل��ت�����ص��وي��ر  ج��ل�����ص��ة  • �أث������ارت 
�لتو��صل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ف��ع��ل  ردود 

�لجتماعي، كيف وجدت �لأمر؟
- تابعت بع�ش ما ن�صر بالفعل، وهي 
يف  بها  قمت  جديدة  ت�صوير  جل�صة 
نهاية �ل�صيف، و�صعدت بردود �لفعل 
عليها، خا�صة �أنها لقت ��صتح�صان 
ق��ط��اع ع��ري�����ش م��ن �جل��م��ه��ور فور 
�لر�صمية،  ح�صاباتي  ع��رب  ن�صرها 
و��صع،  نطاق  على  تد�ولها  وج��رى 
و�إعادة ن�صرها باأرقام كبرية يف فرة 

زمنية وجيزة جد�.
• تعليقات �لفتيات حتديد� �رتبطت 

بحفاظك على ر�صاقتك؟
تناولت  �ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ب��ال��ف��ع��ل   -
�أي  �أف��ع��ل  �أم����ور� ع���دة، لكني ل 
���ص��يء خ����ارق، ول��ك��ن �أح�����اول �أن 
�أعي�ش حياتي ب�صكل طبيعي، و�أن 
فيما  �صو�ء  �صحتي  على  �أح��اف��ظ 
يتعلق بانتظام مو�عيد �لنوم �أو 
خفيف  ب�صكل  �لوجبات  ت��ن��اول 
�أو �حلفاظ على ب�صرتي بعدم 
��صتخد�م  يف  �لإ�������ص������ر�ف 
�لتجميل،  م�صتح�صر�ت 
ممار�صة  �إىل  �إ�����ص����اف����ة 
�لريا�صة وعدم تناول �أي 
وهذه  م�صرة،  م�صروبات 
�أ�صا�صي  ج�����زء  �ل���ر����ص���اق���ة 
م���ن ���ص��خ�����ص��ي��ت��ي وج�����زء من 
لأن  ت�صعى  كممثلة  �صخ�صيتي 
�أف�صل  يف  جمهورها  �أم���ام  تبقى 
ممار�صتي  بجانب  ه��ذ�  ���ص��ورة، 
للريا�صة ب�صكل منتظم، و�لتي 
ت���ع���ت���رب ج��������زء� م�����ن روت�����ني 

حياتي �ليومي.
حتدث  �لبع�ش  لكن   •
عمليات  �إج���ر�ئ���ك  ع��ن 
�ل���ف���رة  يف  جت���م���ي���ل 

�لأخرية؟
�لأم���������ر  ه���������ذ�   -
�صحيحا  ل���ي�������ش 
ع���ل���ى �لإط��������الق، 
كونه  يتجاوز  ول 
�صائعة من �صمن 
عديدة  ���ص��ائ��ع��ات 
ت�������الح�������ق�������ن�������ي 
د�ئ��م��ا، ومل �عد 
�أو  ب����ه����ا  �أه�����ت�����م 
ح��ت��ى �أرغ������ب يف 
عليها،  �لتعليق 

حياتي،  يف  جتميل  عمليات  لأي  �أخ�صع  فلم 
حياتي،  م��ر�ح��ل  م��ن  ب���اأي  يتغري  مل  و�صكلي 
لكني  �إل���ي���ه���ا  ح���اج���ة  يف  ل�����ص��ت  �أن���ن���ي  و�أرى 
و�ليوم  د�ئمة للحفاظ على �صحتي،  بحاجة 
�لفنية  �لأعمال  يف  �صو�ء  �ل�صور،  خالل  من 
يجري  م��ن  ت��ع��رف  �أن  ميكنك  �ل���رب�م���ج،  �أو 
�ملالمح،  �خ��ت��الف  ب�صبب  �لتجميل  عمليات 

فالأمر مل يعد �صعبا.
عمليات  ترف�صني  �أن���ك  ذل��ك  معنى  ه��ل   •

�لتجميل؟
ل  يفعله،  �أن  ي��ري��د  فيما  ح��ر  �صخ�ش  ك��ل   -
قناعاته  لديه  �صخ�ش  وكل  �أحد  على  �أ�صادر 
�كون  �أن  �أحب  بالن�صبة يل  و�آر�وؤه يف �حلياة، 
ما  وه��و  �آخ��ر،  �صخ�صا  ولي�ش  �جلندي  نادية 
�أك���ون مم��ي��زة، ول  �أن  �أح��ر���ش على  يجعلني 
�أجد نف�صي م�صطرة لعمليات �لتجميل، فقد 
لكن  م��ا،  م�صكلة  ملعاجلة  لها  �خل�����ص��وع  يتم 
�حلمدهلل مل �أ�صطر لها ومل �أفكر فيها يوما، 
خمتلف  يف  �صكلي  عن  د�ئما  بالر�صا  و�أ�صعر 

مر�حل حياتي.
�لتعليقات  بع�ش  من  بال�صيق  �صعرت  • هل 

غري �ليجابية على �ل�صور �لأخرية؟
- د�ئما هناك �أع��د�ء �لنجاح، وه��وؤلء �عتدت 
منهم على �لنتقاد وحماولة �ف�صاد �أي جناح 
م��ن خالل  ت��ر�ه��م  �أن  و�لآن مي��ك��ن  ي��ح��دث، 
�لتو��صل  م���و�ق���ع  ع���رب  جم��ه��ول��ة  ح�����ص��اب��ات 
باإف�صاد  لهم  ��صمح  �عد  مل  لكن  �لجتماعي، 
فرحتي، يكفي �أن �قول لك �إن هناك �لكثري 
لي�ش من م�صر  و�صلتني  �لتي  �لر�صائل  من 
ف��ق��ط ول��ك��ن م��ن �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي بالكامل، 
�أيام  لعدة  �لريند  مت�صدرة  ظلت  و�ل�صور 
وعدم  بالب�صاطة  �ت�صمت  �أن��ه��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�ملبالغة، وهناك حالة من �لتقدير بيني وبني 
جمهوري، فلماذ� �أ�صغل نف�صي مبن يريد �أن 

ي�صايقني؟
و�لعمر،  �ل�صور  بني  ربطت  تعليقات  • ثمة 

كيف وجدتها؟
وهناك  رق����م،  جم���رد  يل  بالن�صبة  �ل��ع��م��ر   -
معلومات كثرية مغلوطة عن حياتي ل�صيما 
ت���اري���خ م���ي���الدي، وه���ن���اك ح�����ص��اب��ات مزيفة 
�لتو��صل  على  حر�صي  رغ��م  ��صمي  تنتحل 
لذ�  �لر�صمية،  ح�صاباتي  عرب  جمهوري  مع 
بت�صويه  يقومون  م��ن  �صد  ق�صائيا  �أحت���رك 
�صورتي عرب بالغات للجهات �ملعنية، وهناك 
بالفعل �صفحات جرى �إغالقها كانت حتمل 

��صمي ولي�ش يل عالقة بها.
يف  �جلديدة  �لفنية  م�صاريعك  عن  م��اذ�   •

�لفرة �حلالية؟
- ل���دي ع��م��ل در�م����ي ج��دي��د �أع��م��ل عليه يف 
��صتعجال،  دون  م���ن  ل��ك��ن  �حل�����ايل  �ل���وق���ت 

�لعر�ش  �أ�صغل نف�صي مبوعد  �أنني ل  خا�صة 
�أن  يهمني  لكن  خارجه  �أو  رم�صان  يف  �صو�ء 

�أعود بعمل جيد وقوي.
• لكن �لأعمال �لدر�مية يف رم�صان حتظى 

بفر�صة �أكرب يف �مل�صاهدة؟
�أن يفر�ش  در�م���ي���ا مي��ك��ن��ه  �ل��ع��م��ل �جل��ي��د   -
�ل�صخ�صية،  قناعاتي  وهذه  وقت،  باأي  نف�صه 
م�صل�صلي  بعر�ش  �لتجربة  خ�صت  �أن  و�صبق 
"�أ�صر�ر" خارج رم�صان وحقق جناحا كبري�، 
�لفنانني  م��ن  �لكثري  لت�صجيع  ب��د�ي��ة  وك���ان 
ع��ل��ى خ��و���ش ن��ف�����ش �ل��ت��ج��رب��ة وع����دم عر�ش 
�ل�30 حلقة  �إىل در�م��ا  �لتي تنتمي  �لأعمال 

يف �ل�صباق �لرم�صاين فح�صب.
لل�صينما؟ • وبالن�صبة 

- �أ�صتاق لل�صينما وهي د�ئما يف تفكريي، لكن 
عودتي لها يجب �أن تكون بعمل يليق بتاريخي 
�لتي  �ل�صعبة  �ل��ظ��روف  و�صاهدنا  ومكانتي، 
�ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خ��الل  �ل�صينما  بها  م��رت 
�جد  �أن  و�أمت���ن���ى  ج��ي��دة  �أع���م���ال  �لآن  ه��ن��اك 
�ل��ع��م��ل �ل����ذي ����ص��ت��ط��ي��ع م��ن خ��الل��ه �لعودة 

باأ�صرع وقت.
من  بتحقيقها  قمت  �لتي  �لنجاحات  • هل 

قبل ت�صع عو�ئق �أمام عودتك؟
- ل �ع��ت��ربه��ا ع���و�ئ���ق ل��ك��ن م���ع ك���ل خطوة 
ت��ق��دم��ه��ا ت���ك���ون ه���ن���اك �����ص����رورة ب�����اأن تكون 
��صتفادة  وفيها  دق��ة  �أك���رث  �لتالية  �خل��ط��وة 
�أفكر  يجعلني  �لفني  وتاريخي  �ملا�صي،  من 
�أي جتربة  خ��و���ش  �مل��و�ف��ق��ة على  ج��ي��د� قبل 
جديدة حتى ل تكون �أقل يف �مل�صتوى �لفني، 
�إ�صافة �إىل �أن �لق�صايا �لتي قمت مبناق�صتها 
�أعمايل مل�صت �جلمهور و�صاهمت يف طرح  يف 
تعي�ش  جعلها  م��ا  وه��و  عنها،  م�صكوت  �أف��ك��ار 
�ليوم  �لأم��ور جتعلني  �ليوم، وكل هذه  حتى 
جديد،  عمل  �أي  يف  �ل�صروع  قبل  جيد�  �أفكر 
فهناك م�صوؤولية على عاتقي باملحافظة على 
ت��اري��خ��ي، وث��ق��ة م��ن �جل��م��ه��ور فيما �قدمه 
بال�صينما  فاأعمايل  عليها،  �أحافظ  �أن  يجب 
فعل  رد  وتلقى  تعر�ش  ت��ز�ل  ل  غيابي  رغ��م 
ت�صاهدها يف  �لتي مل  �لأج��ي��ال �جلديدة  مع 

�ل�صالت.

تعود �لفنانة هند �صربي لل�صينما جمدد�، من خالل 
بطولته  ع��ل��ى  و�ف��ق��ت  �ل���ذي  طارئة"،  "حالة  فيلم 
وجمموعة  مم���دوح  حممد  فيه  وي�صاركها  م��وؤخ��ر�، 
بقية  �ختيار  يجري  وق��ت  يف  �ل�صباب،  �لفنانني  م��ن 
فريق �لعمل خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة. ويتوقع �أن 
بحلول  �جل��دي��د  �لفيلم  دوره���ا يف  ت�صوير  ت��ب��د�أ هند 
مل  بينما  ت��ق��دي��ر،  �أق�����ص��ى  على  �ملقبل  �ل�صهر  نهاية 
�ل�صينمائية.  �ل�صالت  يف  �لفيلم  طرح  موعد  يتحدد 
ك��ام��ل من  ب�����ص��ك��ل  لتنتهي  �أي�����ام   10 ل��ه��ن��د  وي��ت��ب��ق��ى 
"كرية و�جلن" مع �أحمد عز  ت�صوير دوره��ا يف فيلم 
وكرمي عبد�لعزيز، بعدما �نتهت من ت�صوير �مل�صاهد 

�خلارجية يف �ملجر.

بردود  �سعادتها  عن  اجلندي  نادية  الفنانة  عربت 
الأفعال الأخرية على جل�سات الت�سوير التي خ�سعت 
لها نهاية ف�سل ال�سيف، ون�سرتها عرب ح�ساباتها على 
مواقع التوا�سل الجتماعي. واأكدت اجلندي، يف هذا 
احلوار ، ا�ستعدادها للعودة اإىل الدراما التلفزيونية 
من خالل م�سروع جديد تعمل على حت�سريه من دون 
التقيد مبوعد عر�سه �سواء يف �سهر رم�سان اأو خارجه، 

وفيما يلي التفا�سيل:

هند �ضربي بـ )حالة طارئة( )ورق التوت(... يتناول 
ق�ضايا اجتماعية عدة

�ملونتاج للم�صل�صل �لدر�مي �مل�صري �جلديد،  �نتهاء �لت�صوير، جتري حالياً عملية  بعد 
�لذي يحمل عنو�ن )ورقة �لتوت(، متهيد�ً لختيار موعد �لعر�ش، �لذي مل يحدد بعد 

�إذ� ما �صيكون على من�صة �إلكرونية �أو حمطة ف�صائية.
م�صادر يف �ل�صركة �ملنتجة )Eagle Films(، قالت : �إن �مل�صل�صل من نوعية در�ما 
�ل�45 حلقة، ومت ت�صويره، بني بالتوهات مدينة �لإنتاج �لإعالمي يف مدينة 6 �أكتوبر، 

على �أطر�ف �لقاهرة، و��صتوديو يف منطقة �لهرم باجليزة.
ق�صة  ويحكي  �لو�عدة،  �ل�صابة  �لوجوه  من  كبرية  جمموعة  ي�صم  )�لعمل  و�أ�صافت: 

�لأ�صري  �لعنف  �خل��ت��ان،  بينها  م��ن  ع���دة،  مهمة  �جتماعية  م��و���ص��وع��ات  ت��ت��ن��اول 
و�لتحر�ش، من خالل �أحد�ث متتالية ومت�صابكة(.

�صعادته  ع��ن  �مل�صل�صل،  بطل  ���ص��الم��ة،  �صريف  �ل��ف��ن��ان  �أع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
بالتعاون مع �لوجوه �ل�صابة، �إ�صافة �إىل �أ�صحاب �خلربة مثل �لفنانة 

عر�صه،  ل��دى  كبري�ً  �إق��ب��اًل  �لعمل  ينال  �أن  متمنياً  عثمان،  �صلوى 
�أثناء  �أن فريق �لعمل بذل جهد�ً كبري�ً  لفتاً يف �لوقت ذ�ته �إىل 

�لت�صوير.
كاًل  �صالمة،  جانب  �إىل  بطولته  يف  �ل��ت��وت(  )ورق  وي�صم 

م��ن حم��م��د ك��ي��الن��ى، �أ���ص��م��اء ج���الل، ث���ر�ء ج��ب��ي��ل، معتز 
ه�صام، خالد �أنور، م�صطفى من�صور، �صمر عالم، �أحمد 
�أ���ص��رف، فيما مت��ت كتابته ع��رب ور�صة  ث��اب��ت وحم��م��د 
�إ�صر�ء  �صمري،  ف��ادي  ومعه  جنيب،  عبادة  قادها  عمل 
مقيدم، �صمر طاهر، �أماين �أبو�لعنني وحممد فوزي، 

ويخرجه ح�صام علي.
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طبيب يك�ضف الأطعمة 
الالزمة للوقاية من ال�ضرطان

�أعلن �لطبيب �لرو�صي �ألك�صندر ميا�صنيكوف، �أن �لأ�صخا�ش �لذين �أ�صيبو� 
بال�صرطان، عليهم �تباع نظام غذ�ئي معني لتجنب �لنتكا�ش.

وي�صري ميا�صنيكوف يف حديث تلفزيوين، �إىل �أنه لالأ�صف معظم �ملنتجات 
�لغذ�ئية �لتي ين�صح بتناولها يف هذه �حلالة، مل تثبت فعاليتها. فما هي 
�لأطعمة �لتي ينبغي �إ�صافتها �إىل �لنظام �لغذ�ئي، وما هي �لأطعمة �لتي 

يجب جتنبها.
من  ل��ل��وق��اي��ة  وفيتامينات  �أط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول  �صابقا  ي��و���ص��ى  ك���ان  وي�����ص��ي��ف، 
�لأطعمة  ه���ذه  ف��ع��ال��ي��ة  م��ا يثبت  ل���دى �خل����رب�ء  لي�ش  ول��ك��ن  �ل�����ص��رط��ان. 

و�لفيتامينات، مثل فيتامني D و�لكال�صيوم و�لطماطم.
يعجبكم.  ما  تناولو�  �لأطعمة،  من  معينة  �أن��و�ع  على  تركزو�  "ل  ويقول، 
�أل حتتوي  �لنف�ش على تناول طعام معني. ولكن يجب  ول حاجة لإجبار 
خطر  عامل  ه��و  �ل���وزن  زي���ادة  لأن  عالية.  ح��ر�ري��ة  �صعر�ت  على  �لأطعمة 
ل�صرطان �لثدي و�لأمعاء، ويف نف�ش �لوقت يجب عدم تخفي�صه. ويف�صل 

�لركيز على �خل�صرو�ت و�لفو�كه".
�لغذ�ئي-  �لنظام  �أن تكون �صمن  �لتي يجب  ويدرج ميا�صنيكوف �لأطعمة 

�لبقول، �لثوم، �ل�صاي �لأخ�صر، �لأ�صماك، و�لتقليل من تناول �للحوم.
�لتي  �لأطعمة  �ل�صرطان، فهي جميع  �لتي حتفز  �لأطعمة  و�أم��ا  وي�صيف، 
يعترب  ه��ذ�  ومقابل  �لأن�صولني.  م�صتوى  من  تزيد  لأنها  �ل�صمنة،  ت�صبب 
مر�ش �ل�صكري من عالمات عدم �حل�صا�صية لالأن�صولني. ووفقا له يتعر�ش 

مر�صى �ل�صكري لالإ�صابة بال�صرطان مبقد�ر 8 مر�ت �أكرث.
�ملعدة.  ب�صرطان  �لإ�صابة  و��صح يف  لأنه عامل  �مللح،  �لقائمة،  وت�صم هذه 
لقد كان هذ� �ل�صرطان حتى عام 1950 يف مقدمة �أمر��ش �لأور�م. ويعزو 
ميا�صنيكوف ذلك �إىل حقيقة �أنه حتى �لن�صف �لثاين من �لقرن �لع�صرين 

مل تكن هناك ثالجات، وكانت جميع �لأطعمة حتفظ با�صتخد�م �مللح.
ويقول، "منذ عام 2016 يعترب �مللح ر�صميا مادة م�صرطنة، و�أ�صبح مثل 

�ل�صجائر و�لكحول و�ملو�د �لكيميائية".
�لتدخني،  �صببها  �ل�صرطان  �أمر��ش  باملئة من   47 يوجد حاليا  وي�صيف، 

و20 باملئة �صبببها �لتغذية �ل�صيئة، و17 باملئة �صببها �لعدوى �ملر�صية.

الأدب؟  يف  بالرومانتيكية  املق�سود  • ما 
- حركة �أدبية تعتمد على �خليال و�لعاطفة وحب �لطبيعة. 

الأدب؟  يف  بالواقعية  املق�سود  • ما 
- م��ذه��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ث��ي��ل �لأ����ص���ي���اء يف �أق�����رب ����ص���ورة ل��ه��ا وتنبذ 

�لعاطفة. 
�سيبويه؟  كلمة  تعني  • ماذا 

- ر�ئحة �لتفاح 
خوله؟  ا�سم  يعني  • ماذا 

- �لظبية �ل�صريعة 

�أي��ام  ع�صرة  �لقمرية  �ل�صنة  عن  �ل�صم�صية  �ل�صنة  • تزيد 
�صنو�ت ثالث  ملدة  ينام  �ن  للحلزون  • ميكن 

�لع�صرة  حو�يل  للكالب  بينما  �صوت  مئة  من  �كرث  • للقطط 
�لي�صرى( �ليد  ع�صر�ء)ت�صتخدم  �لقطبية  �لدببة  • جميع 

�لرجل �صعف  تقريبا  �لن�صاء  • ترم�ش 
�لقطن  من  و�إمنا   .. �لورق  من  م�صنوعة  لي�صت  • �لنقود 

�أ�صنان طبيب  �خرعه  �لكهربائي  • �لكر�صي 
كدو�ء ع�صر  �لثامن  �لقرن  يف  ُي�صتخدم  كان  • �لكات�صب 

�لأمريكية �ملتحدة  �لوليات  �صكان  من  �أكرث  �ل�صني  يف  �لإجنليزية  يتحدثون  • �لذين 
قدميها يف  �لفر��صات  لدى  �لتذوق  • حا�صة 

�لقفز ت�صتطيع  ل  �لتي  �لوحيدة  �حليو�نات  هي  • �لفيلة 
و�لأذن �لأنف  بعك�ش  تنمو  ل  فالعيون   ، ولدتك  عند  حجمها  نف�ش  هو  �لآن  عينيك  • حجم 

تت�صمم عندما  �لمين  جانبها  على  د�ئما  �لنملة  • ت�صقط 
دماغها من  �كرب  �لنعامة  • عني 

الرجل الك�سول 
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جوز الهند
حديثة،  در��صة  ك�صفت 
�لدهنية  �لأحما�ش  �أن 
�لهند  ج������وز  زي������ت  يف 
ل���ه���ا خ���ا����ص���ي���ة ط�����اردة 
حتمل  �لتي  للح�صر�ت 
�لأم��������ر����������ش �مل���ع���دي���ة 
و�لقر�د  �لبعو�ش  مثل 
و�لذباب وبق �لفر��ش.

وب���ح�������ص���ب م�����ا ذك�����رت 
يف  "�صبوتنيك"  وكالة 
ن�صختها �لإ�صبانية فاإن 

با�صم  �ملعروفة  �لدهنية  �مل�صتقات  على  �لهند  جوز  �حتو�ء  �أثبتت  �لدر��صة 
DEET و�لتي تعد �أكرث فاعلية للمكون �لأكرث �صيوًعا يف �ملو�د �لطاردة 

للح�صر�ت.
�ملبيد�ت  �لأ���ص��و�ق بع�ش  �لأخ��رية يوجد يف  �لآون��ة  �إن يف  �لدر��صة:  وقالت 
متز�يًد�  قلًقا  مكوناتها  ت�صبب  و�لتي  كيميائية،  تركيبات  ذ�ت  �حل�صرية 
�آث��ار جانبية  �أن يكون لها  �لعامة؛ حيث ميكن  للخرب�ء يف جمال �ل�صحة 

على �صحة �لإن�صان.
جوز  زي��ت  من  �مل�صتقة  �لدهنية  �لأحما�ش  خليط  �أن  �لدر��صة  و�أو�صحت 
�لهند و�لذي يحتوي على مو�د مثل )حم�ش �للوريك و�لكابريك(، يعطي 
قوة لطرد �حل�صر�ت �ملا�صة للدماء �لتي تنقل �لأمر��ش �خلطرية لالإن�صان 

و�حليو�نات �لأليفة.
�أن مكونات زيت جوز �لهند،  "جونوي ت�صو"،  و�أكد فريق �لباحثني بقيادة 
�إىل  مل��دة ت�صل  وت��ظ��ل فعالة  �لأخ����رى  و�ل��ب��ق و�حل�����ص��ر�ت  �ل��ذب��اب  تخيف 

�أ�صبوعني.

كان هناك رجل ك�صول يجل�ش يف �مليناء ي�صاهد �ل�صيادين وهم يعملون بجد و�جتهاد وبعد �نتهائهم مرو� عليه 
يف طريقهم �إىل بيع ��صماكهم فم�صى ور�ءهم وعند �ل�صوق وقف ينتظر �ن يبيعو� مالديهم لي�صاألهم مايقتات به 

.. فمر على �حدهم وطلب �مل�صاعدة فنظر �ليه �ل�صياد وقال: �ر�ك يا هذ� ب�صحة جيدة �ألي�ش كذلك؟! 
فقال نعم و�حلمد �هلل . 

فقال �ل�صياد: ح�صنا و�نا �ي�صا �حمد �هلل رغم �ين مري�ش لكني �حلمد �هلل �عول عيايل ..
هل لديك �ولد؟ فقال �لرجل �لك�صول: نعم.  ف�صاأله �ل�صياد �أل ت�صتحي من �لنا�ش- ��صتحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �صكني ذبحت �لرجل �لك�صول فا�صتحى وفر من �ملكان و�ق�صم �ل يعود �ليه.
 يف �لطريق �ر�د �ن ميد يده �إىل �لنا�ش لكنه تذكر كالم �لرجل فا�صتحى بحق..   فم�صى حتى وقف �مام دكان 
كبري ونظر فيه فناد�ه من د�خله �صاحبه وقال ماذ� تريد؟.. ف�صكت،  فقال �صاحب �لدكان: ح�صنا عندي عمل 
لك فانت قوي، �دخ��ل.. ومنذ تلك �للحظة ��صبح �لرجل �لك�صول يعمل طو�ل �لنهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ش ويقطع ويغلف... حتى ينتهي �ليوم فيعود �إىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثري� فهو يكفيه هو و�ولده 

كما �نه من تعبه وعرقه. 
و��صتمر هكذ� يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم �ولده حتى فاجاأته مببلغ ب�صيط �دخرته لت�صري به بع�ش 
�لنو�ع من �لبقالة ليتاجر بها، ومل مي�ش وقت طويل حتى ��صبح �صاحب جتارة ب�صيطة تدر عليه ربحا جيد� 
وكلما ز�د ربحه تذكر �ل�صياد �ملري�ش فمر على �مليناء ذ�ت يوم ووجده فناد�ه وقال له: جئت لك بهدية، �نها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ��صبحت على ما ��صبحت عليه �لن، وجل�ش ليق�ش عليه ق�صته �لتي ��صبحا 

من بعدها �عز �صديقني.

راق�سات مبالب�سهن التقليدية يقدمن عر�سا خالل احتفال »يوم املوتى« ال�سنوي الثامن والأربعني يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

ب��و���ص��اروف��ا، �لأخ�����ص��ائ��ي��ة يف  ت��ات��ي��ان��ا  ق��ال��ت �لطبيبة 
خم�ش  توجد  �إن��ه  �ل�صماء،  �لغدد  و�أمر��ش  �لتغذية 
م����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة، ت��ع��زز من���و ك��ت��ل��ة �ل��ع�����ص��الت ب�صكل 

�أف�صل.
"نوفو�صتي:  لوكالة  حديث  يف  �لطبيبة،  و�أ���ص��اف��ت 
"�إذ� كان �لهدف هو �كت�صاب كتلة ع�صلية، فال يجوز 
�لعتماد ب�صدة على منتج �أو منتجني غذ�ئيني: من 
�ملهم �أن حتتوي قائمة �لطعام، على منتجات غذ�ئية 
�لأحما�ش  م��ن  متكافئة  غ��ري  ن�صبة  م��ع  خمتلفة، 
�أق�صى  على  �جل�صم  �صيح�صل  ذلك  وبعد  �لأمينية. 

قدر من �لعنا�صر �لغذ�ئية".
�لأول، هو حلم  �لغذ�ئي  �ملنتج  �أن  �لطبيبة،  وذك��رت 
22 غر�ما من �لربوتني،  �لبقر �لذي يحتوي على 

بالإ�صافة �إىل �لكرياتني. وهذه �لأحما�ش �لأمينية 
على  �ل��ق��درة  وحت�صن  بالأك�صجني  �لع�صالت  مت��د 
�ل��ت��ح��م��ل. ل��ذل��ك ي��ت��م ����ص��ت��خ��د�م �ل��ك��ري��ات��ني، كمادة 

م�صتقلة يف ريا�صة كمال �لأج�صام.
�ملادة �لغذ�ئية �لثانية، هي حلم �صدر �لدجاج، �لذي 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ح����و�يل 110 ���ص��ع��ر�ت ح���ر�ري���ة لكل 
�لربوتني  حجم  يبلغ  بينما  �ملنتج،  من  غر�م   100
23 غ��ر�م��ا. و���ص��ددت �خل��ب��رية على �أن حلم  ه��ن��اك 
 ،B فيتامينات  على  ويحتوي  �له�صم،  جيد  �لدجاج 
بالإ�صافة �إىل �أنه كلحم م�صلوق، مفيد حتى ملعاجلة 
�لثالثة، هي �لبي�ش  �ملادة  م�صاكل �جلهاز �له�صمي. 
�لذي يحتوي على 13 غر�ما من �لربوتني، و�لزنك 
�لذي ي�صاعد �لع�صالت على �لنمو، وكذلك �حلم�ش 

�لأم��ي��ن��ي ل��ي�����ص��ني: �ل����ذي ي��ق��ل��ل م���ن ���ص��رع��ة تف�صخ 
�لربوتني.

و�ملادة �لر�بعة هي �لأ�صماك )يف �ملتو�صط   18 غر�ما 
�لوردي  و�ل�صلمون  �ل�صلمون  مثل  �ل��ربوت��ني(،  م��ن 
و�مل��اك��ري��ل و�ل��روب��ي��ان )19 غ��ر�م��ا م��ن �لربوتني(، 
�لأ�صماك  وحت��ت��وي  ج��ي��د�.  �جل�صم  ميت�صها  و�ل��ت��ي 
على "�أوميغا 3"، و�لأحما�ش �لدهنية �ملتعددة غري 
�لأخ���رى،  �لأم����ور  ب��ني  م��ن  ت�صاهم،  و�ل��ت��ي  �مل�صبعة، 
�ملنتج  �ملجهود.  بعد  لعافيتها  �لع�صالت  ��صتعادة  يف 
�خلام�ش هو، �للبنة �أو �جلنب �لقري�ش، �لذي يحتوي 
و  �لربوتني.  من  غر�ما   16 على  منه  غر�م   100
�لذي  �لكازين،  هو  �لربوتني  هذ�  من  �ملائة  يف   70

ي�صبع �جل�صم لفرة طويلة من �لوقت.

اأف�ضل خم�ضة اأطعمة لنمو الع�ضالت


