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�أعلنت ال��دك�ت��ورة تاتيانا مانيفيت�ش� ،أخ�صائية ط��ب الأع���ص��اب� ،أن
ال�صداع ال�شديد وخلال يف التفكري والكالم و"االبت�سامة امللتوية"
و��ص�ع��وب��ة امل �� �ش��ي ،ه��ي ال �ع�لام��ات الأوىل ال �ت��ي ت���ش�ير �إىل اجللطة
الدماغية.
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أنه عند ظهور هذه العالمات �أو بع�ضها من
ال�ضروري ا�ستدعاء الطبيب وو�ضع امل�صاب يف الفرا�ش وتوفري الهواء
النقي له.
وجت��در الإ� �ش��ارة� ،إىل �أن ي��وم � 29أكتوبر ه��و ال�ي��وم العاملي ملكافحة
اجللطة الدماغية ،التي �سببها الرئي�سي هو ارتفاع م�ستوى �ضغط
الدم وت�صلب ال�شرايني وااللتهابات وت�شوهات يف �ألأوعية الدموية
للدماغ .وتقول مانيفيت�ش" ،ميكن �أن يكون ال�صداع ال�شديد و�صعوبة
التفكري والنطق ،و�ضعف الأطراف ،حيث ال ميكن لل�شخ�ص رفع كلتا
يديه معا ،وال�شعور ب��ال��دوار ،و�صعوبة امل�شي وا�ضطرابات و�صعوبة
يف ال��ر�ؤي��ة وخ��در يف الوجه والأط��راف العليا وال�سفلى من عالمات
اجللطة الدماغية" .وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن العالمة الوا�ضحة
للجلطة الدماغية ه��ي ت�شوهة ال��وج��ه �أو م��ا ي�سمى ب�ـ "االبت�سامة
امللتوية" .ف�إذا لوحظت هذه العالمة عند ال�شخ�ص ،يجب نقله فورا
�إىل �أقرب م�ست�شفى .وعند تقدمي امل�ساعدة الطبية الأولية للم�صاب
يجب توفري الهواء النقي له ،و�إذا كان �ضغطه  140على  90يجب
�إعطا�ؤه الدواء الالزم لتخفي�ضه بعد الت�أكد من �أنه مل يتناول هذا
الدواء ولي�ست له �آثار جانبية.

�أطعمة تعترب مفيدة ولكنها يف الواقع �ضارة

ح��ذرت ال��دك�ت��ورة �سفيتالنا بانت�شينكو ،خ�ب�يرة التغذية الرو�سية
م��درب��ة اللياقة ال�ب��دن�ي��ة ،م��ن �أ� �ض��رار امل�ك���س��رات وال �ف��واك��ه املجففة
ومنتجات الأل�ب��ان اخلالية م��ن الد�سم .وت�شري اخل�ب�يرة يف حديث
لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء� ،إىل �أن املك�سرات ومنتجات الألبان
اخلالية �أو قليلة الد�سم تدرج عادة يف قائمة الأطعمة املفيدة جدا.
وت�ضيف ،كما يجب اختيار الفواكه املجففة بعناية ،لأن��ه من �أجل
جعلها "ناعمة وبحالة جيدة ت�ضاف لها الزيوت والغل�سريين .كما
ت�ستخدم يف جتفيفها الأفران وحتى مواقد تعمل بالبنزين".
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن املك�سرات حتتوي على كمية كبرية من
حم�ض الفينيك ،الذي مينع امت�صا�ص العنا�صر املعدنية .كما تن�سب
املك�سرات �إىل املواد الغذائية امل�سببة للح�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
تتعفن ب�سرعة عند حفظها ب�صورة غري �صحيحة.
وت�ضيف منتجات الألبان مثل الزبادي التي تباع يف الأ�سواق وحتتوي
على ال�سكر وزي��وت نباتية و�صبغات وم��واد حافظة وعمليا معظمها
يخ�ضع للمعاجلة احلرارية ،ما يفقدها البكترييا املفيدة ،التي تعترب
ال�سبب الأ�سا�سي لتناولها" .ووفقا لها ،تدرج "منتجات الأجبان" يف
قائمة الأطعمة "املفيدة" ولكنها يف الواقع �ضارة ،م�شرية �إىل �أنها
حتتوي على زي��وت نباتية وكلوريد الكال�سيوم لت�سريع "ن�ضجها"
وفول ال�صويا وحم�سنات النكهة واملذاق.

�أطعمة تقاوم نزالت الربد

مع دخول مو�سم ال�شتاء وانخفا�ض درجة حرارة اجلو ،يعاين الكثريون
من م�شكالت �صحية عديدة ،من بينها الر�شح �أو الإنفلونزا.
�أف��ادت جملة "فرويندين" الأملانية املتخ�ص�صة يف الأخبار ال�صحية
ب�أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخا�صة فيتامني
 ،Cوهو ما يجعلها �سالحاً ناجعاً يف حماربة نزالت الربد.
احل �م �� �ض �ي��ات :ي�ع�ت�بر ال�ب�رت �ق��ال وال �ل �ي �م��ون م��ن الأط �ع �م��ة الغنية
بالفيتامينات ،وحتتوي ثمرة الربتقال على  60ملغرام من فيتامني
 ،Cوع�صري الليمون حوايل  53غرام ،ومن الأف�ضل �شرب الربتقال
مع�صوراً طازجاً كع�صري والليمون مع املاء ال�ساخن وحملى بالع�سل.
الطماطم :تعترب من الأطعمة الغنية بفيتامني � ،Cسواء كان ذلك يف
�شكل ع�صري �أو يف �صل�صة الأطعمة.
�أنانا�س :يحتوي على ما يقرب من  80ملغرام من فيتامني  ،Cومن
الأف�ضل تناول �شرائح الأنانا�س طازجة كوجبة خفيفة �أو �إ�ضافتها
�إىل املو�سلي.

كيف يح�صل طفلك على
كمية كافية من ال�سوائل
�أ� �ش��ارت جمعية التغذية الأمل��ان�ي��ة �إىل �أن
ح �� �ص��ول ال �ط �ف��ل ع �ل��ى ك�م�ي��ة ك��اف �ي��ة من
ال�سوائل يعترب من الأم��ور املهمة للغاية
لت�أثريه املبا�شر على العمليات احليوية
يف اجل�سم ،ف�ض ً
ال ع��ن تطوير �سلوكيات
ال�شرب لديه بقية احلياة .ويجب �أن تغطي
 6م�شروبات موزعة على مدار اليوم كمية
ال�سوائل العادية ،وميكن �أن تختلف الكمية
ح�سب العمر ،وتو�صي اجلمعية الأملانية
مب �ق��دار 15ر� 0إىل 2ر 0ل�ت�ر لطالب
امل��دار���س االبتدائية وح��وايل 25ر 0لرت
لطالب امل��دار���س الثانوية .وم��ع ذل��ك قد
تكون زي��ادة ال�سوائل �ضرورية للأن�شطة
الريا�ضية �أو الطق�س احل��ار �أو اعتماداً
على احل��ال��ة ال�صحية ،ويجب �شرب املاء
وع �� �ص��ائ��ر ال �ف��واك��ه غ�ي�ر امل �ح�ل�اة و�شاي
الأع�شاب.
وينبغي االبتعاد عن امل�شروبات ال�سكرية
لأنها تعزز من ت�سو�س الأ�سنان وال�سمنة
وق ��د ت �ط��ور م��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن النوع
ال �ث��اين .وي�ج��ب �أي���ض�اً جت�ن��ب امل�شروبات
اخلفيفة لأنها تطور اعتياداً على املذاق
احللو وحتتوي �أي�ضاً على �صبغات ونكهات،
ويعترب احلليب منا�سبا كوجبة �صغرية.
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العالمات الأوىل للجلطة الدماغية

�أطعمة يجب �إزالتها من نظامك الغذائي
للم�ساعدة يف وقف خماطر اخلرف

قلة النوم �أخطر مما نت�صور

هل �أنت مدمن على العمل؟..
� 5آثار جانبية تزلزل حياتك

يعمل معظم املوظفني ما بني � 10 - 8ساعات ،لكن
كثريين غريهم يعملون ل�ساعات
�أط�������ول ت�����ص��ل يف بع�ض
الأح��ي��ان �إىل � 18ساعة
يف اليوم ،وهو ما يعد �ضارا
جدا بال�صحة.
ي��ق��ول م��وق��ع ع��ي��ادة كليفالند
ال�صحية �إننا ن�سمع عبارة توازن احلياة مع العمل
طوال الوقت ،ونحاول الو�صول �إليها ،لكن البع�ض
ي��رك��زون على العمل ل�ساعات طويلة ويهملون
�صحتهم.
�إن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه الآن هو :ما مقدار
�ساعات العمل املقبول؟

وخل�صت درا�سة �أعدتها منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة �إىل انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وانخفا�ض طاقة
العمل الدولية �إن العمل لأكرث من � 55ساعة يف الأ�سبوع اجل�سم نتيجة لذلك ،ورمبا ي�ؤدي �إدمان العمل �إىل تناول
الطعام غري ال�صحي مثل الوجبات ال�سريعة.
ميكن �أن ينطوي على تداعيات �سلبية على ال�صحة.
يقول الطبيب النف�سي� ،آدم بورالند� ،إنه يجب على الإن�سان ت�ت��وق��ف ع��ن ال��ري��ا� �ض��ة :ك�ل�ن��ا ن �ع��رف �أه �م �ي��ة الريا�ضة،
�أن ينظر �إىل عالمات التحذير التي تظهر والبحث عن لكن العمل املفرط ي ��ؤدي �إىل التوقف عن ه��ذا الن�شاط
ال�ضروري ل�صحة اجل�سم.
كيف يدير �أعباء العمل.
وب�شكل ع��ام ،يجيب �أن العمل املفرط هو �ضار بال�صحة ،تهمل عالقاتك :ب�سبب �ضغط العمل ،يغيب املوظف عن
م�شريا �إىل معدل العمل الطبيعي هو يف حدود � 40ساعة ن�شاطات حرة يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،واخل�سارة هنا ال
يوما ،لكنه غري واقعي يف هذه الأي��ام ،حيث تزداد �ساعات تت�صل بفقدان هذه الأن�شطة ،بل �إن املوظف هنا يخ�سر
ج ��زءا م��ن ع�لاق��ات��ه االج�ت�م��اع�ي��ة .خ�ط��ر الإدم� � ��ان :من
العمل الكثريين عن هذا احلد بكثري.
وي�شبه الطبيب ب��ورالن��د �أول �ئ��ك امل��دم�ن�ين ع�ل��ى العمل املحتمل �أن يلج�أ ال�شخ�ص �إىل الإدمان على �شيء ما ب�سب
ب�سيارة ت��ري��د �أن ت�سري ،يف ح�ين �أن خ��زان ال��وق��ود فيها ال�شعور بالإرهاق ،ومن املرجح �أن ي��ؤدي �إدم��ان املخدرات
حمدود للغاية ،وبعد فرتة ق�صرية ،م�ضيفا" :نتوقع من والكحول على �إنتاجية املوظف وقدرتها على الرتكيز.
�أنف�سنا الكثري �إال �أن احتياطاتنا ت�ستنزف كثريا يف الوقت
درا�سة تك�شف "كارثة" العمل ل�ساعات طويلة..
عينه".
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية� ،أن العمل ل�ساعات طويلة
يقتل مئات الألوف من الأ�شخا�ص �سنويا ،يف اجتاه يزداد
وفيما يلي �أبرز الآثار اجلانبية للعمل املفرط:
ال نوم كافيا� :إن عدم احل�صول على عدد �ساعات كافية من �سوءا وقد يت�سارع �أكرث ب�سبب وباء كوفيد.-19
النوم عالمة من عالمات الإره ��اق .النوم يعزز �صحتك ويف �أول درا� �س��ة ع��امل�ي��ة ع��ن ال��وف �ي��ات امل��رت�ب�ط��ة بالعمل
اجل�سدية والعقلية ،لذلك ف�إن التقليل منه �سي�ؤثر على ل�ساعات طويلة� ،أو�ضحت ورق��ة بحثية ُن�شرت يف دورية
(البيئة ال��دول�ي��ة) �أن � 745أل��ف �شخ�ص م��ات��وا ب�سبب
تعاملك مع التوتر وقدرتك على التعايف من املر�ض.
ال ت�أكل �أثناء النهار� :إذا كنت مغم�سا يف العمل ،فمن ال�سهل الإ�صابة ب�سكتة دماغية �أو �أمرا�ض القلب املرتبطة بالعمل
�أن تن�سى تناول الطعام طوال اليوم ،وهذا ميكن �أن ي�ؤدي ل�ساعات طويلة يف .2016

وبلغت ن�سبة الزيادة قرابة  30باملئة عن عام .2000
وقالت ماريا نريا ،مديرة �إدارة البيئة وتغري املناخ وال�صحة
يف املنظمة" :العمل ملدة � 55ساعة �أو �أكرث �أ�سبوعيا ميثل
خطرا �شديدا على ال�صحة".
و�أ�ضافت "نرغب يف ا�ستخدام هذه املعلومات يف الرتويج
ملزيد من التحرك ،املزيد من احلماية للعمال".
و�أو�ضحت الدرا�سة امل�شرتكة التي �أعدتها منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة العمل الدولية �أن معظم ال�ضحايا (72
باملئة) كانوا رجاال وكانوا يف منت�صف العمر �أو �أكرب.
وذك��رت ال��درا��س��ة �أي�ضا �أن الأ�شخا�ص الأك�ث�ر ت��أث��را هم
الذين يعي�شون يف جنوب �شرق �آ�سيا و�إقليم غرب املحيط
الهادي ،الذي ي�ضم ال�صني واليابان و�أ�سرتاليا.
وقالت الدرا�سة التي ا�ستندت �إىل بيانات من  194دولة
�إن العمل ملدة � 55ساعة �أو �أكرث �أ�سبوعيا مرتبط بزيادة
خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة  35باملئة ،وزيادة
خ�ط��ر ال��وف��اة ب�سبب �أم��را���ض ال�ق�ل��ب بن�سبة  17باملئة
باملقارنة ب�أولئك الذين يعملون ما بني � 35إىل � 40ساعة
�أ�سبوعيا.
وغطت الدرا�سة الفرتة ما بني عامي  2000و،2016
وبالتايل فهي ال ت�شمل جائحة كوفيد ،-19لكن م�س�ؤويل
منظمة ال�صحة العاملية ق��ال��وا �إن ال��زي��ادة يف العمل من
امل �ن��زل وت �ب��اط ��ؤ االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي ال �ن��اجت�ين ع��ن حالة
الطوارئ ب�سبب فريو�س كورونا رمبا زاد املخاطر.

نعلم �أن لنوعية ال �ن��وم تداعيات
على �صحتنا اجل�سدية والنف�سية
ع� �ل ��ى ح� ��د �� � �س � ��واء ،وت � �ك� ��ون ه ��ذه
التداعيات �سلبية للغاية يف حال
قلته وا��ض�ط��راب��ه .وم��ن تداعيات
النوم امل�ضطرب والقليل املعروفة:
ال �ن �ع��ا���س وال � �ت � �ث ��ا�ؤب ،ويف بع�ض
الأح� �ي ��ان � �ص��داع ال ��ر�أ� ��س والقلق
واالكتئاب .و�أ�ضافت درا�سة علمية
ن�شرت �أخ�ي�را �شيئا ج��دي��دا ،حيث
تع�صف ق�ل��ة ال �ن��وم ب�ق��درت��ك على
امل �� �ش��ي ،ب�ح���س��ب ��ش�ب�ك��ة "�سي �إن
�إن" الأم�يرك�ي��ة .وق��ال �أ�ستاذ علم
الأع�صاب يف كلية الطب بجامعة
م�يري�لان��د الأم�يرك �ي��ة ،هريمانو
كريب�س� ،إن نتائج الدرا�سة تظهر
امل���ش��ي ل�ي����س ع�م�ل�ي��ة ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،بل
�إنها ميكن �أن تت�أثر باحلرمان من
النوم .و�أ�ضاف �أن النوم املثايل هو
� 8ساعات يف الليل ،ويف حال عجز
الإن���س��ان ع��ن ذل��ك ،عليه تعوي�ض
تلك ال���س��اع��ات ب��أك�بر ق��در ممكن
وب���ش�ك��ل م�ن�ت�ظ��م .وك ��ان االعتقاد
العلمي ال�سائد قبل هذه الدرا�سة
هو �أن امل�شي عملية تلقائية ،بحيث
ي��وج��ه الإن �� �س��ان ن�ف���س��ه باالجتاه
ال ��ذي ي��ري��د ال���س�ير ف�ي��ه ويتوىل
اجل�سم تنفيذ ذلك مب�ساعدة تقنية
حم��دودة .لكن الدرا�سة اجلديدة
ن�سفت هذا االعتقاد� ،إذ �أظهرت �أن
الدماغ يتفاعل مع �إ�شارات مرئية
و��س�م�ع�ي��ة يف ال �ط��ري��ق ،وي�ضبط
�إيقاع امل�شي وفقا للحاجة.
وقال كريب�س �إن هناك الكثري من
الت�أثري الذي ي�أتي من الدماغ على
امل�شي ،فعلى �سبيل املثال للو�صول
�إىل ق ��درة ال��دم��اغ امل�ث�ل��ى ،يحتاج
البالغون �إىل النوم � 7ساعات على
الأق ��ل ،بينما ي�ح�ت��اج الأط �ف��ال يف
�سن املدر�سة للنوم ما بني 12 9-
�ساعة ،بح�سب امل��راك��ز الأمريكية
ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها.

املحرومون من التمر
دع ��ت �أخ���ص��ائ�ي��ة ال �ت �غ��ذي��ة� ،ألينا
�ستيبانوفا ،ع��ددا من الفئات �إىل
ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ت� �ن ��اول ال �ت �م��ور �أو
االمتناع عن تناولها نهائيا.
وقالت خبرية التغذية� ،إن التمر
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة م��رت�ف�ع��ة من
ال �� �س �ك��ر وب ��ال � �ت ��ايل ي �ت �ع�ي�ن على
الأ� �ش �خ��ا���ص ،ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
م �ق ��اوم ��ة الأن� ��� �س ��ول�ي�ن ،ومر�ض
ال�سكري التقليل �أو االمتناع من
ت �ن��اول��ه .ك��ذل��ك م ��ن ال�ضروري
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون
من االنتفاخ يف البطن� ،أي يقللوا
من تناول التمر .كما ن�صحت ب�أنه
م��ن امل �ه��م ع�ن��د ال�ت���س��وق واختيار
ال �ت �م��ر االن �ت �ب��اه �إىل م�ظ�ه��ر هذا
املنتوج ،وجتنب �شراء التمر الذي
يلمع لأن��ه يحتوي على "جلوكوز
�إ�ضايف وثاين �أك�سيد الكربيت".

نق�ص يف �أحد الفيتامينات
حمية املوز ال�صباحية..
طريقة �سريعة لإنقا�ص الوزن �أثناء احلمل يهدد الأطفال

�أ�شار خرباء التغذية مبجلة "فرويندين" الأملانية �إىل �أن حمية املوز ال�صباحية
هي نظام غذائي عُرف يف اليابان منذ عام  ،2008وميكن االعتماد عليه لإنقا�ص
الوزن ب�شكل �سريع قبل املنا�سبات.
وي�سمح بروتكول النظام الغذائي بتناول ثمار امل��وز ب�شكل غري حم��دود مع
مياه فاترة �أو تناولها مع احلليب على الإفطار ،مع عدم التقيد باختيار
طعام معني للغذاء والع�شاء ،وميكن احل�صول على ثمرة �أو �أكرث من
املوز كوجبة خفيفة بني الوجبات ،ولكن ال يُ�سمح ب�أي نوع �آخر من
احل�ل��وي��ات ،كما يجب ع��دم ت�ن��اول �أي �شيء بعد ال�ساعة  8م�ساءً،
ويجب �أن يذهب ال�شخ�ص للنوم بحلول منت�صف الليل.
وي�ساعد املوز يف ال�صباح على تن�شيط عملية التمثيل الغذائي
وال�شعور باالمتالء ب�سرعة ،بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يحتوي
على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم والأل�ي��اف ،التي تنظم
ده��ون اجل�سم ،وي�شرتط ع��دم ت�ن��اول �شيء بعد ال�ساعة
 8م�ساء .ون�ظ��راً لأن��ه يحتوي �أي�ضاً على الكثري من
الفركتوز ،فال ينبغي �أن ي�صبح �إفطار املوز عادة ،وي�ساعد
هذا النظام الغذائي على �إنقا�ص بع�ض ال��وزن ب�سرعة،
ول�ك��ن اجل�سم يحتاج �إىل ممار�سة الريا�ضة لفقدان
الوزن ب�شكل دائم.

ارتبط نق�ص فيتامني � Dأثناء احلمل بزيادة خطر الإ�صابة با�ضطراب
طيف التوحد يف الن�سل بن�سبة  44%مقارنة بالأمهات الالئي لديهن
م�ستويات كافية من الفيتامني �أثناء احلمل.
و�أجريت الدرا�سة بالتعاون مع باحثني من جامعة توركو بفنلندا وجامعة
كولومبيا بنيويورك .وميكن �أن ي�ؤثر انخفا�ض تناول الأم لفيتامني D
�أثناء احلمل على تطور التوحد لدى الطفل �إىل جانب العوامل الوراثية،
وتدخني الأم ،و�سن الوالدين عند الوالدة ،وم�ضاعفات الوالدة.
وظلت النتيجة كما هي عندما �أخ��ذ الباحثون عوامل �أخ��رى يف االعتبار
مثل عمر الأم ،والتدخني ،وتاريخ الأمرا�ض النف�سية ،وتعاطي املخدرات،
وعمر احلمل وغريها.
ويقول امل�ؤلف الأول للدرا�سة ،الربوفي�سور �أندريه �سوراندر من جامعة
توركو يف فنلندا" :النتائج مهمة لل�صحة العامة حيث ميكن الوقاية من
نق�ص فيتامني  Dب�سهولة".
و�أظهرت جمموعة البحث �سابقا �أن نق�ص فيتامني  Dيرتبط �أي�ضا بزيادة
خطر الإ�صابة با�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه يف الن�سل.
وجمعت عينات امل�صل قبل تقدمي التو�صية الوطنية ملكمالت فيتامني
� Dأثناء احلمل يف فنلندا .وتن�ص التو�صية احلالية للحوامل على تناول
مكمل يومي من  10ميكروغرامات من فيتامني  Dعلى مدار العام.
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حفل ال ين�سى للنجم امل�صري العاملي عمرو دياب يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�شهد م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دب��ي� ،سهرة فنية
�أحياها جنم الغناء عمرو دياب بالتزامن مع احتفاالت اليوم
الوطني جلمهورية م�صر العربية ،و�سط ح�ضور جماهريي
كبري� ،أدى خاللها باقة من �أ�شهر �أغانيه على مدى تاريخه
الفني املمتد لـ  40عاماً.
وقد حظي احلفل ،املقام برعاية بيب�سيكو ،بتفاعل كبري من
اجلمهور الذي كان على موعد مع �أجمل �أغاين "اله�ضبة"
عمر دياب ،والتي �أ�ضاءت �أجواء امل�سرح بالبهجة ،وقدم باقة

من �أغاين �ألبومه اجلديد "عي�شني" ،وجمموعة من �أغانيه
القدمية التي طاملا ر�سخت يف ذاكرة حمبيه.
وق��د �سبق �صعود النجم ع�م��رو دي��اب �إىل من�صة اليوبيل
ت �ق��دمي جم �م��وع��ة م��ن ال �ف �ق��رات ال�ترف �ي �ه �ي��ة التقليدية
مبنا�سبة اليوم الوطني جلمهورية م�صر العربية ،ت�ضمنت
ا��س�ت�ع��را��ض�اً �أدت ��ه ال�ف��رق��ة ال�ق��وم�ي��ة للفنون ال�شعبية ملدة
�ساعتني كاملتني ،تخلله رق�صات ،ومو�سيقى ،و�أغانٍ تعك�س
روح احلياة امل�صرية.
وبد�أ اليوم الوطني جلمهورية م�صر العربية مبرا�سم رفع
العلم يف �ساحة ال��و��ص��ل ،وال�ت��ي ح�ضرها م�ع��ايل الدكتور
م�صطفى مدبويل ،رئي�س ال��وزراء امل�صري ،حيث ا�ستقبله
ورحب فيه معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير
ّ

الت�سامح والتعاي�ش واملفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان" :ي�شرفني �أن
�أتواجد معكم اليوم لنحتفل معاً باليوم الوطني جلمهورية
م�صر العربية ،و�أرحب بكم بني �أهلكم و�إخوانكم يف الإمارات،
وي�سعدين تواجدكم يف هذا احلدث الدويل الذي ن�سعى �إىل
اال�ستفادة منه كنقطة انطالق نحو امل�ستقبل مبزيد من
التعاون وال�شراكة بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
وقال الدكتور م�صطفى مدبويل ،رئي�س ال��وزراء يف م�صر:
"نحن فخورون با�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  ،2020الذي
ي�ت��زام��ن م��ع احتفالنا باليوبيل ال��ذه�ب��ي لوطننا الغايل،
ونراها فر�صة للرتحيب ب�شركائنا من كل �أنحاء العامل؛
ف��الإم��ارات ت�ضم ح��ال�ي�اً �أك�ث�ر م��ن  200جن�سية يعملون

ويقيمون بها ،ويبدعون معاً من �أجل رفاهية وتقدم اجلميع،
وي�ع�ي���ش��ون ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب وف��ق ال �ق��واع��د ال �ت��ي ت�ع�ت��ز بها
الإمارات ،والقائمة على مبادئ التعاون واالحرتام املتبادل،
وهي ت�سعى دائماً للتعاون مع الأ�صدقاء والأ�شقاء يف �سبيل
حتقيق م�ستقبل م�شرق للجميع".
وتعترب الأي��ام الوطنية والأي��ام الفخرية يف �إك�سبو 2020
دب��ي �أوق��ات �اً مهمة لالحتفال بامل�شاركني الدوليني الذين
يزيد عددهم عن  200م�شارك ،حيث يُ�س َّلط ال�ضوء على
ثقافاتهم ،و�إجنازاتهم ،بينما يعر�ضون �أجنحتهم وبراجمهم.
وتت�ضمن فعاليات هذه الأي��ام الوطنية والفخرية ،مرا�سم
رفع العلم على من�صة الأمم يف �ساحة الو�صل ،والتي تعقبها
خطابات وعرو�ض ثقافية وفنية.

وت�ست�ضيف م���ص��ر خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف �إك���س�ب��و 2020
دب��ي� ،أك�ثر من  90ن��دوة وحلقة عمل ،وتلقي ال�ضوء على
ا�سرتاتيجيات احلكومة امل�صرية وم�شروعاتها الرئي�سة
للعقد املقبل ،وتنظم كذلك ثالثة منتديات �أعمال عن قناة
ال�سوي�س ،والعا�صمة الإدارية اجلديدة ،وكذلك اال�ستثمار يف
م�صر .و�س ُتقام فعاليات �شهرياً يف جناح الدولة ت�شمل الفن
امل�صري احلديث واملعا�صر �إىل املو�سيقى والرق�ص الثقايف،
مب��ا يف ذل��ك ع��ر���ض ب� ��أداء �أورك���س�ترا ال�ق��اه��رة ال�سيمفوين
يومَي  21و 22نوفمرب .و�سي�ست�ضيف مركز دبي للمعار�ض
يف �إك�سبو  2020دبي معار�ض خمتلفة ،مبا يف ذلك معر�ض
تراثنا ،ال��ذي ي�برِز جمال امل�صنوعات اليدوية م��ن جميع
�أنحاء م�صر.

ن�سخة �شرقية من «رق�صة النهر» الإيرلندية ال�شهرية قريب ًا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

�سيكون جمهور م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي على
م��وع��د ،م��ن  27-4نوفمرب املقبل ،م��ع الن�سخة ال�شرقية
الأوىل على الإطالق من العر�ض املو�سيقي الراق�ص لفرقة
ريفردان�س (رق�صة النهر) الأيرلندية العاملية ،وه��و ي�أتي
مبنا�سبة مرور  25عاماً على ظهور هذه الرق�صة ،و�ضمن
فعالية ثقافية وتراثية �إيرلندي كبرية.
وق ��د ب� ��د�أ ال��راق �� �ص��ون امل �ح�ت�رف��ون يف ف��رق��ة ريفردان�س
الإيرلندية تدريباتهم اخلا�صة ،يوم �أول �أول �أم�س اجلمعة
يف موقع �إك�سبو  ،2020وع�بر �سيان ب��ورت��ر ،الراق�ص يف
فرقة ريفردان�س عن �شعوره بال�سعادة واحلما�س ،قائ ً
ال �إنها
"فر�صة عظيمة �أن نكون هنا يف دبي للم�شاركة يف حدث مهم
مثل �إك�سبو ."2020

وللمرة الأوىل على الإط�لاق� ،سيت�ض ّمن العر�ض م�ؤثرات
مو�سيقية عربية لتج�سيد الأجواء ال�شرق �أو�سطية بطريقة
جتذب �أنظار اجلماهري� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستتاح للمقيمني
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة فر�صة العمر لتقدمي
جتربة �أداء للح�صول على مقعدهم يف الفرقة اال�ستعرا�ضية
ال�شهرية ،حيث �سيتم اختبار مهاراتهم يف الرق�ص �ضمن
الف�صول ال��دوري��ة التي يقدّمها الراق�صون الإيرلنديون
املحرتفون.
وتنظم فرقة ريفردان�س  52دورة تدريبية جمانية ،وعرو�ضاً
راق�صة يف جميع �أنحاء موقع �إك�سبو  ،2020خالل فرتة
�إق��ام�ت�ه��ا حلفالتها يف نوفمرب امل�ق�ب��ل ،وذل��ك ال�ستعرا�ض
مهارات الفرقة يف الرق�ص �أمام جمهور احلدث الدويل.
و�أك� ��دت ال��راق���ص��ة م��ورغ��ان ب��ول��وك �أن �ه��ا حم�ظ��وظ��ة جداً
لوجودها يف دبي خالل �إك�سبو  ،2020وقالت �إنها متحم�سة

لتمثيل فرقة ريفردان�س للمرة الأوىل على م�سرح �إك�سبو،
و�أ�ضافت �أنها من القالئل الذين قدموا من اململكة املتحدة
للم�شاركة يف ه��ذا احل��دث امل�ه��م ،حيث ك��ان��ت ه�ن��اك خالل
جولة الذكرى ال�سنوية الـ  25لت�أ�سي�س فرقة ريفردان�س.
و�أ�شارت �إىل �أنها ترق�ص يف فرقة ريفردان�س الإيرلندية منذ
كانت يف العا�شرة ،و�أن رق�صة النهر حلم حياتها ،وقالت:
"لقد �سنحت يل الفر�صة �أم�س الأول للتجول يف �أنحاء
�إك�سبو  2020دبي ،وهو حقاً مكان مذهل ،و�أنا حمظوظة
جداً ب�أنني موجودة هنا يف هذا احلدث الرائع".
يذكر �أن ربع قرن مرت على ت�أ�سي�س عر�ض "ريفردان�س"
منذ عام  ،1995وهو عر�ض م�سرحي غنائي من املو�سيقى
الإيرلندية الرتاثية ،وق��د مت تقدميه �أك�ثر م��ن �12ألف
مرة ،و�شاهده �أكرث من 27مليون �شخ�ص يف  546مكاناً
حول العامل.

طائرات ورقية من اجلناح املاليزي تن�شر الوئام بني زوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

نظم جناح ماليزيا يف �إك�سبو  2020دبي فعالية بحديقة
الفر�سان داخ��ل احل��دث ال��دويل ،حملت عنوان "طائرتي
الورقية حتلق مثل الفرا�شات" ،وذلك بهدف �إ�سعاد الزوار،
ون�شر التوعية حول اال�ستدامة ،و�إ�ضفاء �أجواء من الوئام،
واملحبة ،والتعاون بني احل�ضور.
املنظمون وزعوا على امل�شاركني طائرات ورقية على �شكل
فرا�شات ،ما ح َّول حديقة الفر�سان �إىل �ساحة من الألوان
البهية التي لونت فيها هذه الطائرات ،ون�شرت االبت�سام
والبهجة على وجوه احلا�ضرين.

�س�ؤال وجواب مع �أ�سطورة كرة القدم الكامريونية روجيه ميال خالل زيارته جلناح الكامريون يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

�ُ��ص� ّن��ف امل�ه��اج��م ال�ك��ام�يروين روجيه
م�ي�لا ب ��أن��ه �أف �� �ض��ل الع ��ب ك ��رة قدم
�أف��ري�ق��ي يف ال �ق��رن الع�شرين  ،وقد
��ص�ع��د �إىل ال���ش�ه��رة ال�ع��امل�ي��ة عندما
�سجل �أرب �ع��ة �أه ��داف لبلده يف ك�أ�س
ال �ع��امل ل�ك��رة ال �ق��دم ع��ام  1990يف
�إيطاليا وا�ستحوذ على قلوب املاليني
برق�صه االح�ت�ف��ايل بعلم ال��رك��ن .يف
هذه العملية � ،أ�صبح �أك�بر ه��داف يف
ك�أ�س العامل  -وهو رقم قيا�سي حطم
نف�سه بعد �أرب ��ع ��س�ن��وات يف نهائيات
ك ��أ���س ال �ع��امل  1994يف الواليات
املتحدة الأمريكية
ميال  ،ال��ذي تقاعد يف ع��ام 1996
ب �ع��د م �� �س�ي�رة م�ه�ن�ي��ة ن��اج �ح��ة وهو
الآن �سفري متجول للكامريون  ،زار
معر�ض �إك�سبو � 2020أم�س الأول
� 30أكتوبر  ،مبا يف ذلك جولة يف
جناح الكامريون يف منطقة الفر�ص
 ،حيث التقى مب�س�ؤولني من اجلناح
وعدد من امل�شجعني
ك�ي��ف ك��ان��ت جت��رب�ت��ك ح�ت��ى الآن يف

�إك�سبو؟
�أود �أو ًال �أن �أ��ش�ك��ر ال��دول��ة امل�ضيفة
 ،الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة  " ،و "
�أ�شكر مدينة دبي التي "ا�ستقبلتني"
جيدًا .ثم بف�ضل اهلل � ،إىل القن�صل
ال �ع��ام ون��ائ�ب��ه ع�ل��ى ال�ترح�ي��ب احلار
الذي قدموه يل هنا يف دبي
ما ر�أيك يف جناح الكامريون؟
لقد و�صلت للتو �إىل جناح الكامريون
" ،و"بالفعل جميع امل�ن�ت�ج��ات التي

�أراه � � ��ا � ،أع �ت �ق��د �أن� �ه ��ا ب��ال �ف �ع��ل من
ال�ك��ام�يرون .الكامريون تنتج �أ�شياء
غري عادية ل�شبابها .كل ما ر�أيته هنا
 ،الأقنعة  ...القهوة  ،هذه الكامريون
احلقيقية
اب �ن��ك ي �ل �ع��ب ح��ال � ًي��ا ك� ��رة ال� �ق ��دم يف
الإم � � � ��ارات  -ه ��ل مي �ك �ن��ك �إخبارنا
بذلك؟
ابني يبلغ من العمر  15عامًا فقط.
ال ي � ��زال ل ��دي ��ه ت ��دري ��ب م �ه �ن��ي مع

"م�ؤ�س�س �أكادميية فر�سان هي�سبانيا
يف دبي واملدافع ال�سابق لريال مدريد
 �إ�سبانيا مي�شيل" �سالغادو� .آمل �أنهبحلول ال�ع��ام �أو ال�ع��ام�ين املقبلني ،
�سيكون مثل والده ويكون قاد ًرا على
اللعب لبالده
كيف ميكن �أن ت�ساعد ك��رة القدم يف
جعل العامل مكا ًنا �أف�ضل؟
ك� ��رة ال� �ق ��دم ج� ��زء م ��ن ال��ري��ا� �ض��ة ،
وب��ال �ت��ايل ع �ن��دم��ا ت �ك��ون الع ��ب كرة
قدم  ،ف�أنت موجود لتح�سني ظروف
الريا�ضة ب�شكل عام .ت�شمل الريا�ضة
ج �م �ي��ع ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات الأخ � � � ��رى ،
وب��ال�ت��ايل رمب��ا تكون ك��رة ال�ق��دم هي
ملك ال��ري��ا��ض��ة .لكن يجب حت�سني
م�ل��ك ال��ري��ا��ض��ة ه��ذا يف ال�ع��دي��د من
البلدان حتى يتمكن من ال�سيطرة
هل �أنت متحم�س لر�ؤية ك�أ�س العامل
الأوىل يف ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط العام
املقبل؟
كما قلت يف زيارتي الأخرية �إىل هنا ،
�إذا كانت قطر تنظم الآن  ،فلماذا ال
تقوم دولة الإم��ارات العربية املتحدة
يف غ�ضون �سنوات قليلة؟

عوا�صم الثقافة الأوروبية يف �إك�سبو  2020دبي ت�ؤكد على �أهمية املجتمعات الفعلية بعد كورونا
الدول العربية بعد توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغر�ض عام  .2018وقالت
•• دبي– الفجر
ب��ارب��را جي�سلر ،م��دي��رة وح��دة �أوروب ��ا املبتكرة" :يف مواجهة ك��ل الظروف
بينما يكافح العامل ال�ستعادة الأمناط الطبيعية للحياة بعد نحو عامني من ال�صعبة احلالية ،يجلب لنا �إك�سبو  2020دبي الأمل ،وي�ضئ لنا الطريق،
الإغالق والقيود جراء جائحة كورونا ،قدمت مدن �أوروبية عدة يف �إك�سبو م��ن خ�لال جمع امل�شاركني م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل رغ��م ال�صعوبات".
 2020دبي جتربتها يف بناء جمتمعات ت�ساعد على منح قاطنيها جتارب و�أ�ضافت متحدثة عرب الفيديو للم�شاركني يف فعالية (عوا�صم الثقافة
�أف�ضل قوامها الت�شارك وبناء ج�سور العمل اجلماعي.
الأوروبية يف �إك�سبو  2020دبي)" :لكي نبني على هذا الزخم الإيجابي،
وا�ستعر�ضت ثماين مدن �أوروبية جتاربها يف حماولة تغيري الطريقة التي ي�ق��دم ل�ن��ا �إك���س�ب��و  2020دب��ي من�صة لنت�شارك الأف �ك��ار ،ون��زي��د الوعي
يحيا بها الب�شر م��ن �أج��ل مزيد م��ن التوا�صل الفعلي بعد �أ�شهر طويلة لنت�صدى للتحديات الكربى التي تقف �أمام العامل".
من االن�ع��زال بفعل الإغ�ل�اق ،حيث ا�ضطر النا�س خاللها لالعتماد على وينق�سم برنامج الفعالية �إىل �أربعة �أق�سام ،بينها العر�ض املو�سيقي (�صوت
التكنولوجيا للتوا�صل رقمياً فيما بينهم .وا�ست�ضاف اجلناح الإيطايل يف مفتوح) ،الذي تقدمه مدينة ماتريا كج�سر بني املو�سيقى املعا�صرة ومو�سيقى
�إك�سبو  2020دبي ممثلني عن ثماين عوا�صم للثقافة الأوروبية ،وبينها عرفت يف �إقليم لوكانيا بجنوب �إيطاليا .ويقول منظمو الفعالية �إنها تهدف
مدينة "ماتريا" بو�صفها عا�صمة الثقافة الأوروبية لعام  ،2019خالل مل�شاركة م�ب��ادرة عوا�صم الثقافة الأوروب �ي��ة التي �ساهمت يف حتويل مدن
العام ال�سابق مبا�شرة لبدء اجلائحة .وقدم ممثلوها مبادرتهم للتوا�صل مع بعينها �إىل جمتمعات �أكرث ا�ستدامة وجما ًال وقدرة على ا�ستيعاب اجلميع.

وقال املنظمون �إن هذه الفعالية ت�أتي �ضمن حملة "ت�أثري
الفرا�شة" ،وهي حملة اجتماعية نظمها جناح ماليزيا يف
�أ�ستانا كازاخ�ستان ع��ام � 2017أول م��رة ،وم��ن ثم نقلها
اليوم �إىل �إك�سبو  2020دب��ي ،وهدفها الإل�ه��ام و�إحداث
ت�أثري عميق عرب الإج ��راءات امل�ستدامة� ،إذ حر�ص جناح
م��ال�ي��زي��ا ع�ل��ى ع��دم �إن �ت��اج �أيّ ان�ب�ع��اث��ات ك��رب��ون�ي��ة بف�ضل
تقنية �إزاح��ة الكربون املنبعث من الإن�شاءات ،والعمليات
املتنوعة ال�ضارة بالبيئة ،وا�ستخدام املواد غري الطبيعية
يف احلياة.
وقالت مديرة اجلناح املاليزي مي�شال لو �سوك يي" :احلملة
تعني �أن العمل ال�صغري يف منطقة ما ينتج ت�أثريا كبريا يف

منطقة �أخرى ،وهذه هي فكرتنا للتعاون والت�أثري ،لذلك
نقدم هذه الطائرة الورقية للجميع لي�ستمتعوا بالوئام
املقدم من جناح ماليزيا ،ولنلهم اجلميع القيام بخطوات
�صغرية ليكون الت�أثري م�ضاعفا الحقا .ي�سعدنا جدا �أن
نرى هذه الوجوه املبت�سمة �أخريا هنا ،وميكننا م�شاركة كل
هذه الأح��داث الرائعة مع اجلميع هنا يف �إك�سبو 2020
دبي".
ومن املقرر �أن تتكرر الفعالية مرة �شهرياً ،وحتديداً كل �آخر
�سبت من ال�شهر ،حتى نهاية مدة انعقاد �إك�سبو 2020
دب��ي ،لإعطاء فر�صة لأك�بر عدد من النا�س للم�شاركة يف
هذه الفعالية الهادفة.

الفنون ال�شعبية الإماراتية تزين �ساحات �أك�سبو  2020دبي
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ت�شكل الفنون ال�شعبية يف الإمارات
من��وذج��ا ل �ل �م��وروث ال �ث �ق��ايف الذي
ي�ن�ت�ق��ل م ��ن ج �ي��ل �إىل ج �ي��ل بهف
احل �ف��اظ ع�ل�ي��ه لأن ��ه مي�ث��ل الهوية
ال �ف �ن �ي��ة ل� �ل ��دول ��ة ،وم� ��ن ب�ي�ن هذه
الفنون عدة رق�صات �شعبية متار�س
ع �ل��ى م� � ��دار ال � �ع� ��ام يف املنا�سبات
ال�ق��وم�ي��ة والأع ��را� ��س وغ�يره��ا من
ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �ه ��رج ��ان ��ات ،ولهذا
ال�ف��ن خ�صو�صية ك�ب�يرة ع�ن��د �أهل
الإم��ارات حيث حت�ضر هذه الفنون
ب� �ق ��وة � �ض �م��ن االح � �ت � �ف� ��االت ،ومن
ه��ذه الرق�صات العيالة واحلربية
والنوبان الليوة الهبان.
ول �ك��ل رق���ص��ة م��ن ه ��ذه الرق�صات
خ�صو�صية وح��رك��ات منتظمة مع
اق � ��اع م��و� �س �ي �ق��ي م� �ع�ي�ن ،ح �ي��ث �أن
ال �ع �ي��ال��ة ي �ت��م ت ��أدي �ت �ه��ا ع��ن طريق
ت�شكيل �صفني متقابلني مت�ساويني
من الرجال وكل منهم مي�سك بيد
الأخ��ر وتتو�سطهم فرقة مو�سيقية
ت�ضم ال�ط�ب��ول وال��دف��وف والأالت
ال�ن�ح��ا��س�ي��ة وق��ائ��د ال �ف��رق��ة يجمل
ط�ب�ل��ة ا��س�ط��وان�ي��ة ت�سمى الكا�سر،
بينما اليولة التى ت�ستهوي الأطفال
وال�شباب م�شتقة من رق�صة العيالة
ولكنها ت�ط��ورت حيث مت��ارث على
�أنغام مو�سيقية حديثة وقد �أ�ضيف
�إل� �ي� �ه ��ا رم � ��ي ال� ��� �س�ل�اح والتقاطه
ب�أ�سلوب اح�ترايف� ،أم��ا الليوة ،فهى
اح��دى الفنون ال�شعبية التى تقوم
ع �ل��ى جم �م��وع��ة م ��ن الأ�شخا�ص
احل�ف��اة ي�شكلون حلقة تلتف حول

ع� � ��ازف م� ��زم� ��ار وه � ��م يت�شابكون
الأي� � ��دي وي �ت �ق��دم��ون يف خطوتني
للأمام وخطوتني �إىل اخللف وهم
يلفون ح��ول امل��زم��ار ،بينما الهبان
ت�ع�ت�م��د ه ��ذه ال��رق���ص��ة ع�ل��ى ثالث
جم�م��وع��ات تت�شارك فيها الرجال
والن�ساء وي�ق��وم��ون ب�ت��أدي��ة حركات
منتظمة ع�ل��ى الإي �ق ��اع ،واحلربية
رق �� �ص��ة ج�م��اع�ي��ة ي �ت��م ت� ��أدي ��ة هذه
ال��رق �� �ص��ة م��ن ق �ب��ل ال ��رج ��ال بحث
حت�م��ل ف�ئ��ة ال �ب �ن��ادق وال��رق ����ص بها
على حركات �إيقاعية ،وجتمع هذه
ال��رق �� �ص��ة ب�ي�ن ال �ع��ر� �ض��ة والعيالة
وال � ��رزي � ��ف م �� �ص �ح��وب��ة ب ��الأغ ��اين
والأهازيج ال�شعبية.
و�أك��د رئي�س فرقة ال�ن��وب��ان الفنان
�إ� �س �م��اع �ي��ل �أن ه ��ذه ال��رق �� �ص��ة من
�أ�� � �ص � ��ول اف ��ري� �ق ��ة وحت � ��دي � ��داً من
م�ن�ط�ق��ة ال �ن��وب��ة يف ��ص�ع�ي��د م�صر
و�شمال ال�سودان ،ون�سبت �إىل النوبة
وا� �س �ت��وط �ن��ت الإم � � ��ارات م �ن��ذ �أكرث
من �سبعون عاماً ،والرق�صة عبارة
ع ��ن ت���ش�ك�ي��ل ��ص�ف�ين م ��ن الرجال

وال �ن �� �س��اء ي�تراق �� �ص��وا يف اماكنهم
ث��م يتجه �صف ال��رج��ال نحو �صف
الن�ساء وي �ع��ودوا �إىل مكانهم مرة
اخرى ،وتقوم الن�ساء بنف�س احلركة
يتقدمن نحو الرجال ثم يعدن �إىل
ادراجهم مرة �أخرى ،ورئي�س الفرقة
يقوم بالعزف على �آله وترية وعازف
�آخر على الطبل و�شخ�ص يلف حول
و�سطه كتلة من ال�صدف كلما �أهتز
�أ�صدر �صوت نغم م�صاحب للطبل،

و�أ� �ض��اف رئي�س ف��رق��ة ال�ن��وب��ان �أن
ال �ع��دد كلما زاد ك��ان ال���ش�ك��ل العام
�أوقع و�أ�شمل و�إذا كان العدد ثالثون
الب�أ�س ويكون موزع على اجلن�سني،
م�شرياً �إىل �أن هذه الرق�صة موجودة
يف �إم� � ��ارة دب ��ي ف �ق��ط لأن� �ه ��ا ت�ضم
اجلن�سني ،ون�شارك بها يف املحافل
ال �ف �ع��ال �ي��ات اخل��ا� �ص��ة باملنا�سبات
ال�ق��وم�ي��ة والأع ��را� ��س وغ�يره��ا من
الفعاليات.
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�أ���ش��ار بحث ج��دي��د �إىل �أن اع��ت��م��اد �أنظمة
غذائية معينة ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني
�صحة القلب ويحد من خطر الإ�صابة ببع�ض
�أ�شكال اخلرف.
ويعد العمر عامل اخلطر الأكرث �شيوعا للإ�صابة
باخلرف ،ما يعني �أن الأ�شخا�ص ي�صبحون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بنوع من اخلرف مع تقدمهم
يف ال�سن.

Monday

23

�أطعمة يجب �إزالتها من نظامك الغذائي للم�ساعدة يف وقف خماطر اخلرف

وميكن �أن ت�ؤثر اختيارات منط احلياة �أي�ضا
على ف��ر���ص الإ��ص��اب��ة ب��اخل��رف ،وي�شمل ذلك
النظام الغذائي.
وي �ع��رف م��ر���ض �أل��زه��امي��ر ب ��أن��ه �أك�ث�ر �أ�شكال
اخلرف �شيوعا .وينتج املر�ض عن �أ�شكال غري
عادية من الربوتينات يف الدماغ .وتخلق بع�ض
ال�بروت�ي�ن��ات ،ال�ت��ي ت�سمى �أم�ي�ل��وي��د ،لويحات
ح��ول خ�لاي��ا ال��دم��اغ ،يف ح�ين �أن الربوتينات
الأخ ��رى ،التي ت�سمى ت��او ،تت�سبب يف ت�شابك
خاليا الدماغ.
وم� ��ع ت� ��أث ��ر امل ��زي ��د م ��ن خ�ل�اي ��ا ال ��دم ��اغ،
تتناق�ص ال�ن��اق�لات الع�صبية ،املواد
الكيميائية التي تنقل الر�سائل
ب �ي ��ن خ�ل�اي ��ا

"مايند" �إىل خ�ف����ض ��ض�غ��ط ال� ��دم وخطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،بالإ�ضافة �إىل �إبطاء
ظهور اخلرف.
�إذن ما هو الطعام الذي يجب �أن تفكر يف �إزالته
من نظامك الغذائي لتقليل خماطر الإ�صابة
باخلرف؟

الدماغ ،مما ي�ضر بوظيفة الدماغ ب�شكل عام.
وت�ع�ت�بر ذك��ري��ات ال�شخ�ص م��ن �أوىل املناطق
املت�أثرة ،ولهذا ال�سبب ميكن �أن يبدو امل�صابون
مبر�ض �ألزهامير مرتبكني �أو من�سيني.
وج � � � ��دت الأب� � � �ح � � ��اث �أن ح� �م� �ي ��ة "مايند"
( ،)MINDوه��ي ن�ظ��ام غ��ذائ��ي يجمع بني
حمية البحر الأبي�ض املتو�سط والنُهج الغذائية
ل�ل�ح��د م��ن ارت� �ف ��اع ��ض�غ��ط ال� ��دم  1- ،DASHطعام مقلي:
ت�ساعد على ت�أخري بداية تدهور الدماغ.
ج��رب ا�ستبدال الأط�ع�م��ة املقلية م��ن مطاعم
وت� � �ه � ��دف حمية الوجبات ال�سريعة بالأطعمة الكاملة املطبوخة
يف املنزل.
واخ�تر زيتا مثل زي��ت الزيتون
بدال من ذل��ك� ،إذا كنت تقوم
بقلي �أي �شيء يف املنزل.

"مايند" الغذائي بتناول اجلنب �أقل من مرة اخلرف مبجرد ظهورها.
واحدة يف الأ�سبوع.
ومع ذلك ،فقد ارتبطت بع�ض النظم الغذائية
ب��احل �م��اي��ة م��ن ب�ع����ض الأ� � �ض� ��رار ال �ت��ي تلحق
 3زبدة ومارغرين:بخاليا الدماغ والتي ميكن �أن حتدث نتيجة
حاول �أن حتد من تناولك �إىل �أقل من ملعقة ملر�ض �ألزهامير.
واح��دة يف اليوم من الزبدة واملارغرين .ويعد وت��رت�ب��ط الأن �ظ �م��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ال �ت��ي ت��زي��د من
زيت الزيتون خيارا �أف�ضل وفقا لنظام "مايند" عدد الربوتينات يف الدماغ التي حتمي خاليا
الغذائي.
ال ��دم ��اغ ،وك��ذل��ك ت �ل��ك ال �ت��ي ت�ق�ل��ل االلتهاب
املرتبط مبر�ض �ألزهامير (وه��ذا يختلف عن
النظام الغذائي ال�صحي ملر�ض �ألزهامير االلتهاب املنتظم) ،بوظائف الدماغ اجليدة.
ال يوجد ع�لاج للخرف� ،أو طريقة م�ضمونة وت�ق�ترح جمعية �أل��زه��امي��ر �أن نظام
لإع��ادة عقارب ال�ساعة
�إىل ال ��وراء يف ما
يتعلق ب�آثار

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

كيف ّ
نح�ضر �أج�سامنا ملو�سم الربد؟
�أعلنت الدكتورة �آنا با�سوفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أنه لتعزيز منظومة
املناعة يف اخلريف ،يجب تناول فيتامينات وعنا�صر معدنية حمددة.
فكيف نحدد ما يحتاجه اجل�سم منها؟
وت�شري اخلبرية ،يف حديث
ل ��رادي ��و "�سبوتنيك"،
�إىل �أن� � � ��ه م � ��ع حلول
مو�سم الربد ،يجب �أن
ي�ح���ص��ل اجل �� �س��م على
الفيتامينات والعنا�صر
امل �ع��دن �ي��ة ال�ضرورية.
و لكن

كيف نحدد نوعها لتح�سني احلالة ال�صحية؟.
وت�ضيف ،هناك فيتامينات تذوب يف املاء و�أخرى تذوب يف الدهون .وحاجة
اجل�سم للفيتامينات التي ت��ذوب يف ال��ده��ون لي�ست مرتبطة باملوا�سم
با�ستثناء فيتامني  ،Dال ��ذي ميكن �أن نح�صل عليه يف ال�صيف من
ال�شم�س .و�أما الفيتامينات التي تذوب يف املاء ،فهي بالذات الفيتامينات
التي يجب �أن نوليها اهتماما خا�صا يف اخلريف.
وتقول" ،نح�صل على هذه الفيتامينات من الفواكه واخل�ضروات".
ولكن بغ�ض النظر ع��ن كمية ال�ف��واك��ه واخل���ض��روات التي نتناولها يف
ال�صيف ،ف�إنه ي�ستحيل تخزين الفيتامينات طوال العام .بالإ�ضافة �إىل
هذا� ،إذا كان ال�شخ�ص معر�ضا لالجهاد �أو يقوم بن�شاط بدين مكثف ف�إن
حاجته �إىل ه��ذه الفيتامينات ت��زداد .لذلك يجب احلفاظ على توازن
بع�ض الفيتامينات ،مثل فيتامني  Сطوال العام.
وت�ضيف ،لتعزيز منظومة املناعة يف اخلريف يجب �أن يح�صل
اجل�سم على عنا�صر معدنية معينة.
وت �ق��ول" ،يجب �أن يح�صل اجل���س��م ع�ل��ى العنا�صر
املعدنية ال�لازم��ة ،مثل الزنك وال�سلينيوم الذي
مي�ك��ن ت�ن��اول��ه ع�ل��ى م ��دار ال���س�ن��ة� .أم ��ا العنا�صر
امل �ع��دن �ي��ة الأخ � � ��رى ف �ي �ح��دد ت �ن��اول �ه��ا ب�صورة
�شخ�صية"� .أي ملعرفة العنا�صر الالزمة للج�سم
يجب مراجعة الطبيب ،لتحديدها.
وت���ض�ي��ف" ،يف�ضل ا��س�ت�خ��دام العنا�صر امل�ع��دن�ي��ة مع
بع�ضها ،على �ضوء نتائج حتليل ال��دم البيوكيميائي� ،أو
حتديد ن�سبتها يف ال�شعر".
وت�شري اخل�ب�يرة� ،إىل �أن على الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي ،تناول الفيتامينات بحذر.
وتقول�" ،إذا كان ال�شخ�ص يعاين من �أمرا�ض مزمنة وخا�صة املرتبطة
ب��ا� �ض �ط��راب ع �م��ل الأم� �ع ��اء ،ف � ��إن ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات امل ��وج ��ودة يف الفواكه
واخل�ضروات ال ميت�صها اجل�سم .وحتى عند تناول مركبات الفيتامينات
ف�إن ق�سما من الفيتامينات ال ميت�صه اجل�سم.
لذلك يحدد الطبيب على �ضوء نتائج التحليل البيوكيميائي للدم،
الفيتامينات التي يحتاجها اجل�سم فعال".

البحر الأبي�ض املتو�سط الغذائي (�أ�سا�س نظام
مايند الغذائي) ميكن �أن ي�ساعد يف احلفاظ
على وظائف املخ.
ث�م��ان�ي��ة �أط �ع �م��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة م��ن ح�م�ي��ة البحر
الأبي�ض املتو�سط هي:
 اخل�ضروات التوت املك�سرات زيت الزيتون كل احلبوب ال�سمكالفا�صوليا
 -الدواجن

ملاذا يجب على املر�أة
تناول البطيخ الأ�صفر؟
ي���س�ت�م�ت��ع اجل �م �ي��ع ع �ن��د �أك� ��ل ال�ب�ط�ي��خ الأ�صفر
(ال �� �ش �م��ام) ،بنكهته ورائ �ح �ت��ه وط �ع �م��ه ،وفقط
القليلون منهم يفكرون بفوائده املذهلة ،حيث
له ثالث خ�صائ�ص غري معروفة مع �أنها مفيدة
ب�صورة خا�صة للن�ساء.
وي�شري الدكتور ميخائيل غين�سبورغ� ،أخ�صائي
التغذية ال��رو��س��ي ،يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن
البطيخ الأ��ص�ف��ر مفيد ب���ص��ورة خا�صة للمر�أة
التي حتلم يف احلفاظ على جمالها و�شبابها .لأنه
غني بعن�صر ال�سليكون ،ال�ضروري لبناء الأن�سجة
ال�ضامة يف اجل�سم مبا فيها خاليا اجللد .كما انه
غني مب��واد بيتا كاروتني والكاروتينات وحم�ض
اال�سكربيك ،وهذه املواد جميعها �ضرورية لإنتاج
الكوالجني.
وي �ق��ول" ،يبد�أ اجل�ل��د بعد �سن ال�ث�لاث�ين بفقد
ال�ك��والج�ين اخل��ا���ص ب��ه ،و ت�صبح عملية �إنتاج
اجلديد �أبط�أ من انحالل القدمي .لذلك علينا
م�ساعدة اجل�ل��د بكل ال�سبل مب��ا فيها بوا�سطة
ال�سليكون".
وي�ضيف� ،إن البطيخ الأ�صفر ،م�صدر للبوتا�سيوم
واملغني�سيوم ،ال�ل��ذي��ن ي�ق��اوم��ان ال���ص��ودي��وم ،ما
ي�ساعد على �إخراج ال�سوائل الزائدة من اجل�سم.
ويقول" ،بف�ضل ذلك ،ال يالحظ �أي انتفاخ للوجه
يف ال�صباح ،وعموما ي�شعر ال�شخ�ص براحة كبرية
عند ا�ستخدام الو�سائل الطبيعية يف مكافحة
الوذمة".ولكن ي �ج��ب �أك� ��ل ال�ب�ط�ي��خ الأ�صفر
مب� �ف ��رده� ،أي ب �� �ص��ورة م�ن�ف���ص�ل��ة ع��ن الأطعمة
الأخرى وعدم �شرب املاء بعد تناوله.
وي�شري اخل�ب�ير� ،إىل �أن البطيخ الأ��ص�ف��ر غني

بعن�صر ال �ك��وب��ال��ت ،ال �� �ض��روري لإن �ت��اج ال ��دم يف اجل�سم .وعن�صر الكوبالت ،هو املعدن الرئي�سي
اجل�سم .وق��د �أث�ب��ت العلماء م ��ؤخ��را ،وج��ود نوع يف ف�ي�ت��ام�ين  ،В12ال ��ذي ب� ��دوره ي�ع�ت�بر �أحد
م��ن ف �ق��ر ال� ��دم ب���س�ب��ب ن�ق����ص ه ��ذا ال�ع�ن���ص��ر يف الفيتامينات الأ�سا�سية يف تكوين الدم.
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34371 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34371 :بتاريخ2003/03/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34370 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34370 :بتاريخ2003/03/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 255208 :بتاريخ2016/06/15 :
امل�سجلة بالرقم 255208 :بتاريخ2017/02/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 227582 :بتاريخ2015/02/22 :
امل�سجلة بالرقم 227582 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34375 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34375 :بتاريخ2002/04/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34374 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34374 :بتاريخ2002/04/05 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34373 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34373 :بتاريخ2002/08/05 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 34372 :بتاريخ2000/01/05 :
امل�سجلة بالرقم 34372 :بتاريخ2003/03/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 63541 :بتاريخ2004/09/11 :
امل�سجلة بالرقم 63541 :بتاريخ2006/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 63540 :بتاريخ2004/09/11 :
امل�سجلة بالرقم 63540 :بتاريخ2006/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 58602 :بتاريخ2004/01/28 :
امل�سجلة بالرقم 58602 :بتاريخ2006/02/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 58601 :بتاريخ2004/01/28 :
امل�سجلة بالرقم 58601 :بتاريخ2004/12/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 269557 :بتاريخ2017/03/12 :
امل�سجلة بالرقم 269557 :بتاريخ2017/10/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 95135 :بتاريخ2007/05/24 :
امل�سجلة بالرقم 95135 :بتاريخ2013/02/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 9216 :بتاريخ1995/02/08 :
امل�سجلة بالرقم 9216 :بتاريخ1996/07/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 87538 :بتاريخ2006/11/16 :
امل�سجلة بالرقم 87538 :بتاريخ2008/04/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 319457 :بتاريخ2019/10/28 :
امل�سجلة بالرقم 319457 :بتاريخ2020/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 319454 :بتاريخ2019/10/28 :
امل�سجلة بالرقم 319454 :بتاريخ2020/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 319453 :بتاريخ2019/10/28 :
امل�سجلة بالرقم 319453 :بتاريخ2020/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 269558 :بتاريخ2017/03/12 :
امل�سجلة بالرقم 269558 :بتاريخ2017/10/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة22 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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االحتاد الن�سائي يفتتح معر�ض املزن للأ�سر املنتجة

•• �أبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية “ �أم الإم ��ارات “،
اف �ت �ت��ح االحت � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي ال� �ع ��ام م �ع��ر���ض امل� ��زن يف
الني�شن ت��اور ب�أبوظبي ،ال��ذي يقام على م��دار 12
يوما وذل��ك بح�ضور �سعادة حمد خلفان ال�شام�سي
م��دي��ر ع��ام دائ ��رة الأع �م��ال اخلا�صة ل�سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك .وج��اء تنظيم املعر�ض انطالقاً
م��ن حر�ص �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك على
متكني الأ�سر املنتجة من امل�شاركة الفعلية يف القطاع
االقت�صادي وترويج املنتجات الأ�سرية مع املحافظة
ع�ل��ى احل ��رف وال���ص�ن��اع��ات ال�تراث�ي��ة مب��ا ي�ع��ود على
االقت�صاد الإم��ارات��ي والأ� �س��رة واملجتمع بالنفع ،يف

غاية حتمل يف جوهرها معنى ثرياً يهدف �إىل تنمية
املهارات الإبداعية لدى امل��ر�أة للم�ساهمة يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة بدولة الإم ��ارات .و �أك��دت �سعادة
نورة ال�سويدي ،الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي العام
 بهذه املنا�سبة � -أن االحتاد الن�سائي العام بتوجيهات�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،يعمل على االرتقاء
بقدرات و�إمكانات الأ�سرة املنتجة وامل��ر�أة الإماراتية،
وذل� ��ك ��ض�م��ن خ�ط�ت��ه ال �ت �ن �م��وي��ة ل �ت �ط��وي��ر احل ��رف
وال���ص�ن��اع��ات التقليدية وال�تراث �ي��ة وزي ��ادة قدرتها
التناف�سية مع املنتجات الأخ��رى املماثلة يف ال�سوق
املحلية واخلليجية والعربية .و�أ�ضافت  “ :ي�سعدنا �أن
نقدم ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك جزيل �شكرنا
وامتنانا ،على دعم �سموها املتوا�صل لطموحات و�آمال

املر�أة الإماراتية ودعم طاقات ومواهب الأ�سر املنتجة
وت�شجيع �سموها الكرمي للم�شاريع الرتاثية املبتكرة،
التي ترتقي ب��إرادة وطموح الأ�سر الإماراتية وتدعم
ا�ستقرارها وحتقق رخاءها وتر�سخ �سعادتها ورفاهية
�أبنائها ،لينعك�س ذل��ك كله على التما�سك الأ�سري
والتالحم املجتمعي».
و�أع��رب��ت �سعادتها عن ثقتها يف ق��درة ابنة الإمارات
�صاحبة الأنامل الذهبية على املحافظة على هويتها
الوطنية وموروثها من العادات واحلرف التقليدية،
كما هو معهود منها ،متمني ًة جلميع الأ�سر املنتجة
امل�شاركة يف معر�ض املزن كل النجاح والتوفيق.
و�أ�شادت الأ�سر املنتجة امل�شاركة بدعم وت�شجيع �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،و�أثنت امل�شاركات على

امل � �ب � ��ادرات ال �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا االحت� ��اد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام ،ال �ت��ي ت�ع��د فر�صة
ا�ستثنائية حت�ف��ز املناف�سة وت�سلط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى امل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
واملتناهية ال�صغر ،لتعزيز قيم الإن �ت��اج واملحافظة
على احل��رف وال�صناعات ال�تراث�ي��ة ،ومتكني الأ�سر
املنتجة وتعزيز قدرتها على حتقيق االكتفاء الذاتي،
وتوظيف الطاقات واملواهب والت�شجيع على الأبداع
وال�ت�م�ي��ز .واح�ت���ض��ن م�ع��ر���ض امل ��زن -ال ��ذي ي�ق��ام يف
ال�ف�ترة م��ن � 27أك�ت��وب��ر وح�ت��ى  6نوفمرب املقبل-
الكثري من املبدعات الالتي قدمن جمموعة رائعة
من املنتجات الأ�سرية املتنوعة ،التي ت�ضمنت �أزياء
ودخون وعطور ودالل وفناجني وغريها من املنتجات
ال�تراث�ي��ة ،والق��ت رواج �اً ك�ب�يراً ب�ين خمتلف �شرائح
املجتمع من اجلمهور ،وال�سيما �أنها ذات جودة عالية،
وتلبي متطلبات امل�ستهلكني ب�أ�سعار منا�سبة.

املنطقة احلرة يف مدينة م�صدر ت�س ّهل تقدمي طلبات ت�أ�شرية الإقامة الذهبية يف �إمارة �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت �سلطة امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة يف مدينة
م�صدر ب�إمارة �أبوظبي عن البدء يف ت�سهيل
طلبات املر�شحني امل�ؤهلني و�أ�سرهم الذين
ي�ستوفون ال�شروط املطلوبة للح�صول على
الإقامة الذهبية ،وتقدمي كافة الإجراءات
املطلوبة ب�شكل مبا�شر.
وت�ع�م��ل �سلطة امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة يف مدينة
م �� �ص��در ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �ك �ت��ب �أبوظبي
للمقيمني ،ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه م ��ؤخ��راً دائرة
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف �أب��وظ �ب��ي ،على
ترويج الإقامة الذهبية للأفراد امل�ؤهلني
� �ض �م��ن ال �ف �ئ��ات امل��ر� �ش �ح��ة وال� �ت ��ي ت�شمل
امل�ستثمرين ،ورواد الأعمال ،وذوي املواهب
املتخ�ص�صة ،والباحثني يف خمتلف فروع
ال�ع�ل��وم وامل�ع��رف��ة ،والطلبة ذوي القدرات
العلمية ال��واع��دة .يعمل مكتب �أبوظبي
للمقيمني على ت�سهيل �ش�ؤون املقيمني يف
�إمارة �أبوظبي وم�ساعدتهم على اال�ستقرار
واالندماج يف املجتمع الغني بثقافاته.
و�أ��ش��اد ع�ب��داهلل بالعالء ،امل��دي��ر التنفيذي
مل��دي �ن��ة م �� �ص ��در ،ب � ��دور م �ك �ت��ب �أبوظبي
ل�ل�م�ق�ي�م�ين يف ت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة �أبوظبي
كوجهة عاملية رائدة ت�سهم يف تعزيز التنوع
االق �ت �� �ص��ادي واح�ت���ض��ان امل��واه��ب العاملية
ودعم جهود التنمية امل�ستدامة.
وقال بالعالء :تويل مدينة م�صدر الإقامة
الذهبية �أهمية خا�صة ،باعتبارها مركزاً
اقليمياً رائ��داً لأن�شطة البحث والتطوير
واالبتكار التكنولوجي التي ت�سعى �إىل تعزيز
اال�ستدامة ،ووجهة للباحثني وامل�ستثمرين
ورواد الأع �م��ال والطلبة ال��ذي��ن ت�شملهم
ال�ف�ئ��ات املر�شحة للح�صول على الإقامة
الذهبية يف �أب��وظ�ب��ي ،حيث ت��رك��ز املدينة
ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب وت�ن�م�ي��ة �أف �� �ض��ل املواهب
على م�ستوى العامل خا�صة يف القطاعات
الرئي�سية ،كالتكنولوجيا والطاقة البديلة

واالب �ت �ك��ار ف���ض� ً
لا ع��ن دوره ��ا امل �ح��وري يف
حتفيز جهود التنمية امل�ستدامة من �أجل
بناء م�ستقبل �أف�ضل للجميع».
و�أ�ضاف بالعالء“ :حتت�ضن مدينة م�صدر
�ضمن منظومتها الفريدة �أكرث من 900
م�ؤ�س�سة ،تتنوع ب�ين م�ؤ�س�سات تعليمية،
ومراكز للبحث والتطوير ،و�شركات نا�شئة
يف جمال التكنولوجيا ،وحا�ضنات �أعمال،
ف�ض ًال عن ال�شركات مبختلف �أحجامها.
وت��وف��ر ا�سرتاتيجية تتيح لل�شركات بناء
�شبكات ع�لاق��ات وا�ستك�شاف ال�ع��دي��د من
ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية واخ�ت�ب��ار التقنيات
اجلديدة.
و�أك� � ��د �أن ف��ري��ق ال �ع �م��ل � �ض �م��ن املنطقة
احل��رة يف مدينة م���ص��در ،ب��د�أ يف مبا�شرة
الإج� ��راءات اخلا�صة بالعديد م��ن طلبات
الإق��ام��ة الذهبية ،معرباً ع��ن ثقته يف �أن
ي �ق��دم م��رك��ز ال �ن��اف��ذة امل��وح��دة للخدمات
باملنطقة احل��رة يف مدينة م�صدر خدمات
متميزة للمر�شحني للح�صول على الإقامة
الذهبية �أو �إمت ��ام الطلبات ع��ن بعد عرب
ال�ب�ري ��د االل � �ك �ت�روين �أو ال �ه��ات��ف ،حيث
��س�ي�ك��ون ب��إم�ك��ان�ه��م احل �� �ص��ول ع�ل��ى كافة
اخلدمات والإر�شادات التي يحتاجونها».
وتتيح الإقامة الذهبية للمقيمني الأجانب
فر�صة العي�ش والعمل والدرا�سة يف دولة
الإم � � � ��ارات م ��ن دون احل ��اج ��ة �إىل كفيل
مواطن ،وهي ت�أ�شرية �إقامة طويلة الأمد،
خلم�س �أو ع�شر �سنوات تجُ دد تلقائياً ،وكانت
دول��ة الإم ��ارات قد طبقت نظام الت�أ�شرية
لإقامة طويلة الأمد يف عام .2019
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ��س��ام��ح القبي�سي ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ك�ت��ب ال �� �ش ��ؤون ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة � -أبوظبي:
“تعترب م��دي �ن��ة م �� �ص��در وج� �ه ��ة مهمة
ت�ستقطب الأعمال التي تركز على البحث
والتطوير ،حيث باتت متثل �شريكاً مثالياً
ل �ل�تروي��ج لل��إق��ام��ة ال��ذه�ب�ي��ة باعتبارها

تتبنى ثقافة االبتكار وحتت�ضن نخبة من
�أه��م ال�شركات املبتكرة و�أف���ض��ل اخلربات
يف جم��االت الذكاء اال�صطناعي ،والطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة ،وال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،والنقل،
وامل� �ب ��اين اخل �� �ض ��راء ،وت �خ��زي��ن الطاقة،
والأمن الغذائي ،حيث تعك�س هذه اجلهود
ال�ت��ي حتمل روح االب�ت�ك��ار والإب ��داع مكانة
�أب��وظ �ب��ي ك��وج�ه��ة ال��س�ت�ق�ط��اب املبتكرين
حول العامل من �أجل تطوير تقنيات نوعية
للم�ستقبل».
و�أ�ضاف القبي�سي“ :يلتزم مكتب �أبوظبي
ل�ل�م�ق�ي�م�ين ،ال� ��ذي مت �إط�ل�اق ��ه م��ن �أجل
جمتمع يحت�ضن اجلميع ويوفر لهم كافة
القدرات والإمكانات الالزمة ،بت�أمني كافة
�سبل ال��دع��م ملجتمع الإم ��ارة الغني الذي
ي�ضم خمتلف اجلن�سيات من حول العامل،
� �س��واء ع�ب�ر ت��وف�ير اخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة �أو

خدمات التوجيه والإر�شاد �أو اال�ستفادة من
منظومة الأعمال املزدهرة يف الإمارة».
و�أع ��رب القبي�سي ع��ن تطلعه �إىل متكني
كل �شخ�ص يقيم يف �أبوظبي من �أجل �إبراز
قدراته وامل�ساهمة يف دعم م�سرية التقدم يف
الإمارة مبا ي�سهم يف ت�شجيع العائالت على
االن�ت�ق��ال والعي�ش يف �أب��وظ�ب��ي ال�ت��ي باتت
تتميز بجودة عالية يف احل�ي��اة ،بالإ�ضافة
�إىل م���س��اع��دة امل��زي��د م��ن الأف� ��راد والأ�سر
لتنعم مب��ا يت�سم ب��ه جمتمع �أبوظبي من
من��ط معي�شي رف �ي��ع امل���س�ت��وى وا�ستقرار
و�أم � ��ان» .وت���ش�م��ل ق��ائ�م��ة امل��ؤ��س���س��ات التي
تتخذ من مدينة م�صدر مقراً لها �شركات
دولية و�شركات �صغرية ومتو�سطة و�شركات
نا�شئة ت�ل�ت��زم جميعها بتعزيز املمار�سات
امل �� �س �ت��دام��ة وق � �ي� ��ادة االب� �ت� �ك ��ار م ��ن �أج ��ل
الو�صول �إىل �أ�سلوب حياة �أك�ثر ا�ستدامة

غرفة �أبوظبي تبحث مع وفد برازيلي فر�ص تعزيز الأعمال
•• �أبوظبي-وام:

بحث ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل حممد املزروعي
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة غ ��رف ��ة جت ��ارة
و�صناعة �أبوظبي  -خ�لال لقائه وفدا
ب��رازي �ل �ي��ا ب��رئ��ا� �س��ة روي ك��و��س�ت��ا دو�س
�سانتو�س ،حاكم والية باهيا الربازيلية
 ..امل��و��ض��وع��ات ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك

و�سبل تعزيز العالقات التجارية بني كل
من �إمارة �أبوظبي والربازيل.
ت��أت��ي ال��زي��ارة يف �إط ��ار ج��ول��ة ي�ق��وم بها
ح��اك��م ال��والي��ة يف ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات
وال�ه�ي�ئ��ات يف �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى ر�أ�� ��س وفد
ي�ضم جمموعة من امل�س�ؤولني و�أ�صحاب
الأعمال من والية باهيا.
وقدم �أع�ضاء الوفد  -خالل اللقاء الذي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029771
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � /ساجنای �سوكلو دا�س میلون �سوكلو دا�س – اجلن�سية
بنغالدي�ش يرغب يف البيع و التنازل عن كـامل ح�صته البالغة ( )%10وذلك لل�سيد /حممد
عظيم علي احمد  ،اجلن�سية الهنـد  ،وذلك يف �شركة الأعمال املهنية بوكيل خدمات وامل�سماه
(مغ�سلة التمام) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة مهنية رقم ()603373
 ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

ع�ق��د يف م�ق��ر غ��رف��ة �أب��وظ �ب��ي بح�ضور
حممد هالل املهريي مدير عام الغرفة
 ت �ع��ري �ف��ا ب ��والي ��ة ب��اه �ي��ا الربازيليةوت �ق��دمي �ه��ا ك���ش��ري��ك يف امل� �ج ��االت ذات
الأول��وي��ة امل�شرتكة م��ع دول��ة الإم ��ارات
وامل�ستثمرين ورج��ال الأعمال من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الوالية
� ،إىل ج��ان��ب ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات ال�شراكة
بني ال��والي��ة و�إم ��ارة �أبوظبي على وجه
اخل�صو�ص .و�أطلع �سعادة عبداهلل حممد
املزروعي الوفد الزائر على الدور الذي
ت�ضطلع ب��ه غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي يف م�سرية
تنمية الأع �م��ال ودع��م القطاع اخلا�ص
يف الإم ��ارة ،كونها املمثل عنه واملنظمة
ل�ش�ؤونه ،م�ؤكداً على البيئة اال�ستثمارية
لإم��ارة �أبوظبي ،وكيف �أ�صحبت �إحدى
ال��وج �ه��ات ال�ع��امل�ي��ة اجل��اذب��ة للأعمال،
وال �ت��ي ت��وف��ر جم ��االت وا��س�ع��ة لتي�سري
ب�ن��ائ��ه ومن ��وه ،م���ش��دداً ع�ل��ى �أن الغرفة
حري�صة على تعزيز ع�لاق��ات الأعمال
م��ع جمهورية ال�برازي��ل ال�ت��ي تعد من
�أه��م ال�شركاء التجاريني وامل�ستثمرين

الدوليني فيها .م��ن جانبه �أع��رب وفد
ب��اه�ي��ا ال�برازي �ل �ي��ة ع��ن ت�ط�ل�ع��ه الكبري
لتوطيد عالقات التعاون التجاري مع
بيئة الأع�م��ال يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،وبناء
ال�شراكات وعقد االتفاقيات التي تخدم
الأه ��داف امل�شرتكة للجانبني ،م�شرياً
�إىل �أن والي��ة باهيا ت�شكل حلقة و�صل
رئي�سية يف التكامل الهيكلي لالقت�صاد
ال�ب�رازي� �ل ��ي ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��دي��ن املحلي
والدويل ،وتتمتع بوجود مراكز �صناعية
م �ت �ط��ورة ،ف �ه��ي ت�ه�ت��م ب �ق �ط��اع الطاقة
ال�شم�سية واملتجددة ،وباملجال الغذائي
وال �ب �ي �ئ��ة ال ��زراع� �ي ��ة ،وب �ه��ا �إمكانيات
هائلة يف جمال التعدين .و�أك��د على �أن
امل�س�ؤولني احلكوميني يف باهيا يركزون
ج�ه��وده��م على تعزيز اال�ستثمار العام
واخلا�ص يف البنى التحتية واخلدمات
اللوج�ستية و�إتاحة الفر�ص لال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي ،ال�سيما دول��ة الإم ��ارات التي
ترتبط مع جمهورية الربازيل بعالقات
� �ص��داق��ة متينة تب�شر ب ��ازده ��ار فر�ص
التبادل التجاري.

حماكم دبي

ومراعاة للبيئة .ومن بني هذه امل�ؤ�س�سات،
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�آيرينا)،
ووك ��ال ��ة الإم � � � ��ارات ل �ل �ف �� �ض��اء ،و�شركات
“�سيمنز” و”تربيد” و”هانيويل” .كما
حتت�ضن امل��دي�ن��ة م�ق��ر ج��ام�ع��ة حم�م��د بن
زاي ��د ل �ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي� ،أول جامعة
متخ�ص�صة يف بحوث الذكاء اال�صطناعي
يف ال �ع��امل ،وجمموعة( )G42الرائدة
يف جم��ال تكنولوجيا ال��رع��اي��ة ال�صحية،
ال�ت��ي ق��ام��ت بافتتاح �أح��د �أك�ب�ر املختربات
املتخ�ص�صة يف �إج��راء الفحو�صات ملواجهة
ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س كوفيد ،19-و�إط �ل�اق
“مركز �أوميك�س للتميز” الذي يعد �أكرب
من�ش�آت العلوم البيولوجية “�أوميك�س”
يف املنطقة و�أك�ثره��ا ت�ط��وراً على امل�ستوى
ال�ت�ق�ن��ي والأمت �ت��ة وال �ق ��درات احلا�سوبية
والإنتاجية.

هريا لل�صناعات تو�سع
من�ش�آتها الإنتاجية يف راكز

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أعلنت �شركة ه�يرا لل�صناعات الرائدة
يف ت ��وري ��د م �ن �ت �ج��ات ق� �ط ��اع الأع� �م ��ال
امل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وال�سباكة
والإن�شاءات املدنية عن تو�سعة من�ش�أتها
الإنتاجية احلالية والكائنة يف مناطق
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة “راكز”
مب�ساحة � 100أل��ف ق��دم م��رب��ع كجزء
من خطتها اال�ستثمارية على �أن توفر
م��ا ي�ع��ادل  100وظيفة يف �إم ��ارة ر�أ�س
اخليمة .و�أقامت �شركة هريا لل�صناعات
ح �ف�لا ل��و� �ض��ع ح �ج��ر الأ� �س ��ا� ��س �إي ��ذان ��ا
بانطالق العمل على م�شروعها التو�سعي
يف م�ن�ط�ق��ة ال�غ�ي��ل ال���ص�ن��اع�ي��ة التابعة
لراكز بح�ضور ال�شيخ حممد بن حميد
القا�سمي الع�ضو املنتدب لدى “راكز”
و�أع�ضاء �إدارة هريا لل�صناعات بالإ�ضافة
�إىل م�ست�شاري امل�شروع العاملني لدى
ال�شركة.

حماكم دبي

Monday
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العالمة �أ�صبحت ذكية ورقمية بالكامل
غرفة دبي تطلق التحديث اجلديد
لعالمتها للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات

•• دبي-الفجر:

�أع�ل��ن مركز �أخ�لاق�ي��ات الأع�م��ال التابع لغرفة دب��ي ع��ن �إط�لاق��ه حتديثاً
جديداً على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات بحيث
�أ�صبحت ذكية ورقمية بالكامل ،وذلك يف �إط��ار جهوده مل�ساعدة ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات على تقييم ومراجعة ا�سرتاتيجيتها ون�شاطها املجتمعي ب�شكل
�أ�سرع ومب�سط ،مما ي�ساهم بتعزيز �سمعة امل�ؤ�س�سة احلا�صلة على العالمة
يف �سوق العمل كم�ؤ�س�سة م�س�ؤولة وم�ستدامة.
وي�شمل التحديث اجلديد للعالمة على �أربعة فئات جديدة ورقمية وذكية
بالكامل وه��ي مكان العمل وال�سوق واملجتمع وامل�ب��ادرات البيئية ،وميكن
لل�شركات تقييم ممار�ساتهم امل�س�ؤولة بعملية مب�سطة والتقدم للح�صول
على العالمة ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على التقدير يف هذه املجاالت.
وت�ع�ت�بر ع�لام��ة غ��رف��ة دب��ي ل�ل�م���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات �أداة
ت�شخي�صية وتطويرية لل�شركات لتطبيق �أف�ضل ممار�سات الأعمال امل�س�ؤولة
حيث تتيح لها العالمة اكت�شاف نقاط ال�ضعف والقوة يف توجهاتها العملية
لإدارة ت�أثريات ن�شاطها التجاري على البيئة واملجتمع ،كما ميكن اال�ستفادة
من العالمة يف �إج��راء مراجع ٍة داخلية لل�سيا�سات االجتماعية امل�س�ؤولة
املطبقة يف ال�شركة ،وتقييم الأداء وتطويره يف كافة النواحي .ومت منح
 490عالمة �إىل ال�شركات منذ �إطالق املبادرة يف عام .2010
وميكن جلميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بغ�ض النظر عن نوعها �أو حجمها �أو
قطاعها �أو تخ�ص�صاتها التقدم للح�صول على العالمة الذكية يف واحدة
�أو �أكرث من فئاتها اجلديدة ،حيث �ستح�صل ال�شركات التي تفي باملعايري
على اع�تراف ف��وري من غرفة دب��ي ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على �شهادة
لالحتفال ب�إجنازاتها ،وامل�ساهمة بتعزيز �سمعتها يف �سوق العمل كم�ؤ�س�سة
م�س�ؤولة وم�ستدامة.

الإمارات لل�صناعات الغذائية تعتزم
طرح جزء من �أ�سهمها يف �أبوظبي املايل

•• �أبوظبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة الإم � ��ارات لل�صناعات ال�غ��ذائ�ي��ة ،وامل�م�ل��وك��ة م��ن الوطنية
القاب�ضة ،عن عزمها طرح جزئي لأ�سهمها يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
بهدف تو�سيع عملياتها الرامية �إىل دعم برنامج دول��ة الإم��ارات للأمن
الغذائي والزراعي.
وقال و�صفي كا�سو الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات لل�صناعات الغذائية
 “ :و�ضعنا خطة خم�سية طموحة لتحقيق معدالت منو مت�سارعة من خالل
تو�سيع النطاق الإنتاجي يف املجموعة واال�ستثمار يف جمال تطوير هذه
ال�صناعة ،ومن الطبيعي يف هذه احلالة اللجوء �إىل �أ�سواق املال الإماراتية
لدعم خطتنا يف التنمية وتر�سيخ مكانتنا ك�شريك �أ�سا�سي يف تنفيذ خطة
الأمن الغذائي يف الإمارات « .
وتدير �شركة الإمارات لل�صناعات الغذائية ،من مقرها يف �أبوظبي ،عمليات
ت�صنيع وتوريد الأع�لاف احليوانية و�إنتاج وتوريد الألبان الطازجة من
خالل مزارعها لرتبية الأبقار.
وتلتزم ال�شركة بتطوير م�ب��ادرات ا�ستدامة ال�غ��ذاء م��ن خ�لال الت�شجيع
على تنويع الأغذية وتعزيز الإنتاج با�ستخدام �أحدث املعايري التقنية� ،إىل
جانب ن�شاطها الرائد يف قطاع تعزيز الرثوة احليوانية للدولة من خالل
امتالكها الثنني من كربى مزارع تربية الأبقار.
وتقوم ال�شركة حاليا ب�إن�شاء م�صنع �ضخم لإنتاج وت�صنيع منتجات الألبان
يف مدينة العني ،وال��ذي �سيتم ت�شغيله من قبل م�صنع الوطنية للألبان
التابعة لها يف الربع الأول من .2022
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8768

رقم املحرر 214543/1/2021 /
املخطرة  :الروعة للمقاوالت الكهربائية وتركيب وحدات التكييف ذ.م.م
بوكاله /املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطـر �إليها  :الواحة البلجيكية لأعمال الألومنيوم والزجاج ذ.م.م ( -جمهولة حمل الإقامة)
املو�ضوع  -:تخطر املخطرة مبوجب هذا الإخطار املخطر �إليها ب�سداد مبلغ املديونية البالغ مبلغ
وقدرة ( 809.531.70درهم) (ثمامنائة وت�سعة �آالف وخم�سمائة وواحد وثالثون درهم و�سبعون
فل�سا) خالل (خم�سة ايام) من تاريخ ا�ستالمكم االخطار القانوين وبعك�سه �سيتم �إتخاذ الإجراءات
القانونية وا�ست�صدار �أمر الأداء من املحكمة املخت�صة بحق املخطر اليها ملطالبتها مببلغ املديونية مع
الفائدة القانونية بن�سبة ( )%9من تاريخ �إ�ستحقاق �آخر فاتورة يف  01/07/2021وحتى ال�سداد
التام والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة عمال ب�أحكام املادتني ( )63،62من الالئحة التنظيمية
املعدلة لقانون الإجراءات املدنية.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن حكم بالن�شر
 237/2021/20جتاري كلي

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن بالن�شر
 6238 / 2021تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده� _1/شينغ يل لتجارة النفط خارج الدولة �ش.ذ.م.م  -جمهول
حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ  /ت�شاو �شني �شني  -ب�صفتها وريثة هوي زهاو.
قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )16087درهم اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ
ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ايه بي اي لل�سياحة � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :عبداهلل را�شد عبيد خلفان املطرو�شي
تعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-09-29يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح  /عبداهلل را�شد عبيد
خلفان املطرو�شي بحل وت�صفية �شركة (ايه بي �أي لل�سياحة �ش.ذ.م.م) وامل�سجلة برخ�صة رقم ( )84430وتعيني امل�صفى �صاحب
الدور م�صفيا لها وذلك بجرد كافة �أ�صول ال�شركة وما لها من حقوق و ما عليها من التزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني
على �إدارتها تقدمي كافة ح�سابات و�أموال ودفاتر ووثائق ال�شركة للم�صفى وعلى الأخري حترير قائمة مف�صلة ب�أموال ال�شركة
والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مديرو ال�شركة و�أن مي�سك دفرتا لقيد �أعمال الت�صفية وعلى امل�صفى �أن يقوم بكل ما يلزم
للمحافظة على �أموال ال�شركة وحقوقها و�أن ي�ستويف مالها لدى الغري و�أن يودع املبالغ التي يقب�ضها يف �أحد امل�صارف حل�ساب
ال�شركة حتت الت�صفية فور قب�ضها و�أن يويف ما على ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من منقوالت �أو عقار باملزاد العلني على �أال
يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة �إال ب�إذن من ال�شركاء او اجلمعية العمومية لل�شركة وعليه �إخطار جميع دائني ال�شركة �إن
وجدوا يكتب م�سجلة بعلم الو�صول بافتتاح الن�صفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�سة و�أربعون يوما من تاريخ الإخطار
و حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

يف الدعوى 207/2021/5885

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تكنو كيم ميدل اي�ست للتجارة � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )609491.83درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

االثنني  1نوفمبر  2021م  -العـدد 13380

1 November 2021 - Issue No 13380

املال والأعمال
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يف تقرير �أطلقته بال�شراكة مع �إرن�ست ويونغ بالتزامن مع اليوم العاملي للمدن

القمة العاملية للحكومات  :تعزيز خدمات مدن امل�ستقبل
الذكية و�أمنها ال�سيرباين ملواكبة الزيادة ال�سكانية املتوقعة

26

 % 64ن�سبة التوطني يف
�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،الذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة،
ب ��أن ن�سبة التوطني لديها ق��د بلغت  ،٪64يف ح�ين و�صلت ن�سبة التوطني
يف املنا�صب العليا  ،٪93ون�ف��ذت ال�شركة م��ا يزيد على  55دورة تدريبية
ت�ضمنت برامج تدريبية وتنموية ا�ستهدفت موظفي وكوادر ال�شركة ،بهدف
رفع الكفاءات والقدرات و�صقل املواهب ،من خالل ا�ستخدام �أف�ضل الربامج
والأ�ساليب يف اختيار الكوادر ل�شغل منا�صب �إدارية متنوعة من �أجل االرتقاء
دوماً يف م�ستوى العمل والأداء .و�أكد �سعيد �شرار ،املدير التنفيذي للعمليات
– �أ�صول للخدمات ،يف �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،حر�ص ال�شركة على
ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية وذل��ك يف �إط��ار �سعيها للتميز يف تقدمي �أف�ضل
اخلدمات من خالل حت�سني وتطوير كفاءة امل��وارد الب�شرية ،وذل��ك ترجمة
لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف توفري
بيئة مثالية لدعم املواطنني وتطوير
ق �ي��ادات ��ش��اب��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ا�ست�شراف
امل �� �س �ت �ق �ب��ل .و�أ� � �ض� ��اف �� �ش ��رار ،ت�سعى
��ش��رك��ة ال���ش��ارق��ة لإدارة الأ� �ص��ول �إىل
رف��ع م�ستوى ال�ك�ف��اءة والأداء و�صقل
اخل� �ب ��رات م ��ن خ �ل��ال ت ��دري ��ب كافة
املوظفني وال �ك��وادر يف ال�شركة وكافة
ال�شركات اململوكة والتابعة لها ،التزاماً
بنهج وت��وج�ه��ات احلكومة يف مو�ضوع
ال �ت��وط�ي�ن واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن خ�ب�رات
وطاقات و�إمكانيات ال�شباب.
وبني �شرار �أهمية و�ضرورة اال�ستمرار
يف تنفيذ دورات تدريبية للموظفني
وال �ك��وادر مل��ا لها م��ن دور ح�ي��وي فعال
يف حتقيق �أعلى درجات التميز والنجاح وحتقيق الأهداف واالرتقاء مب�ستوى
و�إمكانيات املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل �أن مثل هذه ال��دورات وما تت�ضمنه من
برامج نوعية متقدمة ت�سهم يف الك�شف عن طاقات و�إمكانيات ال�شباب ،وتوفر
لهم الفر�صة للتعبري عن تطلعاتهم ومقرتحاتهم وخططهم للم�ساهمة يف
االرتقاء بالعمل العام والأداء الذي ينعك�س �إيجاباً على اجلميع� .إىل ذلك،
تعمل ال�شارقة لإدارة الأ�صول الذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة ،وتتوىل
م�س�ؤولية اال�ستثمارات احلكومية ،و�إدارة الأ�صول ،والتطوير العقاري� ،سعياً
لدعم مت ّيز ثقافة الأعمال يف ال�شارقة ،والبناء على الأ�س�س اال�ستثمارية املتينة
التي �أر�ستها حكومة ال�شارقة .وتكمن مهمتها الأ�سا�سية يف العمل على خلق
اقت�صاد تناف�سي يف الإمارة من خالل �أف�ضل اال�ستثمارات.

«�آي �إ�س بي» تن�ضم �إىل مبادرة اجلواز
اللوج�ستي العاملي لتعزيز فر�ص التجارة واال�ستثمار

•• دبي -وام:

و ّقعت م�ؤ�س�سة  Invest SPالربازيلية مذكرة تفاهم لالن�ضمام �إىل مبادرة
اجل��واز اللوج�ستي العاملي وتعمل مبوجبها  ISPك�شريك تن�سيقي ي�ساهم يف
�إيجاد فر�ص الأعمال املتاحة للتجار املحليني مما يحقق كفاءة من حيث التكلفة
والوقت .جرى توقيع مذكرة التفاهم بح�ضور حممود الب�ستكي الرئي�س التنفيذي
لدبي التجارية واملدير العام ملبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي و غو�ستافو دينيز
جونكويرا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  ISPيف جناح “دي بي وورلد” يف �إك�سبو
 2020دبي .وتع ّد الربازيل ثاين �أكرب دولة يف العامل من حيث الناجت املحلي
الإج �م��ايل وث��اين �أك�ب�ر دول��ة يف ال �ق��ارة الأم��ري�ك�ي��ة .وت�ه��دف خطط اال�ستثمار
الأخ�ضر التي �أعلنت عنها الدولة م�ؤخراً �إىل توفري الفر�ص التي تعزز التمويل
الأخ�ضر يف القطاعات الرئي�سية مثل الزراعة والبنية التحتية للنقل والطاقة
املتجددة .كما �أعلنت الربازيل م�ؤخراً عن خطط مل�ضاعفة جهود التجارة الثنائية
مع دولٍ ت�شمل دولة الإم��ارات خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة لت�صل قيمتها �إىل
 5.6مليار دوالر .وقال حممود الب�ستكي “ :لطاملا كانت العالقات التجارية بني
الربازيل واالقت�صادات الرئي�سية حول العامل متينة وي�سعدنا ان�ضمام م�ؤ�س�سة
 ISPلهذه املبادرة .فنحن على ثقة ب�أنها �ست�ساعدنا يف م ّد اجل�سور والتوا�صل
م��ع ال�شركاء واجل�ه��ات املعنية لبناء �شراكات مثمرة طويلة الأمد ”.و�سجلت
الربازيل زيادة بن�سبة  31.2يف املائة يف ال�صادرات مقارن ًة بعام  2020لت�صل
�إىل  25.5مليار دوالر ،وزيادة يف ال��واردات بن�سبة  57.6يف املائة لتبلغ قيمتها
 18.1مليار دوالر يف يوليو من هذا العام مع ا�ستحواذ �ساو باولو على غالبية
ن�شاط الت�صدير .وتن�ضم � ISPإىل اجلواز اللوج�ستي العاملي بعد ان�ضمام مطار
فرياكوبو�س ال��دويل وميناء “دي بي وورل��د �سانتو�س” وط�يران �أزول �إ�ضافة
�إىل ميناء �سانتو�س �إىل امل�ب��ادرة بهدف تعزيز الفر�ص التجارية بني الأ�سواق
النا�شئة وت�سهيل الو�صول �إىل التجارة يف الربازيل و�أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
و�أفريقيا .و�أ�ضاف حممود الب�ستكي  “ :تقدم الربازيل فر�ص منو هائلة ملبادرة
اجلواز اللوج�ستي العاملي .ونرحب بـ ISPك�شريك ونحن على ثقة ب�أ ّن �شراكتنا
�ست�سهّل الو�صول �إىل حمفظة �أعمال متنوعة �ست�سهم يف تنمية التجارة الدولية
وتوفري الكثري من فر�ص الأعمال ”.ميكن لأع�ضاء مبادرة اجل��واز اللوج�ستي
العاملي تو ّقع زي��ادة �سنوية يف التجارة بن�سبة ت�تراوح بني  5و 10يف املائة .ومع
ا�ستفادة التجار من حركة الب�ضائع الأكرث فعالية وكفاءة �س ُتفتح طرق جتارية
جديدة ويتاح الو�صول �إىل �أ�سواق جديدة.

مركز النقل املتكامل ي�ست�شرف �آفاق تطوير القطاع

•• �أبوظبي -وام:

عقد مركز النقل املتكامل ،خلوة ا�سرتاتيجية ناق�ش خاللها مالمح م�ستقبل قطاع
النقل يف الإمارة ،وم�سارات التطوير والنمو يف هذا القطاع خالل اخلم�سني عاماً
املقبلة وذل��ك يف خطوة تهدف �إىل مواكبة الر�ؤية اال�ست�شرافية الطموحة التي
و�ضعتها القيادة احلكيمة للخم�سني عاماً املقبلة ،ومبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة دائرة
البلديات والنقل الهادفة �إىل تعزيز عملية التطوير العمراين يف �إم��ارة �أبوظبي
و�إر��س��اء قطاع نقل متكامل يعزز ج��ودة احل�ي��اة ،وت��أت��ي اخللوة �ضمن الفعاليات
التي ينظمها املركز يف عام اخلم�سني احتفا ًء بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س الدولة
وا��س�ت�ع��داداً ملرحلة ج��دي��دة م��ن النمو واالزده� ��ار .وا�ستعر�ضت اخل�ل��وة ال�ت��ي مت
عقدها بح�ضور �سعادة عبداهلل املرزوقي مدير عام مركز النقل املتكامل ومديري
القطاعات والإدارات املختلفة يف م��رك��ز النقل املتكامل و��ش��ارك فيها ع��دد من
اخلرباء االخت�صا�صيني من القطاع اخلا�ص يف جمال النقل� ،أبرز الإجنازات التي
حتققت يف قطاع النقل على مدى اخلم�سني عاماً املا�ضية والدرو�س امل�ستفادة منها،
وناق�شت امل�ستهدفات واحللول واملبادرات املبتكرة التي ي�سعى املركز �إىل حتقيقها
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة لإحداث نقلة نوعية يف منظومة التنقل �أخذاً بعني
االعتبار الأمناط اجلديدة والتطورات التقنية والأفكار اجلديدة واملبتكرة.

•• دبي -وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات
ت �ق��ري��راً ج ��دي ��داً ب �ع �ن��وان “دمج احللول
الأم�ن�ي��ة يف ت�صميم امل��دن الذكية  ..كيف
نبني مدينة ذكية �آمنة يف ع��امل �سيرباين
متقلب”� ،ضمن �سل�سلة تقاريرها املعرفية
ل��دع��م احل�ك��وم��ات يف ا�ست�شراف م�ستقبل
امل� ��دن وت �ع��زي��ز �أم �ن �ه��ا م��ن خ�ل�ال تطوير
وابتكار حلول جديدة.
و�أ�شار التقرير الذي مت �إطالقه بال�شراكة
م��ع �شركة اال��س�ت���ش��ارات العاملية “�إرن�ست
ويونغ»  ، EYبالتزامن مع اليوم العاملي
للمدن ال��ذي ي�صادف � 31أكتوبر من كل
عام� ،إىل �أن املدن �ست�شهد تغيريات جذرية
بحلول عام  ،2050من خالل زي��ادة عدد
ال���س�ك��ان ف�ي�ه��ا بن�سبة ت���ص��ل �إىل ،70%
ولفت �إىل �أن  95%من التو�سع احل�ضري
� �س �ي �ح��دث يف ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ،م ��ا يحتم
مواكبة ه��ذه التغريات الكبرية من خالل
ت�صميم امل ��دن ،بحيث ت�ستطيع احت�ضان
الأعداد الكبرية من ال�سكان يف امل�ستقبل.
ورك��ز التقرير على التحديات الرئي�سية
التي تواجه املدن الذكية ،وت�شمل :الأجهزة
غري الآمنة ،وربط الر�ؤية باال�سرتاتيجية
وال�سيا�سات ،وتنفيذ الربامج املتعددة ب�شكل
متزامن ،وم�ساحة الهجوم الكبرية ،وعدم
ك�ف��اي��ة ال�ت�م��وي��ل ،وغ �ي��اب ال�ه�ي�ك��ل الأمني
امل ��وح ��د ،وال �� �ض��واب��ط الأم �ن �ي��ة اخلا�صة
ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة للتقنيات الت�شغيلية،
�إ�ضافة �إىل ن�شر التقنيات الثورية.
و�أك��د حممد يو�سف ال�شرهان نائب مدير
م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات �أن القمة
ت�ش ّكل من�صة تر�سم مالمح امل�ستقبل من
خالل �إيجاد احللول اجلديدة للتحديات،

ومت� � ّث ��ل م ��رك ��زاً ل �ت �ب��ادل امل �ع��رف��ة يجمع
�صناع ال�سيا�سات واخل�ب�راء ورّاد الأعمال
واملبتكرين والباحثني ،مبا ي�ضمن تعزيز
اال��س�ت�ف��ادة م��ن االب�ت�ك��ار والتكنولوجيا يف
موا�صلة التنمية امل�ستدامة.
وقال �إن التقرير الذي مت �إطالقه بال�شراكة
مع “�إرن�ست ويونغ»  /EY/ي�سلط ال�ضوء
ع �ل��ى �أه� ��م ال �ت �ح��دي��ات ال���س�ي�بران�ي��ة التي
ت��واج�ه�ه��ا امل ��دن ال��ذك �ي��ة و� �ض ��رورة تعزيز
امل�ع��رف��ة احل�ك��وم�ي��ة ،مب��ا ي�سهم يف تطوير
املدن التي يعي�ش فيها اليوم نحو  4.2مليار
ن�سمة ،وو�ضع احللول وامل �ب��ادرات الكفيلة
بت�صميم م��دن متقدمة ق��ادرة على توفري
كامل اخلدمات وتعزيز الأم��ن ال�سيرباين
حلماية ال�سكان وا�ستيعاب الزيادة ال�سكانية
املتوقعة خالل ال�سنوات املقبلة.
و�أ��ض��اف �أن �إط�لاق التقرير بالتزامن مع
اليوم العاملي للمدن الذي �أقرته اجلمعية
ال �ع��ام��ة ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة وي �� �ص ��ادف 31
�أكتوبر من كل عام ،ي�ؤكد دور القمة العاملية
للحكومات يف دعم اجلهود الدولية لتنفيذ
�أهداف التنمية امل�ستدامة وحتديداً الهدف
 11املعني باملدن بو�صفها نقاط قوة للنمو
االق�ت���ص��ادي �إذ ت�ساهم بنحو  % 60من
الناجت املحلي الإجمايل العاملي.
من جهته ،قال �سامر عمر رئي�س خدمات
ا�ست�شارات الأمن ال�سيرباين للقطاع العام
واحلكومي يف منطقة ال�شرق الأو�سط لدى
��ش��رك��ة “�إرن�ست وي��ون��غ» � : EYأظهرت
حكومات منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�أفريقيا متتعها بب�صرية نافذة عند �سعيها
ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال� ��ذي يعطي
الأولوية للأفراد وجودة حياتهم ،ولقد �أدت
حركة التمدّن املت�سارعة �إىل �إجهاد البنية
التحتية املادية والرقمية ملختلف البلدان،

ولذلك البد على املدن الذكية الرتكيز على
ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية يف براجمها الرقمية،
ه��ي :الأف ��راد ،والعمليات ،والتكنولوجيا.
و�أ�� �ض ��اف ع�م��ر �أن ال ��زي ��ادة امل �� �ض �ط��ردة يف
االت�صال وتطبيق التقنيات النا�شئة ،التي
�س ّرعت تطبيقها جائحة كورونا امل�ستجد،
ب� ّي�ن��ت وج ��ود حت��دي��ات ج��دي��دة ،م��ا يحتم
ع �ل��ى احل� �ك ��وم ��ات وامل� � � ��دراء التنفيذيني
التفكري جيدًا يف ا�سرتاتيجيتهم ونظامهم
الإلكرتوين احلايل وما تنطوي عليه من
خم��اط��ر ،ليتمكنوا م��ن ف�ه��م التحديات،
وحت��دي��د دوره ��م يف ب�ن��اء بيئة �إلكرتونية
�آمنة ملجتمعاتهم و�شركائهم واحلكومات.
وت �ن��اول ال�ت�ق��ري��ر �أه ��م ع��وام��ل ب �ن��اء املدن
ال��ذك �ي��ة ،ال�ت��ي تتطلب ات �خ��اذ الإج � ��راءات
ل�ضمان التطوير التقني للمدن وحمايتها
من التحديات التي ت�صاحب تطورها وزيادة
م �ع��دالت ال���س�ك��ان ،و�أه �م �ي��ة التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ال �ت��ي ت���ش� ّك��ل ح�ل�ق��ة ت��رب��ط بني
القطاعات والأنظمة والأج�ه��زة املختلفة،
مب��ا ي���س�ه��م يف ت�ع��زي��ز الأم� ��ن ال�سيرباين
لل�سكان ،ودع��م امل�م��ار��س��ات اجل��دي��دة التي
ت�ستطيع احل�ك��وم��ات م��ن خاللها مواكبة
ع�صر التحول الرقمي ال�سريع.
ورك� � � � ��ز ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ع � �ل� ��ى ع� � � ��دة حم� � ��اور
رئي�سية ل�ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ف��ادة م��ن االبتكار
والتكنولوجيا يف تطوير م�ستقبل املدن،
هي :ت�صميم املدن الذكية ،واجتاهات الأمن
ال�سيرباين ،واحللول الأمنية ،و�أهم املحاور
التي ينبغي على احلكومات مراعاتها عند
ت�ب�ن��ي منهجية دم ��ج احل �ل��ول الأم �ن �ي��ة يف
ت�صميم امل��دن الذكية ،ودور احلكومات يف
تطوير و�إع��داد �سيا�سات الأمن ال�سيرباين
واحل� �ف ��اظ ع�ل�ي�ه��ا ،و�� �ض ��رورة وج� ��ود بنية
حتتية رقمية �آمنة.

و��س�ل��ط ت�ق��ري��ر “دمج احل�ل��ول الأم�ن�ي��ة يف
ت�صميم امل��دن الذكية” ال�ضوء على �أبرز
االجت��اه��ات التي ت��ؤث��ر على عمليات املدن
ال��ذك �ي��ة ،وك�ي�ف�ي��ة ت �ط��وي��ره��ا ،مب��ا فيها:
البنية التحتية ،وزيادة عدد املدن الكربى،
وال� �ط� �ف ��رة ال �� �س �ك��ان �ي��ة ال� �ك� �ب�ي�رة ،وتبني
التكنولوجيا و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء ،وتطبيق
حلول �إزال��ة ال�ك��رب��ون ،ووف��رة اخل�ب�رات يف
جمال الأمن ال�سيرباين وحتديث براجمه،
وحتديد الأ�صول ذات القيمة العالية ،فرق
اال�ستجابة حل��االت ال�ط��وارئ احلا�سوبية،
وال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح� ،إ� �ض��اف��ة �إىل مناذج
الت�شغيل املرنة.
و�أك ��د وج ��ود ع��دة ع��وام��ل �أ��س��ا��س�ي��ة تدخل
يف ت���ص�م�ي��م امل � ��دن ال ��ذك �ي ��ة ،ي�ن�ب�غ��ي على
احلكومات مراعاتها ،مبا فيها :التوا�صل
وال�ت�ع��اون ،وال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة و�أ�ساليب
ال �ت �ح �ل �ي��ل ،وال �ه �ي �ك��ل الأم � �ن � ��ي ،وتعزيز
ال� ��� �ش ��راك ��ات ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن احلكومي
واخل ��ا� ��ص ،مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية التي ت�ؤثر على
ال�سكان ،الذين ي�شكلون �أحد �أهم مكونات
املدن الذكية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن العامل ي�شهد حتو ًال
ح�ضرياً غ�ير م�سبوق بحيث �سيبلغ عدد
��س�ك��ان امل��دي �ن��ة ال ��واح ��دة م��ن � 5إىل 10
م�لاي�ين ن���س�م��ة ب�ح�ل��ول ع ��ام  ،2030ما
يت�سبب ب�ضغوط عديدة على �أنظمة البنية
التحتية التي مت ت�صميمها لتلبية متطلبات
ن�سبة �أ�صغر من ال�سكان ،ما يحتم على املدن
تبني �أحدث الو�سائل التكنولوجية و�أنظمة
االت�صاالت لتح�سني العمليات واخلدمات
احل���ض��ري��ة وتنفيذ �إج � ��راءات اال�ستدامة
البيئية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية من �أجل
�ضمان التنمية امل�ستدامة.

و�أو� �ص��ى التقرير مبجموعة م��ن احللول
ال �ت��ي ت��دع��م ج �ه��ود ت�ط��وي��ر امل ��دن الذكية
امل���س�ت��دام��ة ،وال �ت��ي ت �ق��دم ك��اف��ة اخلدمات
لل�سكان وحتافظ على �أمنهم ال�سيرباين،
م��ن خ�لال �إج ��راء تقييم ا�ستباقي ودوري
للمخاطر الإل�ك�ترون�ي��ة ،وو��ض��ع اخلطط
و�إع� � � ��داد ق� � ��درات ا� �س �ت �ج��اب��ة للتحديات،
وم� ��راج � �ع� ��ة وت �ق �ي �ي��م م �ن �ظ��وم��ة الأم � ��ن
ال�سيرباين ب�شكل م�ستمر ،ومراقبة البنية
التحتية للتقنيات الت�شغيلية.
ك �م��ا �أو� � �ص� ��ى ب� ��� �ض ��رورة ت �ب �ن��ي منهجية
متعددة امل�ستويات لال�ستجابة للتحديات
ال���س�ي�بران�ي��ة ،و�أه�م�ي��ة ا��س�ت�ف��ادة امل ��دن من
تطوّر بيئة الأعمال الرقمية املبتكرة مثل
الأمت �ت ��ة ب��ا��س�ت�خ��دام ال��روب��وت��ات وتقنية
“بلوك ت�شني” وال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ط��وي��ر م�ن�ه�ج�ي��ة متقدمة
للتعامل مع خمتلف التحديات ال�سيربانية،
وت �ع��زي��ز م��رون��ة وج��اه��زي��ة امل ��دن الذكية
وم��واك �ب��ة ال �ت �ط��ورات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،مبا
ي�ضمن حماية �أنظمة املدن ،وتعزيز قدرات
الأم� ��ن ال���س�ي�براين وحت��دي��ث الإج � ��راءات
والعمليات املتبعة ال�ه��ادف��ة لتطوير نظم
ا�ستجابة فعالة لتحديات امل�ستقبل.
وكانت القمة العاملية للحكومات �أعلنت يف
يونيو املا�ضي توقيع � 8شراكات معرفية
ج ��دي ��دة م ��ع ن �خ �ب��ة م ��ن �أب� � ��رز ال�شركات
اال�ست�شارية وامل�ؤ�س�سات البحثية العاملية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،لإط �ل ��اق ��س�ل���س�ل��ة تقارير
ودرا�سات علمية مبنية على ر�ؤى ا�ستباقية
لتحديد �أه��م التوجهات وال�ف��ر���ص لدعم
احلكومات ،وتعزيز جاهزيتها للم�ستقبل
وع� ��امل م��ا ب �ع��د ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س كورونا
امل �� �س �ت �ج ��د ،ب ��ال�ت�رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى م�ستقبل
احل �ك��وم��ات ،ودرا�� �س ��ة ال �ت �ح��والت العاملية
وال �ت �ح��دي��ات ،وحت��دي��د �أول ��وي ��ات املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وو� �ض��ع �آل �ي��ات وم�ن�ه�ج�ي��ات عمل
جديدة بناء على البيانات احلديثة لتمكني
اجليل القادم من احلكومات.
وميكن االطالع على الن�سخة العربية من
تقرير “دمج احل�ل��ول الأمنية يف ت�صميم
املدن الذكية ..كيف نبني مدينة ذكية �آمنة
يف ع ��امل � �س �ي�براين متقلب” ،م��ن خالل
الرابط الإلكرتوين https://www.

ن�سخة ا�ستثنائية للإطالع على �أحدث الت�صاميم واملنتجات و�أكرثها �إبتكار ًا

حممد بن را�شد للإ�سكان تنظم معر�ض الديكور والت�صميم ومواد البناء«ديكوبيلد  24 »2021نوفمرب
•• دبي-الفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
ع ��ن م ��وع ��د ت �ن �ظ �ي��م م �ع��ر���ض الديكور
وال�ت���ص�م�ي��م وم� ��واد ال �ب �ن��اء_ ديكوبيلد
 ،2021وال� ��ذي ��س�ي�ك��ون خ�ل�ال الفرتة
امل�م�ت��دة م��ن  27-24نوفمرب ال �ق��ادم يف
مركز دبي التجاري العاملي ،وذلك بن�سخة
�إ��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت�ت�ي��ح ل� ��زوار احل ��دث فر�صة
االطالع على �أحدث الت�صاميم واملنتجات
و�أك�ثره��ا اب�ت�ك��ارا ،وا�ستك�شاف التوجهات
اجل��دي��دة ح��ول �أف�ضل امل�م��ار��س��ات يف هذا
القطاع احليوي.
وت �ت �م �ي��ز ه� ��ذه ال�ن���س�خ��ة ب ��أن �ه��ا �ستجمع
نخبة من م�صممي الديكورات الداخلية
واملهند�سني املعماريني واملقاولني و�شركات
الأثاث والإ�ضاءة و�شركات خدمات البيوت
الذكية ،لعر�ض �أف�ضل املنتجات واحللول

لأ��ص�ح��اب امل���ش��اري��ع ال�سكنية والتجارية
وال���ض�ي��اف��ة وامل �ط��وري��ن ال �ع �ق��اري�ين ،كما
��س�ت�ق��ام ب��رع��اي��ة جم�م��وع��ة م��ن الهيئات
واجل �ه��ات احلكومية وه��ي وزارة الطاقة
وال�ب�ن�ي��ة التحتية وب��رن��ام��ج ال�شيخ زايد
للإ�سكان ،وبلدية دب��ي ،و�إقت�صادية دبي،
وبلدية ال�شارقة ،ودائرة الإ�سكان بال�شارقة
وجمعية املهند�سني ب ��الإم ��ارات ،ورعاية
�إع�ل�ام �ي��ة م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي للإعالم
و��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل ل��إع�ل�ام ،وب��دع��م من
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب ��ي ،بالإ�ضافة
�إىل ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للمعر�ض
وهم جمموعة �شركات الكيدرا للت�صميم
ال��داخ�ل��ي ،و الأي��وب��ي للتقنيات وك��ازا دي
لو�سو لتنفيذ �أع�م��ال ال��دي�ك��ور والأعمال
اخل�شبية.
وي��أت��ي تنظيم معر�ض ديكوبيلد 2021
هذا العام ا�ستكما ًال لر�ؤية و�إ�سرتاتيجية

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان ال�ساعية
�إىل تبني جميع املبادرات والفعاليات التي
ت�سهم يف م���س��اع��دة امل��واط �ن�ين للو�صول
�إىل ال��راح��ة واال��س�ت�ق��رار ال�سكني وتوفر
لهم متطلبات احل�ي��اة الع�صرية وحتقق
رفاههم ،تنفيذاً لر�ؤى وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل باعتبار حمور الإ�سكان
�أول ��وي ��ة ل���ض�م��ان حت���س�ين ج� ��ودة احلياة
وحت �ق �ي��ق اال� �س �ت �ق��رار الأ� � �س ��ري وتوفري
املعي�شة الكرمية للمواطنني».
وحر�صت امل�ؤ�س�سة هذا العام على �إطالق
ن�سخة �إ�ستثنائية م��ن معر�ض ديكوبيلد
م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ط��اب ن�خ�ب��ة ك �ب�يرة من
ال�شركات ال��رائ��دة حمليا وعامليا ال�سيما
التي تقدم حلوال مبتكرة �ست�سهل الطريق
على امل�ستفيد التخاذ قرارات بناء امل�سكن،

وذل��ك مب��ا يعزيز مكانة احل��دث كوجهة
م�ث��ال�ي��ة ل�ل��أف ��راد وال �� �ش��رك��ات للتوا�صل
وعقد ال�صفقات مع امل��وزع�ين وامل�صنعني
ل�ك��ل م��ا يخ�ص ع��امل ال�ب�ن��اء والت�صميم،
ك�م��ا ي �ق��دم ف��ر��ص��ة ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى �أح ��دث

الإبتكارات واخلدمات يف خمتلف املجاالت
التي يقدمها م�ست�شارين ومتخ�ص�صني
للم�ساعدة يف �إخ�ت�ي��ار م��ا ينا�سب جميع
الإح�ت�ي��اج��ات وال �ق��درات ،ب�أف�ضل الطرق
و�أكرثها تطوراً.

يف �إطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة �إىل التح ّول الرقمي وت�سهيل رحلة امل�سافر

هيئة مطار ال�شارقة الدويل تطبق نظاميّ تدفق امل�سافرين والتحقق الآيل لبطاقات ال�صعود
•• ال�شارقة-الفجر:

مت��ا� �ش �ي �اً م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي�ه��ا -2021
 2025ال �ت��ي تت�ضمن حم ��ور البنية
التحتية والتكنولوجيا واعتماد الهدف
اال�سرتاتيجي للتح ّول الرقمي ،بد�أت
هيئة م�ط��ار ال�شارقة ال ��دويل بتطبيق

نظام “�إدارة تد ّفق امل�سافرين و�صفوف
االنتظار” ،الذي ي�سهم بتعزيز الكفاءة
يف العمليات اليومية عرب مناطق �إنهاء
�إج � ��راءات ال���س�ف��ر ،وال�ت��دق�ي��ق الأمني،
واجل� � � ��وازات ،ون �ظ ��ام “التحقق الآيل
ل�ب�ط��اق��ة ال�صعود” ،ال ��ذي يعمل على
تعزيز م�ستويات الأم��ن وت�سريع �إنهاء

�إج � � ��راءات امل���س��اف��ري��ن وي��رف��ع الطاقة
اال�ستيعابية للمطار.
نظام �إدارة تدفّق امل�سافرين
و�صفوف االنتظار
ي�شمل ن�ظ��ام “�إدارة ت��د ّف��ق امل�سافرين
و� �ص �ف��وف االنتظار” ت��رك �ي��ب �أجهزة

ا�ست�شعار ،والربط بني النظام والأنظمة
الت�شغيلية املختلفة للمطار ول�شركات
ال �ط�يران ،وه��و م��ا ي�سهم ب� ��إدارة موارد
امل� �ط ��ار ب���ش�ك��ل ح �ي��وي وي ��رف ��ع طاقته
اال�ستيعابية ،ويرتقي بر�ضا امل�سافرين.
ويهدف هذا النظام �إىل تعزيز الكفاءة
يف العمليات اليومية عرب مناطق �إنهاء
�إج� � ��راءات ال���س�ف��ر ،وال�ت��دق�ي��ق الأمني،
واجل � ��وازات ،ومي�ن��ح فر�صة امل��راق�ب��ة يف
الوقت احلقيقي وعلى مدار ال�ساعة من
خالل �أكرث من  112جهاز ا�ست�شعار مت
تركيبها يف مناطق امل�سافرين.
نظام التحقق الآيل
لبطاقة ال�صعود
ي�سهم ن�ظ��ام “التحقق الآيل لبطاقة
ال�صعود” ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر يف تعزيز
م�ستويات الأمن وت�سريع �إنهاء �إجراءات
امل�سافرين ،بف�ضل التحقق الآيل من
ج �م �ي��ع �أن � � ��واع ب �ط��اق��ات ال �� �ص �ع��ود �إىل
ال�ط��ائ��رة مب��ا يف ذل��ك الن�سخ املطبوعة
يف امل �ن��زل �أو امل ��وج ��ودة ع �ل��ى الهواتف
ال�ن�ق��ال��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال ج�ه��از يقوم
ب �ق��راءة ب�ط��اق��ة امل ��رور ومطابقتها مع

البيانات املوجودة ،الأم��ر ال��ذي ينعك�س
�إيجابياً على م�ستوى اخل��دم��ات ور�ضا
املتعاملني.
حلول مبتكرة
لتح�سني جتربة امل�سافر
وي�ع��د تطبيق ه��ذي��ن ال�ن�ظ��ام�ين جزءاً
م��ن ال�ع��دي��د م��ن احل�ل��ول املبتكرة التي
نفذتها هيئة م�ط��ار ال���ش��ارق��ة الدويل
ب �ه��دف ت��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة ذك �ي��ة متكاملة،
مب��ا ي�شمل ال �ب��واب��ات ال��ذك �ي��ة ،والبنى
التحتية امل �ت �ط��ورة ،وال�ت�ط�ب�ي��ق الذكي
للم�سافرين ،وغريها من التقنيات التي
ت�ستهدف زيادة ر�ضا امل�سافرين وحت�سني
جت��رب�ت�ه��م ع�بر امل �ط��ار ،وت �ع��زي��ز كفاءة
العمليات اليومية ع�بر م��راف��ق املطار
ب�شكل ع��ام .وتوا�صل الهيئة اال�ستثمار
يف احللول التقنية من خ�لال موا�صلة
العمل مبرونة ،و�سرعة ،وكفاءة ملواكبة
املتغريات ال�سريعة ،وا�ستقطاب �أحدث
الأن�ظ�م��ة والتقنيات التكنولوجية مبا
يعزز املكانة الرائدة ملطار ال�شارقة على
خ��ري�ط��ة امل �ط��ارات الأك�ث�ر ت�ق��دم�اً على
م�ستوى املنطقة والعامل.
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 3.8مليار درهم �أرباح البنك عن الت�سعة �أ�شهر من العام  2021بارتفاع بن�سبة % 36

 1.276مليار درهم �أرباح بنك �أبوظبي التجاري عن الربع الثالث من العام 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن بنك �أبوظبي التجاري �أم�س عن نتائجه
املالية عن الت�سعة �أ�شهر من العام .2021
ارتفاع �صايف الأرب��اح عن الت�سعة �أ�شهر من
ال �ع��ام  2021ن�ت�ي�ج��ة ارت �ف��اع ال��دخ��ل من
الر�سوم وحت�سن يف ن�سبة التكلفة �إىل الدخل
وانخفا�ض املخ�ص�صات العامة
امل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء املايل عن الت�سعة
�أ��ش�ه��ر م��ن ال�ع��ام  2021م�ق��ارن��ة بالت�سعة
�أ�شهر من العام 2020
 بلغ ��ص��ايف الأرب ��اح  3.800مليار درهمبارتفاع بن�سبة .36%
 بلغ ��ص��ايف ال��دخ��ل م��ن ال�ف��وائ��د 6.614مليار درهم بانخفا�ض بن�سبة .11%
 ارت �ف��ع ال��دخ��ل م��ن غ�ير ال �ف��وائ��د بن�سبة 19%ليبلغ  2.369مليار درهم.
 انخف�ضت امل���ص��اري��ف الت�شغيلية بن�سبة 9%لتبلغ  3.129مليار درهم.
 حت�سنت ن�سبة التكلفة �إىل الدخل مبقدار 190نقطة �أ�سا�س لت�صل �إىل .34.8%
 ب�ل�غ��ت ال ��وف ��ورات امل�ح�ق�ق��ة م��ن االندماج( Merger Synergies) 984مليون
درهم بنهاية الت�سعة �أ�شهر من العام 2021
ومي���ض��ي ال�ب�ن��ك ق��دم �اً الج�ت�ي��از الوفورات
امل�ستهدفة بنهاية العام  2021والبالغة 1
مليار درهم.
 بلغت قيمة املخ�ص�صات  1.978ملياردرهم بانخفا�ض بن�سبة .35%
�أداء م��ايل ق��وي ل�ل��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن العام
 2021وارت� � �ف � ��اع ال ��دخ ��ل م ��ن الر�سوم
وانخفا�ض التكاليف مما �أدى �إىل حت�سن يف
ن�سبة التكلفة �إىل الدخل
امل ��ؤ� �ش��رات ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل ��أداء امل ��ايل للربع
الثالث من العام 2021
 بلغ �صايف الأرباح  1.276مليار درهم عنالربع الثالث من العام  2021بانخفا�ض
بن�سبة  7%مقارنة بالربع الثالث من العام

 2020وبن�سبة  9%مقارنة بالربع الثاين
من العام  - .2021بلغ �صايف الدخل من
ال�ف��وائ��د  2.179م�ل�ي��ار دره ��م بانخفا�ض
بن�سبة  5%مقارنة بالربع الثالث من العام
 2020وبن�سبة  6%مقارنة بالربع الثاين
من العام .2021
 ارتفع الدخل من غري الفوائد ليبلغ 726مليون دره��م ب��ارت�ف��اع بن�سبة  3%مقارنة
بالربع الثالث من العام  2020وبانخفا�ض
بن�سبة  14%م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال�ث��اين من
العام .2021
 ان�خ�ف���ض��ت امل���ص��اري��ف الت�شغيلية لتبلغ 1.013مليار دره��م بن�سبة  8%مقارنة
ب��ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال�ع��ام  2020وبن�سبة
 4%م �ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال� �ث ��اين م ��ن العام
 - .2021بلغت ن�سبة التكلفة �إىل الدخل
 34.9%ب�ت�ح���س��ن مب �ق��دار  200نقطة
�أ� �س��ا���س م �ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م��ن العام
.2020
 بلغت قيمة املخ�ص�صات  596مليون درهمبارتفاع بن�سبة  18%مقارنة بالربع الثالث
من العام  2020وبانخفا�ض بن�سبة 12%
مقارنة بالربع الثاين من العام .2021
 منو يف حمفظة القرو�ض وارتفاع يف ودائعال�ع�م�لاء يف احل���س��اب��ات اجل��اري��ة وح�سابات
التوفري (ك��اف��ة الأرق ��ام ت�شري �إىل النتائج
ل�غ��اي��ة � 30سبتمرب  2021م��ا مل يُذكر
خالف ذلك)
 ارت�ف�ع��ت �إي��داع��ات ال�ع�م�لاء يف احل�ساباتاجل��اري��ة وح���س��اب��ات ال�ت��وف�ير مببلغ 18.9
مليار دره��م خ�لال الت�سعة �أ�شهر من العام
 2021ومب�ب�ل��غ  4.5م�ل�ي��ار دره ��م خالل
الربع الثالث من العام  2021لت�صل �إىل
 146.4م�ل�ي��ار دره ��م ،ح�ي��ث �شكلت ن�سبة
 57%من �إجمايل ودائ��ع العمالء مقارنة
مع ن�سبة  51%بنهاية العام .2020
 ارت �ف��ع �إج �م ��ايل ودائ � ��ع ال �ع �م�لاء بن�سبة 2.1%م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال �ث��اين م��ن العام

 2021وب�ن���س�ب��ة  1.7%م�ق��ارن��ة بنهاية
ال �ع��ام  2020لي�صل �إىل  255.8مليار
درهم.
 ارتفع �صايف القرو�ض وال�سلفيات بن�سبة 1.7%م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال �ث��اين م��ن العام
 2021وب�ن���س�ب��ة  1.2%م�ق��ارن��ة بنهاية
ال �ع��ام  2020لي�صل �إىل  241.9مليار
دره��م ،وزي��ادة بن�سبة  4.4%حتى تاريخه
مت�ضمنة الإقرا�ض للبنوك.
 بلغت ن�سبة ك�ف��اي��ة ر�أ� ��س امل ��ال (ب ��ازل )3 16.25%ك�م��ا بلغت ن�سبة ال���ش��ق الأول
(.CET1) 13.23%
 بلغت ن�سبة تغطية ال�سيولة ()LCR.131.7%
 بلغت ن�سبة تكلفة املخاطر  0.79%خاللالت�سعة �أ�شهر من العام  .2021وبلغت ن�سبة
ال�ق��رو���ض املتعرثة ( 5.64%بلغت ن�سبة
القرو�ض املتعرثة مت�ضمنة �صايف الأ�صول
منخف�ضة القيمة ( )POCI) 7%كما
ب�ل�غ��ت ن�سبة تغطية امل�خ���ص���ص��ات النقدية
 ،88.4%بينما بلغت ن�سبة التغطية عند
�إ� �ض��اف��ة ال���ض�م��ان��ات  .143%ق ��ال عالء
عريقات ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك

�أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري« :ح��اف��ظ ب�ن��ك �أبوظبي
ال�ت�ج��اري على �أدائ ��ه ال�ق��وي خ�لال الأ�شهر
الت�سعة الأوىل م��ن ع��ام  ،2021حيث بلغ
ال �ع��ائ��د ع �ل��ى م�ت��و��س��ط ح �ق��وق امل�ساهمني
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ت�رة  ،٪11وارت �ف ��ع �صايف
الأرباح بن�سبة  ٪36على الرغم من معدالت
ال�ف��ائ��دة املنخف�ضة ال���س��ائ��دة يف الأ�سواق.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات االقت�صادية
ا�ستطاع البنك تقدمي ت�سهيالت ائتمانية
ج��دي��دة بقيمة  28مليار دره��م لقطاعات
اقت�صادية م�ستهدفة متا�شياً مع ا�سرتاتيجية
منو �أعماله اخلم�سية ،بينما �أدى �سداد بع�ض
ال �� �ش��رك��ات ل�ق��رو��ض�ه��ا �إىل ت�ق�ل�ي��ل خماطر
ال�ت�رك �ي��ز االئ �ت �م ��اين يف ق �ط��اع��ات معينة
كقطاع العقارات .وقد تفوق النمو يف �صايف
القرو�ض على �أداء القطاع امل�صريف (ح�سب
ال�ب�ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن م���ص��رف الإم� ��ارات
العربية املتحدة امل��رك��زي حتى نهاية �شهر
�أغ�سط�س  )2021حيث بلغ ن�سبة 1.2%
ح�ت��ى ت��اري �خ��ه و� �س��اه��م يف حت�ق�ي��ق زي� ��ادة يف
اجمايل الدخل من الر�سوم بن�سبة ،33%
وبلغ النمو يف �صايف القرو�ض ن�سبة 4.4%
حتى تاريخه مت�ضمنة الإق��را���ض للبنوك.
ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجيتنا اخلم�سية ،مي�ضي
البنك ق��دم�اً يف برنامج التحول لل�صريفة
الرقمية الذي يعزز التزامنا بتقدمي �أف�ضل
اخل ��دم ��ات امل���ص��رف�ي��ة وحت���س�ين م�ستويات
ال�ك�ف��اءة .ويف ه��ذا ال�سياق قمنا ب�ط��رح 86
م �ب��ادرة لتطوير خ��دم��ات�ن��ا ال��رق�م�ي��ة ،التي
القت ا�ستح�ساناً وتفاع ًال كبرياً من عمالئنا
وو�صل عدد م�شرتكي تطبيق بنك �أبوظبي
ال�ت�ج��اري للهواتف الذكية �إىل � 800ألف
م�شرتك خالل الربع الثالث ،وهو ما ي�شكل
ن�سبة  80%م��ن اج�م��ايل ق��اع��دة العمالء
ل ��دى جم �م��وع��ة ب �ن��ك �أب��وظ �ب��ي التجاري.
كما �أ�صبح الآن  94%من اجمايل قاعدة
العمالء م�سجلني �إما يف اخلدمات امل�صرفية
الإل �ك�ترون �ي��ة م��ن ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي التجاري

�أو تطبيق بنك �أبوظبي التجاري للهواتف
الذكية .وكان للنهج اال�ستباقي الذي اتبعه
ال�ب�ن��ك جت��اه ق�ضية جم�م��وع��ة “�أن �أم �سي
للرعاية ال�صحية” �أث ��راً ك�ب�يراً يف احداث
ت�ط��ورات �إيجابية خ�لال ال��رب��ع الثالث من
العام  2021مع موافقة الدائنني بالأغلبية
على �إعادة هيكلة ديون جمموعة “�أن �أم �سي
للرعاية ال�صحية” ،وال��ذي �أت��ى بعد اتخاذ
البنك �إج� ��راءات قانونية لتعيني احلار�س
الق�ضائي يف �شهر �أبريل من العام ،2020
وامل���س��اه�م��ة يف ت�ق��دمي ت�سهيالت م�صرفية
ل���ض�م��ان ا��س�ت�م��راري��ة الأع �م ��ال الت�شغيلية
وتنفيذ عملية �إعادة الهيكلة .ونتيجة ملوافقة
الدائنني يف �شهر �سبتمرب  2021على �إعادة
الهيكلة ،من املتوقع �أن يح�صل بنك �أبوظبي
التجاري على  ٪39تقريباً من �أدوات التخارج
القابلة للتحويل يف ت�سهيالت جديدة بقيمة
 2.25مليار دوالر �أمريكي – وهو ما يعادل
القيمة امل�ستقبلية املتوقعة ل�شركة “�أن �أم
�سي للرعاية ال�صحية” .وم��ع ه��ذا التقدم
اجلوهري يف عملية �إعادة الهيكلة ،نحن على
ثقة تامة ب��أن املخ�ص�صات التي مت جتنيبها
لتغطية قرو�ض �شركة “�أن �أم �سي للرعاية
ال�صحية” ح �ت��ى الآن ك��اف �ي��ة ومالئمة.
وفيما جنحنا يف مواجهة التحديات املتعلقة
ب �ج��ائ �ح��ة “كوفيد ”19-خ �ل��ال العام
املا�ضي ،حافظنا يف بنك �أبوظبي التجاري
ع�ل��ى ب �ن��اء �أ��س����س متينة وحت�ق�ي��ق ميزانية
عمومية قوية وربحية جيدة .وينعك�س ذلك
على قيام وكالة �ستاندرد �آن��د ب��ورز م�ؤخراً
ب��إع��ادة تثبيت الت�صنيف االئتماين املرتفع
لبنك �أبوظبي التجاري .ويف �ضوء ا�ستمرار
ت�ع��ايف االق�ت���ص��اد الإم ��ارات ��ي ،يحظى البنك
مب�ك��ان��ة را��س�خ��ة تمُ � ّك�ن��ه م��ن تو�سيع قاعدة
عمالئه وحتقيق قيمة م�ستدامة من خالل
اال�ستثمار يف جمال ال�صريفة الرقمية عرب
تقدمي خدمات ومنتجات م�صرفية رقمية
مبتكرة «.

بحث تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني مطاري ر�أ�س اخليمة و بي�شكيك مانا�س
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل ال�شيخ املهند�س �سامل بن �سلطان بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة
الطريان املدين بر�أ�س اخليمة يف مكتبه ال�سيد
تيمور عبداجلليل القن�صل ال�ع��ام جلمهورية
قرغيز�ستان يف دب��ي .ت�ن��اول اللقاء ا�ستعرا�ض
جوانب ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني مطار ر�أ�س
اخليمة الدويل ومطار بي�شكيك مانا�س الدويل
والتي من �ش�أنها متكني الطرفني من حتقيق
فوائد م�شرتكة و�سبل تطوير العالقات الثنائية
ب�ين اجل��ان�ب�ين ،وت�ع��زي��ز التن�سيق وال�ت�ع��اون يف
ما بينهما لال�ستفادة من الطلب املتنامي على

ال�سفر وال�شحن ب�ين البلدين .و�أ� �ش��اد ال�شيخ
�سامل بن �سلطان القا�سمي بالعالقات الثنائية
التي جتمع البلدين ال�صديقني ،ومتانة الروابط
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وال �ت ��ي �أخ � ��ذت ت �ت �ط��ور وحتقق
معدالت منو يف جمايل التجارة واال�ستثمارات
..م�شريا �إىل ال�شراكة بني البلدين التي ت�ضيف
قيمة حقيقية وم�ساهمة فاعلة يف االقت�صاد
املحلي ،و�أكد �أهمية قطاع الطريان الذي طاملا
��ش� ّك� َل ب �ع��داً �إ� �ض��اف �ي �اً ي��دع��م م�ستقبل التنمية
امل�ستدامة مبجاالتها كافة.
و�أ� � �ش� ��ار ال �� �ش �ي��خ � �س��امل ال �ق��ا� �س �م��ي �إىل ال� ��دور
ال��ذي ي�ضطلع ب��ه مطار ر�أ���س اخليمة الدويل
ك��ون��ه واح � ��داً م��ن ال ��رواف ��د الأ� �س��ا� �س �ي��ة لدعم
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خمتلف م�سارات التنمية يف الإم��ارة ال�سيما يف
قطاعي ال�سياحة وال�سفر ،الفتا �إىل اخلدمات
وال�ت���س�ه�ي�لات وب �ي �ئ��ة الأع� �م ��ال اجل ��اذب ��ة التي
يقدمها املطار� ،إىل جانب املزايا التي يقدمها
م��رك��ز ال���ش�ح��ن ل�ل���ش��رك��ات وف��ق �أع �ل��ى املعايري
العاملية والتي تنا�سب ال�شركات عامة وال�شركات
يف قريغيز�ستان خا�صة .من جهته �أك��د قن�صل
ع��ام قرغيز�ستان يف دب��ي على عمق العالقات
ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ب�ي�ن ب �ل��اده و دول � ��ة الإم � � � ��ارات،
م�شريا �إىل �أن الإم��ارات تعترب واحدة من �أكرب
ال�شركاء التجاريني يف املنطقة ،ون�سعى لتعزيز
ه��ذه العالقات لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة بني
البلدين.
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اعالن بالن�شر
 26/2021/130عقاري كلي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7623/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/2931أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )394900درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع �شارع بور�سعيد  -مبنى نف�س بناية البنك -
بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد رحيل حيدر حممد علي حيدر � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )394900دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 312/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )503.651درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
ه��ات��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - execution1@omalc.ae:مكاين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942هاتف042595777:
املطلوب �إعالنه  -1 :في�صل �أدري�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )503651درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة دبي االبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهم� _1/سولتبو ك�س لت�أجري بيوت العطالت (�� ��ش.ذ.م.م) _2 ,ده��روف الل
ب�صفتة ال�شخ�صية وب�صفته مدير �سولتبو ك�س لت�أجري بيوت العطالت (�ش.ذ.م.م) _3 ,اينجل
�سينج  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له/راهول ليخا  -و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-08-08ال��زام املدعى عليها الأوىل
بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )135000درهم (مائة وخم�سة وثالثون الف درهم والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ 2021/06/15والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..
رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  AJCAPCIRECON2021 /0000022التما�س اعادة نظر

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهم � -1 :سامل حميد �سامل عبيد ال�شاعر العليلي  -2ناديه عبدال�صمد حممود
 -3عبيد حميد �سامل عبيد ال�شاعر العليلي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شريفة �سيف عبيد �شهدور
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:التكرم ب�شطب وحمو الت�سجيل ال��ذي اجرته دائرة
االرا�ضي واالمالك ب�ش�أن ما قامت به من ا�ضافة ا�سم اجلد واجلدة ومورثي املدعي عليهم اىل
�سند ملكية العقار اململوك للمدعية وابنائها عن طريق الغ�ش وتعديل �سند امللكية ليكون كما
كان �سابقا با�سم املدعية وباقي املدعني فقط دون اي وارث و�آخر  -ثانيا:الزام املدعي عليهم كافة
الر�سوم وامل�صروفات واالتعاب .
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/2ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�صنع مغل للأعمال اخل�شبية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003953جتاري

�إىل املحكوم عليه :م�صنع مغل للأعمال اخل�شبية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:إي يف �أي لتجارة الأ�صباغ �ش.ذ.م.م � -أمثال لتجارة الأ�صباغ �ش.ذ.م.م (�سابقا)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  340082درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر الزام املطلوب �ضدهما بان ي�ؤدوا لطالبة االمر مببلغ ( )261.520درهم
مئتان وواح��د و�ستون ال��ف وخم�سمائة وع�شرون دره��م  -والفائدة القانونية عنه بواقع  %12من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة املراعي اخل�ضراء لاللبان ذ.م.م ومتثلها/حنان يا�سني حممود �أبو قعدان
ع� �ن ��وان ��ه:االم ��ارات  -ام � ��ارة ام ال �ق �ي��وي��ن  -ام ال �ث �ع��وب  -وت �ع �ل��ن ع �ل��ى وك �ي �ل��ه ال �ق��ان��وين م�ك�ت��ب راي� ��ه العامري
للمحاماة واال��س�ت���ش��ارات القانونية  -دب��ي  -اخلليج ال�ت�ج��اري  -ب��رج �أوب ��ال  -ال�ط��اب��ق  -20مكتب رق��م - 2006
هاتف - 009715145786050:وميثله:رايه �سامل �سهيل عوي�ضان العامري
املطلوب �إعالنهما  -1 :خلدون را�ضي �شعبان  -لبناين اجلن�سية  -ب�شخ�صه وب�صفته املخول بالتوقيع عن �شركة
مالتى لينك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -2شركة ملتي لينك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/21:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن والتكافل ب��ان ي�ؤديا للمدعية مبلغ (مائتي وواح��د و�ستني ال��ف وخم�سمائة وع�شرين درهم)
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/8/29وحتى متام ال�سداد وبالزامهما
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2350/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم 413
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( )1579477درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
املدعي:ب�شار را�ضي احمد حوارى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -مبنى مركز ال�سلطان لالعمال � -شقة 201
 بجوار الم�سي بالزا  -وميثله:را�شد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتياملطلوب �إعالنهما  -1 :نادين ابو الن�صر  -2فواز �أبو ن�صر � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
مببلغ وقدره ( )1579477درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/4ال�ساعة
� 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5653/2021/60:امر اداء

امل�ست�أنف �ضده�:شركة فر�سان الأق�صى لتجاره املعدات الثقيلة
عنوانه:ال�شارقة بناية داما�س مكتب رقم �سي ام  2هاتف رقم065612233:
ليكن معلوما لديك ان ملتم�س�:شركة العز لالن�شاءات ذ.م.م  -وميثلها ال�سيد/ال�سيد
حممد ال�سيد طنطاوي  -م�صري اجلن�سية  ,قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ , 20/ /
يف الدعوى االبتدائية رقم  AJCAPCIRECON2021 /0000022املحكمة اال�ستئنافية
املدنية  -التما�س اعادة نظر  ,فيقت�ضي ح�ضوركم او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة
عجمان االحتادية بدار الق�ضاء يوم املوافق 2021/11/22:ال�ساعة � 09:00صباحا
وتقدمي مالديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا
ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

بالن�شر وعلى لوحة اعالنات املحكمة

حماكم دبي

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اجيت كانوال راج  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/2يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
( )615.294درهم �ستمائة وخم�سة ع�شر الف مائتني اربعة وت�سعون جرهم والفائدة � %9سنويا
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/7/22وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف
وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

تبد�أ الهيئة االحتادية لل�ضرائب اعتباراً من اليوم االثنني الأول من نوفمرب
 2021تطبيق �إج� ��راءات ج��دي��دة لتقدمي م��زي��د م��ن الت�سهيالت للم�سجلني
بالنظام ال�ضريبي ب�ش�أن طلبات �إعادة النظر ،وتقدمي االعرتا�ضات على قرارات
الهيئة ،وتنفيذ قرارات جلنة ف�ض املنازعات ،و�إجراءات الطعن ،و�ضوابط تق�سيم
الغرامات الإدارية �أو الإعفاء منها.
و�أو�ضحت الهيئة �أن الإج��راءات اجلديدة ت�أتي تنفيذاً للمر�سوم بقانون احتادي
رق��م  28ل�سنة  2021بتعديل بع�ض �أح�ك��ام القانون االحت��ادي رق��م  7ل�سنة
 2017يف ��ش��أن الإج ��راءات ال�ضريبية ال��ذي يدخل حيز التنفيذ اع�ت�ب��اراً من
الأول من نوفمرب .2021و�أ�شارت الهيئة االحتادية لل�ضرائب �إىل �أنه يحق لأي
�شخ�ص التقدم �إىل الهيئة بطلب لإعادة النظر يف �أي قرار �أو جزء منه �صدر عنها
ب�ش�أنه ،على �أن يكون الطلب م�سبباً وم�ستوفياً لل�شروط املقررة خالل  40يوم
عمل من تاريخ تبليغه بالقرار ،و�أن تقوم الهيئة بدرا�سة طلب �إعادة النظر والبت
فيه بقرار م�سبب خالل  40يوم عمل من تاريخ ا�ستالم الطلب ،وتبليغ مقدم
الطلب بقرارها خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ �صدور القرار.
و�أو�ضحت �أن��ه مبوجب التعديالت اجل��دي��دة يتم تقدمي االع�ترا���ض على قرار
الهيئة ب�ش�أن طلب �إعادة النظر �إىل “جلنة ف�ض املنازعات ال�ضريبية” خالل 40
يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة ،وال يقبل االعرتا�ض املقدم للجنة يف
ثالث حاالت؛ الأوىل �إذا مل يتم تقدمي طلب �إعادة النظر ابتدا ًء للهيئة ،والثانية
�إذا مل يتم ��س��داد ال�ضريبة املرتبطة ب��االع�ترا���ض ،والثالثة �إذا مل يتم تقدمي
االعرتا�ض خالل  40يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
و�أ�ضافت الهيئة �أنه وفقاً لهذه التعديالت ُتعد القرارات النهائية ال�صادرة من
اللجنة يف املنازعات التي ال تزيد قيمتها عن � 100أل��ف دره��م �سنداً تنفيذياً،
بينما ُتعد القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن � 100ألف درهم
�سنداً تنفيذياً �إذا مل يتم الطعن عليها �أمام املحكمة املخت�صة خالل  40يوم عمل
من تاريخ التبليغ ،ويتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة ال�سند
التنفيذي من قبل قا�ضي التنفيذ لدى املحكمة املخت�صة وفقاً للأحكام القانونية.
و�أو�ضحت �أن املر�سوم بقانون حدد �إجراءات الطعن �أمام املحاكم املخت�صة ب�أن يتم
تقدمي طلب الطعن خ�لال  40ي��وم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة �أو ال�شخ�ص
بقرار اللجنة ،يف حال االعرتا�ض على ق��رار جلنة ف�ض املنازعات ال�ضريبية �أو
عدم �صدور قرار منها  ..ون�ص املر�سوم بقانون �أن الطعن ال يقبل من قبل املحكمة
املخت�صة يف حاالت حمددة منها عدم تقدمي ما يفيد �سداد ال�شخ�ص ما ال يقل
عن  50%من قيمة الغرامات الإداري��ة املقررة �إم��ا نقداً �أو عن طريق �ضمان
بنكي ل�صالح الهيئة .كما �أن�ش�أ املر�سوم بقانون جلنة برئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة �أو نائبه ،تخت�ص ب�إ�صدار قرارات باملوافقة على تق�سيط الغرامات الإدارية
�أو الإعفاء منها ورده��ا وفقاً لل�ضوابط والإج��راءات التي �سيتم حتديدها بقرار
ي�صدر عن جمل�س الوزراء  ..وبالتايل ،حتل اللجنة املن�ش�أة حمل اللجنة الثالثية
ال�سابقة امل�شكلة داخل الهيئة.

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

وزارة العدل

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

•• �أبوظبي-وام:

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

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

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 2478 / 2021جتاري جزئي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4844/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )37911درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دبي لال�ستثمار العقاري ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع جبل علي  -مبنى جممع دبي لال�ستثمار
االول � -شقة جممع دبي لال�ستثمار  -حديقة دبي لال�ستثمار
املطلوب �إعالنه  -1 :زعبيل لغ�سيل ال�سيارات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )37911دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اعتبارا من اليوم ..االحتادية لل�ضرائب تبد�أ تطبيق
�إجراءات جديدة لطلبات �إعادة النظر واالعرتا�ضات

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7646/2021/207تنفيذ جتاري
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العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 888/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )222.073درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :عبداحلكيم حمدي عبدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/8:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ قدره ( )222.073درهم مع الفائدة
االتفاقية وقدرها � %12شهريا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  676/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 246/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )637.923درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
ه��ات��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - execution1@omalc.ae:مكاين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942هاتف042595777:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدال�سالم عبدالهادي علي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )637.923درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االثنني  1نوفمبر  2021م  -العـدد 13380
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EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 257227 :بتاريخ2016/07/27 :
امل�سجلة بالرقم 257227 :بتاريخ2017/02/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 250469 :بتاريخ2016/03/20 :
امل�سجلة بالرقم 250469 :بتاريخ2016/08/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 250467 :بتاريخ2016/03/20 :
امل�سجلة بالرقم 250467 :بتاريخ2016/08/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 250465 :بتاريخ2016/03/20 :
امل�سجلة بالرقم 250465 :بتاريخ2016/08/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 42406 :بتاريخ2001/05/07 :
امل�سجلة بالرقم 42406 :بتاريخ2002/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 326749 :بتاريخ2020/03/02 :
امل�سجلة بالرقم 326749 :بتاريخ2020/05/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 319814 :بتاريخ2019/11/03 :
امل�سجلة بالرقم 319814 :بتاريخ2020/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 307537 :بتاريخ2019/03/10 :
امل�سجلة بالرقم 307537 :بتاريخ2019/05/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 141801 :بتاريخ2010/04/29 :
امل�سجلة بالرقم 141801 :بتاريخ2012/12/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 127330 :بتاريخ2009/03/24 :
امل�سجلة بالرقم 127330 :بتاريخ2010/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 95626 :بتاريخ2007/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 95626 :بتاريخ2009/07/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 73733 :بتاريخ2005/10/03 :
امل�سجلة بالرقم 73733 :بتاريخ2006/07/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 163825 :بتاريخ2011/10/16 :
امل�سجلة بالرقم 163825 :بتاريخ2013/04/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 161944 :بتاريخ2011/09/05 :
امل�سجلة بالرقم 161944 :بتاريخ2012/08/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1584 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1584 :بتاريخ1995/08/22 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1583 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1583 :بتاريخ1995/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 198958 :بتاريخ2013/10/02 :
امل�سجلة بالرقم 198958 :بتاريخ2014/09/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 195845 :بتاريخ2013/08/04 :
امل�سجلة بالرقم 195845 :بتاريخ2014/09/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1716 :بتاريخ1993/08/26 :
امل�سجلة بالرقم 1716 :بتاريخ1995/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 163826 :بتاريخ2011/10/16 :
امل�سجلة بالرقم 163826 :بتاريخ2013/03/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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�إعالن ملخ�ص القرار ال�صادر
عن عدالة املحكمة املوقرة

�إعالن بالن�شر
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ب�صفتي انا/وليد خمي�س بن �سويدان خبريا يف �ش�ؤون اعادة لتنظيم املايل واالفال�س مبحاكم
دبي املوقرة لذا يرجى التف�ضل بالعلم انه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي املوقرة يف
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله وان املحكمة املوقرة قد قامت بجل�سة  2021/10/25بقبول طلب
فتح اجراءات اع�سار وت�صفية اموال املدين/يحيى بن حممد بن احمد الهوتي.
لذا نود تبليغ جميع الدائنني وعلى كل من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة لدى املدين/يحيى بن
حممد بن احمد الهوتي  ,التقدم الينا ب�صفتنا اخلبري املعني من قبل املحكمة بكافة امل�ستندات
واالوراق الثبوتية امل�ؤيدة ملبلغ الدين امل�ستحق لكم يف ذمة املدين وذلك خالل مدة ال تزيد عن
 20يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا القرار  ,وذلك على العنوان التايل:دبي  -ديرة � -شارع بور
�سعيد  -بناية مركز االعمال الذهبي  -خلف وكالة ني�سان  -مكتب رقم  - 604ت- 042208803:
ف - 042208804:هاتف متحرك - 0509268520:الربيد االلكرتوينhpaauditing@gmail.com:

يف الدعوى رقم  2021/286 :جتاري كلي

يف الدعوى رقم  26 :ل�سنة � 2021إجراءات الإع�سار

خبري اعادة التنظيم املايل واالفال�س
�أ/وليد خمي�س بن �سويدان

حماكم دبي

املدعي عليها/ايه ايه �سي لل�شحن �ش.ذ.م.م
باال�شارة للمو�ضوع اعاله وعطفا على قرار حمكمة دبي بتعيني جلنة اخلرباء احل�سابني املكونة
من:اخلبري احل�سابي/عبداهلل علي �سعيد حممد املن�صوري
اخلبري احل�سابي/م�صعب من�صور ابراهيم جابر
اخلبري احل�سابي�/سعيد وليد حممد �سعيد.
كخرباء ح�سابني يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي
بتاريخ 2021/8/3:يقت�ضي عليكم او من ميثلكم قانونا مراجعة جلنة اخلرباء املمثلة يف اخلبري احل�سابي/
م�صعب من�صور عرب و�سائل االت�صال التالية امانة حما�سبون قانونيون  -هاتف رقم- 042868836:فاك�س
رقم - 042868837:بريد الكرتوين Court@amanacac.ae:وذلك يوم االربعاء املوافق2021/11/3:
وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي يف موعد �أق�صاه �سبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن عرب
و�سائل االت�صال املذكورة اعاله وذلك ال�ستالم لتقدمي كافة وجميع امل�ستندات مو�ضوع الدعوى

عن جلنة اخلرباء
اخلبري احل�سابي/م�صعب من�صور

Monday

1 November 2021 - Issue No 13380

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�أعمال جلنة اخلرباء احل�سابيني

االثنني  1نوفمبر  2021م  -العـدد 13380

حمكمة التنفيذ

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 3072/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )64.828.50درهم اربعة و�ستون
الف وثمامنائة وثمانية وع�شرون درهما و  50فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
يف 2018/9/20:وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة ال�سعيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -بجوار الدفاع املدين  -م�ستودع م�ستقل رقم
مكاين - 1725963194:وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب �إع�لان��ه � -1 :شركة االم��ارات مل�ق��اوالت الطرق حمر عني وال��ذي��ب ذ.م.م  -ف��رع دب��ي � -صفته :
مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/9/13:يف الدعوى اعاله
ل�صالح� /شركة ال�سعيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغا
وقدره ( )64.828.50درهم اربعة و�ستون الف وثمامنائة وثمانية وع�شرون درهما و  50فل�سا  ,م�ضافا اليه
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف  2021/8/15حتى ال�سداد التام
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

اعالن بالن�شر
 4724/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/طارق احمد عبداهلل بن جمعه الطنيجي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماك �ستايلو للت�صميم �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )352345درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية ,املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0000105أمر على عري�ضة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007884جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007884جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007884جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه:ارا�ضي املدينه ملقاوالت اال�صباغ والتك�سية
واالر�ضيات ذ.م.م  -العنوان9212256:
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح باير احمد �شيخ احمد ,
بالتايل:ن�ص احلكم نامر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز
ال�سفر اخلا�ص به  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 ....يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املدعي عليه :طاهر �شهزاد بن �شاهد ر�ضا
جمهول حمل االقامة/العنوان ال�شارقة �صناعية رقم � 13شارع املليحة �شربة رقم  5ملك �سامي �ضرار ال�سقاف
هاتف متحركcustomersupport@shahid.net - 0557670600:
اعالن املدعي عليهم باللغة العربية واالجنليزية ن�شرا
احلكم بالزام املدعي عليهم على �سبيل الت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )67.578.50درهم
�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة ثمانية و�سبعون درهما وخم�سون فل�سا  ,مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  ,احلكم بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ()5000
درهم تعوي�ض عن حب�س م�ستحقات املدعية لديهم وعدم االنتفاع بها من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد
الدعوى  ,الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف مقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/7امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/27م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/67عقاري جزئي

اعالن بالن�شر
 7472/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جتارة االجهزة الكهربائية املزدهرة �ش.ذ.م.م  -2عبدال�سالم
مونودين  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة فريدوم فا�سرت لتجارة العدد املعدنية
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )55682.28درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1خالد طاهر واوان �ضيدان ال�شمري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )368.021درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ يف  2020/1/31وحتى ال�سداد التام
كما الزمته بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :مزمل ر�ضا �شاهد ر�ضا
جمهول حمل االقامة/العنوان ال�شارقة �صناعية رقم � 13شارع املليحة �شربة رقم  5ملك �سامي �ضرار ال�سقاف
هاتف متحركcustomersupport@shahid.net - 0557670600:
اعالن املدعي عليهم باللغة العربية واالجنليزية ن�شرا
احلكم بالزام املدعي عليهم على �سبيل الت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )67.578.50درهم
�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة ثمانية و�سبعون درهما وخم�سون فل�سا  ,مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  ,احلكم بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ()5000
درهم تعوي�ض عن حب�س م�ستحقات املدعية لديهم وعدم االنتفاع بها من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد
الدعوى  ,الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف مقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/7امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/27م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املدعي عليه � :شركة �شاهد لالعمال الكهربائية ذ.م.م (�سابقا) �شركة �شاهد للمقاوالت الفنية ذ.م.م (حاليا)
جمهول حمل االقامة/العنوان ال�شارقة �صناعية رقم � 13شارع املليحة �شربة رقم  5ملك �سامي �ضرار ال�سقاف
هاتف متحركcustomersupport@shahid.net - 0557670600:
اعالن املدعي عليهم باللغة العربية واالجنليزية ن�شرا
احلكم بالزام املدعي عليهم على �سبيل الت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )67.578.50درهم
�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة ثمانية و�سبعون درهما وخم�سون فل�سا  ,مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد احلكم بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )5000درهم
تعوي�ض عن حب�س م�ستحقات املدعية لديهم وعدم االنتفاع بها من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى ,
الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف مقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/7امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/27م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -عود
ميثاء  -الهاتف - 048866575:الفاك�س048866575:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية رونق احلياة للتجارة �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/27وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة  :رونق احلياة للتجارة �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رق��م  110ملك احمد حممد حممود ال��دالل  -دي��رة  -نايف .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 837839 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1421359 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني مبادئ ملراجعة احل�سابات
ال�ع�ن��وان  :مكتب  411ملك ع�ب��داهلل حممد ع�ب��داهلل املو�سى  -ب��ردب��ي  -ع��ود ميثاء -
ال�ه��ات��ف - 048866575:الفاك�س,048866575:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 7578/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد خمي�س املهريي لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نادي البوم للغط�س
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )57102.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 7357/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فالح في�صل م�شعل العدوان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممود �سيد عبدالعال فراج
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )395845درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن حكم بالن�شر
 1226/2021/11مدين جزئي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  193/2015/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/111عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1121305درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه.
طالب التنفيذ  :جوزار علي عبيدي علي
عنوانه:امارة دبي  -دي��رة  -قرب �ساحة نا�صر  -بناية التوكل  -حمل رقم  - 12مقابل فندق
رايف � -ص.ب103987:
املطلوب �إعالنه  -1 :جلف ديفيلوبرز �ش.م.ح � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مبنطقة وادي
ال�صفا  4ارقام االرا�ضي -1233-1213-1196:وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.S-DATE&:

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3954/2021/16:جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :اي�سي �شوب للتجارة العامة ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سيف وي اك�سرب�س لل�شحن ذ.م.م
وميثله � :سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ت�سجيل الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة ممكنة للنظر فيها واعالن
املدعي عليهما بها ومبرفقاتها الزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن فيما بينهما للمدعية مبلغ
وق��دره ( )342.771.46دره��م ما يعادل ( 350.000ري��ال �سعودي) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
مبعدل  %9من تاريخ املطالبة ولغاية متام ال�سداد الزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بت�سديد
مبلغ ( )100.000دره��م كتعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي ال��ذي ا�صاب املدعية ج��راء ت�شويه �سمعتها يف
اال�سواق  ,الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما فيما بينهما على �سبيل الت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا
للمدعي مبلغ وقدره ( )2.433.639درهم مليونان واربعمائة وثالث وثالثون الفا و�ستمائة وت�سع وثالثون
درهما  -باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام.
املدعي:د م للرعاية ال�صحية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي �شارع برج خليفة  -مبنى برامي تاور  -الطابق
 - 10وميثله:ه�شام خليل حممد املطوع
املطلوب �إعالنه � -1 :أميتى هيلث �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما فيما بينهما على
�سبيل الت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره ( )2.433.639درهم مليونان واربعمائة وثالث
وثالثون الفا و�ستمائة وت�سع وثالثون درهما  -باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى تاريخ ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/7ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003541عمايل (جزئي)

اعالن بالن�شر
 7423/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل املدعي عليه :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة ذ.م.م
جمهول حمل االقامة:عجمان النعيمية  2رقم مكاين - 4405508425:ت0556972757:
 065227770 - 0554463180انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/14امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 1مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/31م

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/كور تيك للخدمات الفنية ذ.م.م  -2مهند طارق را�شد ملحي�س
 جمهويل حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/املحيط الهادي ل�صناعة مفاتيح الت�شغيل الكهربائية ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )454125.90درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم
خلزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن بالن�شر
 2021/2932جتاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1هدي عبداهلل ال�سيد باقر عبود القاروين  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :شهناز عبداالمري حميداوى
وميثله:عادل عبدالقادر حميد فاخر
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/28يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح� /شهناز عبداالمري حميداوى بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ()45.000
درهم والزمتها الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7535/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3633أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )211098درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جين�س اليك�س بوتومانا جو�سيف �شاندي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع االب��راج منطقة اخلليج التجاري باي �سكوير بناية رقم 12
الطابق  3مكتب رقم  - 304 - 303رقم مكاين2687286633:
املطلوب �إعالنه  -1 :ريجي فريجي�س جون � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )211098دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1257/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )408.617دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
 IBAN:AE090500000000020106942املطلوب �إعالنه  -1 :مزاهر حممد �ساتي حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )408.617درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23ال�ساعة
� 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ماجد البحري للمحا�سبة والتدقيق �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  C12/206ملك حمد حممد عبدالرحمن البحر -
ديرة  -اخلبي�صي  -الهاتف - 042657118:الفاك�س-:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية �شركة اكمي �ستار للتجارة العامة ذ.م.م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/10/20وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة اكمي �ستار للتجارة العامة ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  308ملك �شركة كلداري العقاريه املحدودة ذ.م.م  -مطار دبي الدويل.
ال�شكل القانوين:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 709151 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1136170 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/10/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/20وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ماجد البحري للمحا�سبة والتدقيق
�ش.ذ.م.م العنوان  :مكتب رقم  C12/206ملك حمد حممد عبدالرحمن البحر  -ديرة
 اخلبي�صي  -الهاتف - 042657118:الفاك�س,--:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراقالثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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•• ال�شارقة-الفجر:

مب�شاركة  561نا�شر ًا ووكي ًال �أدبي ًا و 35متحدث ًا من خمتلف �أنحاء العامل ،بد�أت (�أم�س الأحد � 31أكتوبر) �أعمال الدورة  11من
م�ؤمتر النا�شرين ،الذي تنظمه هيئة ال�شارقة للكتاب بالتعاون مع االحتاد الدويل للنا�شرين ،يف مركز �إك�سبو ال�شارقة على مدى
ثالثة �أيام ،وذلك قبيل بدء الدورة  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب الأربعاء املقبل.
وانطلق امل�ؤمتر بحفل� ،شاركت فيه ال�شيخة بدور القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ،بكلمة رئي�سية �سلطت خاللها ال�ضوء
على جهود االحتاد يف تعزيز �أ�س�س منو �صناعة الن�شر يف مرحلة ما بعد كورونا ،و�أكدت التزامها بدعم النا�شرين للتغلب على تداعيات
الأزمة وت�سريع عملية التعايف منها ،وحتدث خالله �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب ،يف كلمة ترحيبية
�أ�شار فيها �إىل حر�ص �إمارة ال�شارقة من خالل امل�ؤمتر ال�سنوي على تقدمي كل ما يلزم لدعم قطاع الن�شر واالرتقاء به.

30

خالل �أعمال اليوم الأول

م�ؤمتر النا�شرين ي�شدد على �ضرورة التعاون الدويل ل�ضمان م�ستقبل ن�شر م�ستدام يف العامل

بدور القا�سمي :االحتاد الدويل للنا�شرين يقود ً
جهودا لتح�سني ظروف �صناعة الن�شر
�أحمد العامري:الق�ضاء على الأمية املعرفية بالقراءة وتنمية املهارات �ضمانة ال�ستمرار تطور الأمم
قطاع الن�شر يتغلب على الكثري من
التحديات التي واجهها على مدى
مئات ال�سنني
وقالت ال�شيخة ب��دور القا�سمي“ :مع
احتفالنا ب��ال��ذك��رى ال�سنوية الـ125
على ت�أ�سي�س االحتاد الدويل للنا�شرين
هذا العام ،ن�ؤكد على دوره املحوري يف
دعم النا�شرين يف جميع �أنحاء العامل”،
م��ؤك��د ًة على ال��دور ال��ذي لعبه االحتاد
خ�ل��ال الأزم� � � ��ات ال �ع��امل �ي��ة ،وتاريخه
امل�شرف يف التغلب على التحديات التي
تواجه العاملني يف �صناعة الن�شر حول
العامل ،ومعاجلة الق�ضايا الرئي�سة مثل
حماية احلقوق ،وحرية الن�شر ،وتعزيز
ثقافة القراءة.
و�أ��ض��اف��ت“ :ن�سعى يف االحت��اد الدويل
للنا�شرين لرت�سيخ التعاون والت�ضامن
ب�ي�ن ك��اف��ة اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وتعزيز
ال ��رواب ��ط وال �ع�لاق��ات ال �ت��ي جتمعهم،
وهذا ما دفع االحتاد للعمل مع ال�شركاء
لإطالق اخلطة العاملية لتعزيز ا�ستدامة
ومرونة �صناعة الن�شر (�إن�سباير)».
وتابعت“ :التزمت �أكرث من  50منظمة
وم�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف جم��ال الن�شر
ب��ال�ت�ع��اون لتحقيق الأه � ��داف الع�شرة
خلطة �إن�سباير ،ون�أمل �أن ن�شهد ان�ضمام

املزيد من املنظمات �إىل ميثاقها خالل
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،لأن
هذا �سي�سهم بتعزيز فر�صتنا يف التعايف
ال �ك��ام��ل م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل اجلماعي
واحلوار امل�شرتك».
و�أو�ضحت ال�شيخة ب��دور القا�سمي �أن
�أك��ادمي�ي��ة االحت ��اد ال ��دويل للنا�شرين،
التي انطلقت بال�شراكة مع نخبة من
امل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة واملتخ�ص�صة ببناء
القدرات على امل�ستوى العاملي� ،ستقدم
دورات اف�ترا��ض�ي��ة ب�ع��دة ل�غ��ات جلميع
النا�شرين �أع�ضاء االحت��اد ،مل�ساعدتهم
على �سد ال�ف�ج��وات وتقلي�ص الفوارق
يف امل �ع��ارف وامل� �ه ��ارات ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
متكينهم م��ن التكيف م��ع االجتاهات
احلديثة والتغريات املت�سارعة املتعلقة
بجمهور الق ّراء و�سلوك امل�ستهلك».
ال�شارقة متتلك جتربة تنموية
ثرية
ب� ��دوره� ،أك ��د ��س�ع��ادة �أح �م��د ب��ن ركا�ض
العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب،
يف كلمته خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر �أن ال�شارقة
ل��دي �ه��ا جت��رب��ة ت�ن�م��وي��ة ث��ري��ة بف�ضل
ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،

ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة،
م��و��ض�ح�اً �أن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة �أث�ب�ت��ت �أن
الطموحات تتحقق بالتعاون والعمل
امل�شرتك والتوافق على امل�صالح العليا
و�سد الفجوات يف التن�سيق والتخطيط،
وقال“ :لهذا علينا �أن نعمل على كافة
الأ�صعدة ب�شكل متكامل كل يف حميطه
وبيئته لن�ساهم يف تطوير واق��ع الن�شر
نحو الأف�ضل من خ�لال تو�سيع دائرة
اخليارات وت�سهيلها �أمام النا�شرين».
و�أ�� �ض ��اف“ :يف ال �ع��ام  ،2001اجتمع
ال �ع��امل ل�ت�ح��دي��د الأه � ��داف الإمنائية
للألفية الثالثة ،هذا االجتماع عقد مر ًة
�أخ ��رى يف ال�ع��ام  ،2015حت��ت عنوان
خمتلف وهو �أهداف التنمية امل�ستدامة
للعام  ،2030وخالل االجتماعني مت
حتديد القطاعات احليوية الأ�سا�سية
املحركة لعملية النمو واال�ستدامة ،وهي
ال�صحة والتعليم واخل��دم��ات والأمن
الغذائي ،ومن هنا �أقرتح �إ�ضافة قطاع
حيوي �آخر ي�ضاف �إىل قائمة القطاعات
التي تت�صل ب�شكل مبا�شر مع �أ�سا�سيات
احلياة وهو قطاع الن�شر».
كما اقرتح العامري �أن يتم دمج قطاع
الن�شر يف خطط وا�سرتاتيجيات قيادات
العامل� ،إىل جانب ا�ستحداث م�ؤ�شرات

متفق عليها لقيا�س م��دى ال�ت�ق��دم يف
منوه ومدى مرونته وا�ستدامته.
وتابع العامري�“ :إذا كان الق�ضاء على
الأمية الأكادميية يعد انطالق ًة للأمم
يف م�سريتها نحو التطور ،ف�إن الق�ضاء
على الأمية املعرفية بالقراءة واالطالع،
وتنمية امل �ه��ارات ،وال��وج��دان ،واملخيلة
ه��و ال�ضمانة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ستمرارية
ه��ذه امل�سرية وحتقيق �أهدافها ،وهكذا
ت�صبح ا��س�ت��دام��ة ق�ط��اع الن�شر لي�ست
هدفاً بذاته ،بل طريقاً نحو ا�ستدامة
م �ن �ج��زات ال� �ع ��امل وم�ك�ت���س�ب��ات��ه ونحو
حت �ق �ي��ق امل �� �ص ��ال ��ح ال �ع �ل �ي��ا امل�شرتكة
للإن�سانية جمعاء».
مع ًا يف مواجهة الأزمة
و��ش�ه��دت ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول جل�سة
ح ��واري ��ة ب �ع �ن��وان “معاً يف مواجهة
الأزم� � ��ة :دور خ �ط��ة ت �ع��زي��ز ا�ستدامة
ومرونة قطاع الن�شر ()InSPIRe
يف دعم تعايف القطاع يف وقت الأزمة”،
�أدارت� �ه ��ا ك��اري�ن��ي ب��ان���س��ا ،ن��ائ�ب��ة رئي�سة
االحت� ��اد ال� ��دويل ل�ل�ن��ا��ش��ري��ن ،و�شارك
فيها كل م��ن :لوران�س جناغي ،رئي�س
جمعية النا�شرين الكينية؛ ومينغن�شو
ت���ش��ان��غ ،رئ�ي����س املجل�س ال ��دويل لكتب

الت�سويق الإل �ك�ت�روين للكتب ،خا�صة
بعد اجلائحة التي �ألزمت النا�س البقاء
يف منازلهم ،وحالت دون ت��داول الكتب
الورقية».

اليافعني (عرب تقنية االت�صال املرئي)؛
وب��ات��ري �� �س��ي ت�ي�ك���س�ي����س ،ن��ائ��ب رئي�س
معر�ض ليرب للكتاب ،القائم ب�أعمال
رئ �ي ����س ،االحت � ��اد الإ�� �س� �ب ��اين لنقابات
النا�شرين؛ ويوليا كوزلوفيتز ،من�سقة
مبادرة ( )InSPIReح ً
ال ملهم ًا
مهرجان بوك �آر�سينال �-أوكرانيا.
للو�صول �إىل مرحلة التعايف
تعايف قطاع الن�شر يتطلب تعاون ًا ب� ��دوره ،ق��ال مينغن�شو ت���ش��ان��غ ،رئي�س
املجل�س الدويل لكتب اليافعني“ :متثل
دولي ًا
ويف افتتاح اجلل�سة� ،أكدت كاريني بان�سا م �ب��ادرة ( )InSPIReح�ل ً�ا ملهماً
�أن خطة تعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع ل �ل��و� �ص��ول �إىل م��رح �ل��ة ال �ت �ع��ايف التي
ال �ن �� �ش��ر ( )InSPIReول � ��دت من نتطلع �إليها لقطاع الن�شر العاملي ،فبعد
منطلق الطموح بتعايف قطاع الن�شر ،الآث��ار وا�سعة الطيف التي طالت كافة
ك �غ�يره م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل �ي��وي��ة ،و�أن القطاعات االقت�صادية ،وم��ن �ضمنها
هذا يتطلب تعاوناً دولياً يف �سبيل دعم ق �ط��اع ال�ن���ش��ر� ،أ� �ص �ب��ح م��ن ال�ضروري
النا�شرين والر�سامني وامل�ؤلفني ،الذين �أن ي �ك��ون ه �ن��اك حت� ��رك دويل ي�ضع
ت�أثروا ب�إجراءات الوقاية التي فر�ضها اخل�ط��ط وال�ب��دائ��ل ال�ت��ي ت�ضمن عودة
احلياة املعرفية �إىل طبيعتها ،وتوفري
فريو�س كوفيد.-19
متطلباتها للطالب والأطفال».
دع�����وة ل�لان��ت��ق��ال �إىل مرحلة
ال�شارقة �سوق ًا مهم ًا للن�شر
الت�سويق الإلكرتوين للكتب
م� ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ل ��وران� �� ��س جناغي ،ب��دوره ق��ال باتري�سي تيك�سي�س ،نائب
رئ �ي ����س ج�م�ع�ي��ة ال �ن��ا� �ش��ري��ن الكينية :رئ�ي����س م�ع��ر���ض ل�ي�بر ل�ل�ك�ت��اب ،القائم
“�إن اجلائحة متلي على �صناع قطاع ب� ��أع� �م ��ال رئ �ي ����س ،االحت� � ��اد الإ�سباين
الن�شر يف العامل العناية البالغة بال�ش�أن ل�ن�ق��اب��ات ال�ن��ا��ش��ري��ن“ :تعد ال�شارقة
ال �ت �� �س��وي �ق��ي ،واالن� �ت� �ق ��ال �إىل مرحلة �سوقاً مهماً للن�شر ،خا�صة بعد النجاح

الذي واجهت به تداعيات وباء كوفيد-
 ،19على م�ستوى القطاع ،والذي ن�شهد
م��ن خ�لال��ه �إق��ام��ة الأح � ��داث املعرفية
ك �م �ع��ر���ض ال �ك �ت��اب ال� � ��دويل وم� ��ؤمت ��ر
النا�شرين الدويل الذي ن�شهده».
اجلائحة منحت فر�صة كبرية للتفكري
يف البدائل
يف حني قالت يوليا كوزلوفيتز ،من�سقة
مهرجان بوك �آر�سينال �-أوكرانيا�“ :إن
اجلائحة منحتنا فر�صة كبرية للتفكري
يف البدائل التي ينبغي تبنيها للرقي
بقطاع الن�شر العاملي ،وذلك من خالل
ال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك وال �ت �� �ض��ام��ن العاملي
ل��دع��م ق �ط��اع ال �ن �� �ش��ر ،وت ��وف�ي�ر املناخ
املنا�سب والآمن لإقامة الفعاليات التي
ت�شجع على القراءة».
ي�شار �إىل �أن م��ؤمت��ر النا�شرين يعقد
جل�سات حوارية ولقاءات تعريف ّية تفتح
�أف��ق التوا�صل والتعاون بني النا�شرين
وخم �ت �� �ص��ي � �ص �ن��اع��ة ال �ن �� �ش��ر لبحث
التحديات التي يواجهها قطاع الن�شر
يف املنطقة والعامل� ،إىل جانب مناق�شة
�أبرز الق�ضايا التي تخ�ص القطاع مثل
منها حجم مبيعات الكتب واالتفاقيات
امل�ح�ت�م�ل��ة وح��رك��ة ال�ترج �م��ة وحقوق
الن�شر والتوزيع.

خالل جل�ستني يف اليوم الأول مل�ؤمتر النا�شرين

نا�شرون عرب و�إ�سبان ي�شيدون بدور ال�شارقة يف خلق فر�ص لتطوير حركة الن�شر والرتجمة عرب ًيا وعامل ًيا
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك ��د م���ش��ارك��ون يف ج�ل���س��ات اليوم
الأول من �أع�م��ال ال��دورة  11من
م��ؤمت��ر النا�شرين ال��ذي انطلقت
ف �ع��ال �ي��ات��ه �أم � ��� ��س الأح� � � ��د (31
�أك �ت��وب��ر)� ،أه�م�ي��ة امل �ب��ادرات واملنح
التي قدمتها ال�شارقة ل�سوق الن�شر
يف املنطقة والعامل ،م�شريين �إىل
�أث ��ره ��ا الإي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى ت�شجيع
ح��رك��ة ال�ترج�م��ة ودع ��م ا�ستمرار
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن ال�ن��ا��ش��ري��ن يف كل
�أنحاء العامل.
وج��اءت اجلل�سة الثانية للم�ؤمتر
التي �أداره��ا تريفور نايلور ،املدير
امل �� �س��اع��د ل �ل �م �ب �ي �ع��ات والت�سويق
مبطبعة اجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف
م�صر ،حتت عنوان “م�شهد الن�شر
يف العامل العربي� :إر��ش��ادات حول
�أ��س��واق العامل العربي املختلفة”،
و�شارك فيها كل من :ماهر كيايل
م�ؤ�س�س ورئي�س امل�ؤ�س�سة العربية
ل� �ل ��درا�� �س ��ات وال� �ن� ��� �ش ��ر ،وم�ؤن�س
احل �ط��اب ،م��ؤ��س����س ورئ�ي����س �أ ،ب،
ت ن ��ا�� �ش ��رون ،وحم �م��د اجلابري
م�ؤ�س�س ورئ�ي����س جمموعة النيل
العربية ،وتامر �سعيد ،املدير العام
ملجموعة كلمات.
و�أ� �ش��ار م��اه��ر ك �ي��ايل يف مداخلته
خ�ل�ال اجل�ل���س��ة �إىل �أن العالقة
بني النا�شرين العرب والنا�شرين
ال��دول �ي�ين ت �ط��ورت �أك �ث�ر بف�ضل

اجل �ه��ود وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي تطلقها
هيئة ال�شارقة للكتاب ،ويف مقدمتها
تنظيم م�ؤمتر النا�شرين ،مو�ضحاً
�أن ال�شارقة لها ف�ضل كبري يف دعم
�صناعة الكتاب العربي والعاملي.
ب ��دوره �أك��د م��ؤن����س احل�ط��اب عدم
التنا�سب ب�ين ع��دد ال�سكان وعدد
ال �ق��راء يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،الفتاً
�إىل �أن ذل��ك يتطلب م��ن النا�شر
ال � � ��دويل م� ��راع� ��اة ح �ج��م ال�سوق
العربي و�صياغة عالقة مع النا�شر
العربي تراعي حجم �سوق الكتاب
يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل القبول
مب ��رون ��ة �أك �ب��ر وت ��وف�ي�ر حمتوى
م�ل�ائ��م خ��ا� �ص��ة ل�ك�ت��ب الأط� �ف ��ال،
ت�ت�ن��ا��س��ب م ��ع ث �ق��اف��ة امل �ج �ت �م��ع يف
العامل العربي.
�أم��ا حممد اجل��اب��ري ف �ق��ال�“ :إن
تكلفة الكتاب املرتجم �إىل العربية

يف احل � �ق� ��ول ال �ع �ل �م �ي��ة مرتفعة
نتيجة ال�ضطرار النا�شر �إىل دفع
حقوق الرتجمة ،يف مقابل �ضعف
الإقبال عليها حيث تناف�سها كتب
الأدب وال�سيا�سة” ،ودعا اجلابري
احل�ك��وم��ات �إىل االق �ت��داء بتجربة
ال� ��� �ش ��ارق ��ة وت � �ق� ��دمي امل� ��زي� ��د من
الت�سهيالت والإعفاءات ال�ضريبية
واجل �م��رك �ي��ة ال �ت��ي ت �خ��دم انت�شار
الكتاب يف ال�سوق العربي.
وب � ��دوره ق ��ال ت��ام��ر ��س�ع�ي��د�“ :إن
ال �ن��ا� �ش��ر ال� � ��دويل م �ط��ال��ب ببذل
جهد �أكرب من حيث تكرار ح�ضوره
ال�ستك�شاف ال�سوق العربي للكتاب،
ل�ل�خ��روج ب ��أرق��ام واق�ع�ي��ة وتوثيق
العالقة بالنا�شر العربي” ،ولفت
�إىل �أن اعتماد النا�شر الدويل على
تقييم ��س��وق ال�ك�ت��اب ال�ع��رب��ي من
خ�لال املعار�ض غري ك��اف ،ون�صح

النا�شر ال�ع��رب��ي ب��االه�ت�م��ام بتنوع
م��و� �ض��وع��ات ال�ك�ت��ب ت�ل�ب�ي��ة لتنوع
اهتمامات القراء.
درو�س من �سوق الكتاب الإ�سباين
ويف جل�سة بعنوان “ت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى � �ض �ي��ف ال �� �ش��رف �إ�سبانيا:
الدرو�س والتعلم من �سوق الكتب
الإ� �س �ب��اين املتنامي” ،ا�ست�ضاف
امل�ؤمتر عدداً من اخلرباء واملعنيني
بقطاع الن�شر الإ�سباين ،حيث حتل
�إ�سبانيا �ضيف �شرف على معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب ،يف دورته

الـ 40لهذا العام.
وحت ��دث خ�ل�ال اجل�ل���س��ة ك�ل ً�ا من
فران�سي�سكو خافيري �سانث ،مدير
حترير بالنيتا ب�إ�سبانيا ،ولوي�س
زندريرا ،الرئي�س التنفيذي ،رئي�س
حترير خوفينتود ب�إ�سبانيا ،و�أدار
اجل�ل���س��ة �أن �ط��ون �ي��و م��اري��ا �أفيال،
مدير احت��اد نقابات النا�شرين يف
�إ�سبانيا.
واف �ت �ت��ح �أن �ط��ون �ي��و م ��اري ��ا �أفيال
اجل�ل���س��ة ب�ب�ي��ان��ه �أن ق�ط��اع الن�شر
يف �إ��س�ب��ان�ي��ا مي�ث��ل ن�ح��و  3.2من
�إج�م��ايل ال�ن��اجت املحلي الإ�سباين،

وه � ��ذا ي �� �ض��ع ال �� �س��وق الإ�سبانية
للكتب يف م��وق��ع م�ت���ص��در عاملياً،
ح�ي��ث ي��وف��ر ه ��ذا ال �ق �ط��اع فر�صة
ل�صناع الن�شر ال�ع��امل�ي�ين ،لإيجاد
�شركاء فاعلني يف �صناعة الن�شر
من �إ�سبانيا ،الفتاً �إىل �أن م�ؤمتر
النا�شرين يف ال�شارقة ميثل فر�صة
ثمينة لإيجاد �شراكات م�ؤثرة بني
�إ�سبانيا والعامل العربي.
و�أك � ��د ل��وي ����س زن� ��دري� ��را �أن لدى
القطاع يف �إ�سبانيا ما يجعل منه
�شريكاً قوياً للنا�شرين العرب ،يف
جماالت الرتجمة و�شراء احلقوق

والت�سويق وال�ت��وزي��ع ،وق��ال�“ :إن دور رائد يف هذا التعاون امل�شرتك.
اه �ت �م��ام الآب � ��اء ب��أط�ف��ال�ه��م يجعل و�أك� � ��د خ��اف �ي�ي�ر � �س��ان��ث �أن �سوق
�أم��ام �ن��ا م �� �س ��ؤول �ي��ة ب��ال �غ��ة يف �أن الن�شر مي��ر ب ��أزم��ة ع��امل�ي��ة ،ينبغي
نقدم للأجيال القادمة منتجات ال�ع�م��ل ع�ل��ى جت��اوزه��ا م��ن خالل
معرفية ترتقي بذائقة القارئ ،وال �إي�ج��اد ال�ط��رق البديلة وا�ستثمار
�سيما من فئات الأطفال وال�شباب ،التقنيات احلديثة يف خدمة هذا
الذين ميثلون �أك�ثر الفئات التي القطاع ،و�أن الكتاب العربي مميز
وي�ستحق �أن يتم العمل على ن�شره
يعول عليها يف جمال القراءة».
م��ن ج��ان �ب��ه �أو�� �ض ��ح فران�سي�سكو وخ��دم��ة ق�ط��اع��ه ،وا�ستثمار كافة
خافيري ��س��ان��ث� ،أن �إ�سبانيا تفتح ال�سبل لتعزيز ح�ضوره عاملياً لدى
نوافذها املعرفية �أم��ام العامل من القراء.
خ�لال التنوع الكبري ال��ذي تتميز ي���ش��ار �إىل �أن م ��ؤمت��ر النا�شرين
به الثقافة الإ�سبانية ،حيث تنت�شر ال� � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه ه �ي �ئ��ة ال�شارقة
فيها العديد من اللغات واللهجات ،ل �ل �ك �ت��اب ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع االحت � ��اد
م�شرياً �إىل �أن العالقة بني �إ�سبانيا الدويل للنا�شرين ،يف مركز �إك�سبو
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي متينة ج ��داً ،وال ال�شارقة ي�ستمر على مدى ثالثة
ب��د م��ن �إي�ج��اد املن�صة املنا�سبة ملد �أي� ��ام ،قبيل ب��دء ال� ��دورة  40من
ج �� �س��ور ال �ت �ع��اون ب�ي�ن الطرفني ،معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب
وملعر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب الأربعاء املقبل.
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عربت الفنانة نادية اجلندي عن �سعادتها بردود
الأفعال الأخرية على جل�سات الت�صوير التي خ�ضعت
لها نهاية ف�صل ال�صيف ،ون�شرتها عرب ح�ساباتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي .و�أكدت اجلندي ،يف هذا
احلوار  ،ا�ستعدادها للعودة �إىل الدراما التلفزيونية
من خالل م�شروع جديد تعمل على حت�ضريه من دون
التقيد مبوعد عر�ضه �سواء يف �شهر رم�ضان �أو خارجه،
وفيما يلي التفا�صيل:

Monday

31

مل �أخ�ضع لأي عمليات جتميل يف حياتي

نادية اجلندي � :أحاول �أن �أعي�ش حياتي ب�شكل طبيعي
• �أث � ��ارت ج�ل���س��ة ال�ت���ص��وي��ر الأخ �ي��رة لك
ردود ف�ع��ل ك �ب�يرة ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،كيف وجدت الأمر؟
 تابعت بع�ض ما ن�شر بالفعل ،وهيجل�سة ت�صوير جديدة قمت بها يف
نهاية ال�صيف ،و�سعدت بردود الفعل
عليها ،خا�صة �أنها القت ا�ستح�سان
ق�ط��اع ع��ري����ض م��ن اجل�م�ه��ور فور
ن�شرها ع�بر ح�ساباتي الر�سمية،
وج��رى تداولها على نطاق وا�سع،
و�إعادة ن�شرها ب�أرقام كبرية يف فرتة
زمنية وجيزة جدا.
• تعليقات الفتيات حتديدا ارتبطت
بحفاظك على ر�شاقتك؟
 ب��ال�ف�ع��ل ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات تناولت�أم ��ورا ع ��دة ،لكني ال �أف �ع��ل �أي
� �ش��يء خ� ��ارق ،ول �ك��ن �أح � ��اول �أن
�أعي�ش حياتي ب�شكل طبيعي ،و�أن
�أح��اف��ظ على �صحتي �سواء فيما
يتعلق بانتظام مواعيد النوم �أو
ت�ن��اول الوجبات ب�شكل خفيف
�أو احلفاظ على ب�شرتي بعدم
الإ� � � �س� � ��راف يف ا�ستخدام
م�ستح�ضرات التجميل،
�إ� � �ض ��اف ��ة �إىل ممار�سة
الريا�ضة وعدم تناول �أي
م�شروبات م�ضرة ،وهذه
ال��ر� �ش��اق��ة ج� ��زء �أ�سا�سي
م ��ن ��ش�خ���ص�ي�ت��ي وج � ��زء من
�شخ�صيتي كممثلة ت�سعى لأن
تبقى �أم��ام جمهورها يف �أف�ضل
� �ص��ورة ،ه��ذا بجانب ممار�ستي
للريا�ضة ب�شكل منتظم ،والتي
ت �ع �ت�ب�ر ج � � ��زءا م � ��ن روت �ي��ن
حياتي اليومي.
• لكن البع�ض حتدث
ع��ن �إج��رائ��ك عمليات
جت �م �ي��ل يف ال �ف�ت�رة
الأخرية؟
 ه � � � ��ذا الأم � � � ��رل �ي ����س �صحيحا
ع� �ل ��ى الإط � �ل ��اق،
وال يتجاوز كونه
�شائعة من �ضمن
��ش��ائ�ع��ات عديدة
ت� �ل ��اح� � � �ق� � � �ن � � ��ي
دائ�م��ا ،ومل اعد
�أه� � �ت � ��م ب� �ه ��ا �أو
ح �ت��ى �أرغ � ��ب يف
التعليق عليها،

(ورق التوت) ...يتناول
ق�ضايا اجتماعية عدة

بعد انتهاء الت�صوير ،جتري حالياً عملية املونتاج للم�سل�سل الدرامي امل�صري اجلديد،
الذي يحمل عنوان (ورقة التوت) ،متهيداً الختيار موعد العر�ض ،الذي مل يحدد بعد
�إذا ما �سيكون على من�صة �إلكرتونية �أو حمطة ف�ضائية.
م�صادر يف ال�شركة املنتجة ( ،)Eagle Filmsقالت � :إن امل�سل�سل من نوعية دراما
الـ 45حلقة ،ومت ت�صويره ،بني بالتوهات مدينة الإنتاج الإعالمي يف مدينة � 6أكتوبر،
على �أطراف القاهرة ،وا�ستوديو يف منطقة الهرم باجليزة.
و�أ�ضافت( :العمل ي�ضم جمموعة كبرية من الوجوه ال�شابة الواعدة ،ويحكي ق�صة
ت�ت�ن��اول م��و��ض��وع��ات اجتماعية مهمة ع��دة ،م��ن بينها اخل �ت��ان ،العنف الأ�سري
والتحر�ش ،من خالل �أحداث متتالية ومت�شابكة).
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أع ��رب ال�ف�ن��ان �شريف ��س�لام��ة ،بطل امل�سل�سل ،ع��ن �سعادته
بالتعاون مع الوجوه ال�شابة� ،إ�ضافة �إىل �أ�صحاب اخلربة مثل الفنانة
�سلوى عثمان ،متمنياً �أن ينال العمل �إق�ب��ا ًال كبرياً ل��دى عر�ضه،
الفتاً يف الوقت ذاته �إىل �أن فريق العمل بذل جهداً كبرياً �أثناء
الت�صوير.
وي�ضم (ورق ال�ت��وت) يف بطولته �إىل جانب �سالمة ،كالً
م��ن حم�م��د ك�ي�لان��ى� ،أ��س�م��اء ج�ل�ال ،ث��راء ج�ب�ي��ل ،معتز
ه�شام ،خالد �أنور ،م�صطفى من�صور� ،سمر عالم� ،أحمد
ث��اب��ت وحم�م��د �أ� �ش��رف ،فيما مت��ت كتابته ع�بر ور�شة
عمل قادها عبادة جنيب ،ومعه ف��ادي �سمري� ،إ�سراء
مقيدم� ،سمر طاهر� ،أماين �أبوالعنني وحممد فوزي،
ويخرجه ح�سام علي.

فلم �أخ�ضع لأي عمليات جتميل يف حياتي،
و�شكلي مل يتغري ب ��أي م��ن م��راح��ل حياتي،
و�أرى �أن� �ن ��ي ل �� �س��ت يف ح��اج��ة �إل �ي �ه��ا لكني
بحاجة دائمة للحفاظ على �صحتي ،واليوم
من خالل ال�صور� ،سواء يف الأعمال الفنية
�أو ال�ب�رام��ج ،ميكنك �أن ت�ع��رف م��ن يجري
عمليات التجميل ب�سبب اخ�ت�لاف املالمح،
فالأمر مل يعد �صعبا.
• ه��ل معنى ذل��ك �أن��ك ترف�ضني عمليات
التجميل؟
 ك��ل �شخ�ص ح��ر فيما ي��ري��د �أن يفعله ،ال�أ�صادر على �أحد وكل �شخ�ص لديه قناعاته
و�آرا�ؤه يف احلياة ،بالن�سبة يل �أحب �أن اكون
نادية اجلندي ولي�س �شخ�صا �آخ��ر ،وه��و ما
يجعلني �أح��ر���ص على �أن �أك��ون مم�ي��زة ،وال
�أجد نف�سي م�ضطرة لعمليات التجميل ،فقد
يتم اخل���ض��وع لها ملعاجلة م�شكلة م��ا ،لكن
احلمدهلل مل �أ�ضطر لها ومل �أفكر فيها يوما،
و�أ�شعر بالر�ضا دائما عن �شكلي يف خمتلف
مراحل حياتي.
• هل �شعرت بال�ضيق من بع�ض التعليقات
غري االيجابية على ال�صور الأخرية؟
 دائما هناك �أع��داء النجاح ،وه��ؤالء اعتدتمنهم على االنتقاد وحماولة اف�ساد �أي جناح
ي �ح��دث ،والآن مي�ك��ن �أن ت��راه��م م��ن خالل
ح���س��اب��ات جم�ه��ول��ة ع�ب�ر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،لكن مل اعد ا�سمح لهم ب�إف�ساد
فرحتي ،يكفي �أن اقول لك �إن هناك الكثري
من الر�سائل التي و�صلتني لي�س من م�صر
ف�ق��ط ول�ك��ن م��ن ال��وط��ن ال�ع��رب��ي بالكامل،
وال�صور ظلت مت�صدرة الرتيند لعدة �أيام
ب��ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا ات�سمت بالب�ساطة وعدم
املبالغة ،وهناك حالة من التقدير بيني وبني
جمهوري ،فلماذا �أ�شغل نف�سي مبن يريد �أن
ي�ضايقني؟
• ثمة تعليقات ربطت بني ال�صور والعمر،
كيف وجدتها؟
 ال�ع�م��ر بالن�سبة يل جم��رد رق ��م ،وهناكمعلومات كثرية مغلوطة عن حياتي ال�سيما
ت��اري��خ م� �ي�ل�ادي ،وه �ن��اك ح �� �س��اب��ات مزيفة
تنتحل ا�سمي رغ��م حر�صي على التوا�صل
مع جمهوري عرب ح�ساباتي الر�سمية ،لذا
�أحت��رك ق�ضائيا �ضد م��ن يقومون بت�شويه
�صورتي عرب بالغات للجهات املعنية ،وهناك
بالفعل �صفحات جرى �إغالقها كانت حتمل
ا�سمي ولي�س يل عالقة بها.
• م��اذا عن م�شاريعك الفنية اجلديدة يف
الفرتة احلالية؟
 ل��دي ع�م��ل درام ��ي ج��دي��د �أع �م��ل عليه يفال��وق��ت احل� ��ايل ل �ك��ن م��ن دون ا�ستعجال،

خا�صة �أنني ال �أ�شغل نف�سي مبوعد العر�ض
�سواء يف رم�ضان �أو خارجه لكن يهمني �أن
�أعود بعمل جيد وقوي.
• لكن الأعمال الدرامية يف رم�ضان حتظى
بفر�صة �أكرب يف امل�شاهدة؟
 ال�ع�م��ل اجل �ي��د درام �ي��ا مي�ك�ن��ه �أن يفر�ضنف�سه ب�أي وقت ،وهذه قناعاتي ال�شخ�صية،
و�سبق �أن خ�ضت التجربة بعر�ض م�سل�سلي
"�أ�سرار" خارج رم�ضان وحقق جناحا كبريا،
وك��ان ب��داي��ة لت�شجيع الكثري م��ن الفنانني
ع�ل��ى خ��و���ض ن�ف����س ال�ت�ج��رب��ة وع ��دم عر�ض
الأعمال التي تنتمي �إىل درام��ا الـ 30حلقة
يف ال�سباق الرم�ضاين فح�سب.
• وبالن�سبة لل�سينما؟
 �أ�شتاق لل�سينما وهي دائما يف تفكريي ،لكنعودتي لها يجب �أن تكون بعمل يليق بتاريخي
ومكانتي ،و�شاهدنا ال�ظ��روف ال�صعبة التي
م��رت بها ال�سينما خ�لال ال�سنوات املا�ضية،
ه �ن��اك الآن �أع �م��ال ج �ي��دة و�أمت �ن��ى �أن اجد
ال�ع�م��ل ال ��ذي ا��س�ت�ط�ي��ع م��ن خ�لال��ه العودة

ب�أ�سرع وقت.
• هل النجاحات التي قمت بتحقيقها من
قبل ت�ضع عوائق �أمام عودتك؟
 ال اع �ت�بره��ا ع��وائ��ق ل �ك��ن م��ع ك��ل خطوةت �ق��دم �ه��ا ت �ك��ون ه �ن��اك �� �ض ��رورة ب � ��أن تكون
اخل�ط��وة التالية �أك�ث�ر دق��ة وفيها ا�ستفادة
من املا�ضي ،وتاريخي الفني يجعلني �أفكر
ج�ي��دا قبل امل��واف�ق��ة على خ��و���ض �أي جتربة
جديدة حتى ال تكون �أقل يف امل�ستوى الفني،
�إ�ضافة �إىل �أن الق�ضايا التي قمت مبناق�شتها
يف �أعمايل مل�ست اجلمهور و�ساهمت يف طرح
�أف�ك��ار م�سكوت عنها ،وه��و م��ا جعلها تعي�ش
حتى اليوم ،وكل هذه الأم��ور جتعلني اليوم
�أفكر جيدا قبل ال�شروع يف �أي عمل جديد،
فهناك م�س�ؤولية على عاتقي باملحافظة على
ت��اري�خ��ي ،وث�ق��ة م��ن اجل�م�ه��ور فيما اقدمه
يجب �أن �أحافظ عليها ،ف�أعمايل بال�سينما
رغ��م غيابي ال ت��زال تعر�ض وتلقى رد فعل
مع الأج�ي��ال اجلديدة التي مل ت�شاهدها يف
ال�صاالت.

هند �صربي بـ (حالة طارئة)
تعود الفنانة هند �صربي لل�سينما جمددا ،من خالل
فيلم "حالة طارئة" ،ال ��ذي واف �ق��ت ع�ل��ى بطولته
م ��ؤخ��را ،وي�شاركها فيه حممد مم��دوح وجمموعة
م��ن الفنانني ال�شباب ،يف وق��ت يجري اختيار بقية
فريق العمل خالل الأيام القليلة املقبلة .ويتوقع �أن
ت�ب��د�أ هند ت�صوير دوره��ا يف الفيلم اجل��دي��د بحلول
نهاية ال�شهر املقبل على �أق���ص��ى ت�ق��دي��ر ،بينما مل
يتحدد موعد طرح الفيلم يف ال�صاالت ال�سينمائية.
وي�ت�ب�ق��ى ل�ه�ن��د � 10أي� ��ام لتنتهي ب���ش�ك��ل ك��ام��ل من
ت�صوير دوره��ا يف فيلم "كرية واجلن" مع �أحمد عز
وكرمي عبدالعزيز ،بعدما انتهت من ت�صوير امل�شاهد
اخلارجية يف املجر.
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�أف�ضل خم�سة �أطعمة لنمو الع�ضالت
ق��ال��ت الطبيبة ت��ات�ي��ان��ا ب��و��ش��اروف��ا ،الأخ���ص��ائ�ي��ة يف
التغذية و�أمرا�ض الغدد ال�صماء� ،إن��ه توجد خم�س
م� ��واد غ��ذائ �ي��ة ،ت �ع��زز من��و ك�ت�ل��ة ال�ع���ض�لات ب�شكل
�أف�ضل.
و�أ��ض��اف��ت الطبيبة ،يف حديث لوكالة "نوفو�ستي:
"�إذا كان الهدف هو اكت�ساب كتلة ع�ضلية ،فال يجوز
االعتماد ب�شدة على منتج �أو منتجني غذائيني :من
املهم �أن حتتوي قائمة الطعام ،على منتجات غذائية
خمتلفة ،م��ع ن�سبة غ�ير متكافئة م��ن الأحما�ض
الأمينية .وبعد ذلك �سيح�صل اجل�سم على �أق�صى
قدر من العنا�صر الغذائية".
وذك��رت الطبيبة� ،أن املنتج الغذائي الأول ،هو حلم
البقر الذي يحتوي على  22غراما من الربوتني،

بالإ�ضافة �إىل الكرياتني .وهذه الأحما�ض الأمينية
مت��د الع�ضالت بالأك�سجني وحت�سن ال �ق��درة على
ال�ت�ح�م��ل .ل��ذل��ك ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام ال�ك��ري��ات�ين ،كمادة
م�ستقلة يف ريا�ضة كمال الأج�سام.
املادة الغذائية الثانية ،هي حلم �صدر الدجاج ،الذي
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ح ��وايل �� 110س�ع��رات ح��راري��ة لكل
 100غرام من املنتج ،بينما يبلغ حجم الربوتني
ه�ن��اك  23غ��رام��ا .و� �ش��ددت اخل�ب�يرة على �أن حلم
الدجاج جيد اله�ضم ،ويحتوي على فيتامينات ،B
بالإ�ضافة �إىل �أنه كلحم م�سلوق ،مفيد حتى ملعاجلة
م�شاكل اجلهاز اله�ضمي .املادة الثالثة ،هي البي�ض
الذي يحتوي على  13غراما من الربوتني ،والزنك
الذي ي�ساعد الع�ضالت على النمو ،وكذلك احلم�ض

الأم �ي �ن��ي ل�ي���س�ين :ال ��ذي ي�ق�ل��ل م��ن ��س��رع��ة تف�سخ
الربوتني.
واملادة الرابعة هي الأ�سماك (يف املتو�سط 18غراما
م��ن ال�بروت�ين) ،مثل ال�سلمون وال�سلمون الوردي
وامل��اك��ري��ل وال��روب�ي��ان ( 19غ��رام��ا م��ن الربوتني)،
وال�ت��ي ميت�صها اجل�سم ج�ي��دا .وحت�ت��وي الأ�سماك
على "�أوميغا  ،"3والأحما�ض الدهنية املتعددة غري
امل�شبعة ،وال�ت��ي ت�ساهم ،م��ن ب�ين الأم ��ور الأخ ��رى،
يف ا�ستعادة الع�ضالت لعافيتها بعد املجهود .املنتج
اخلام�س هو ،اللبنة �أو اجلنب القري�ش ،الذي يحتوي
 100غرام منه على  16غراما من الربوتني .و
 70يف املائة من هذا الربوتني هو الكازين ،الذي
ي�شبع اجل�سم لفرتة طويلة من الوقت.

جوز الهند
ك�شفت درا�سة حديثة،
�أن الأحما�ض الدهنية
يف زي � ��ت ج � ��وز الهند
ل �ه��ا خ��ا� �ص �ي��ة ط � ��اردة
للح�شرات التي حتمل
الأم � � ��را� � � ��ض امل �ع ��دي ��ة
مثل البعو�ض والقراد
والذباب وبق الفرا�ش.
وب� �ح� ��� �س ��ب م � ��ا ذك � ��رت
وكالة "�سبوتنيك" يف
ن�سختها الإ�سبانية ف�إن
الدرا�سة �أثبتت احتواء جوز الهند على امل�شتقات الدهنية املعروفة با�سم
 DEETوالتي تعد �أكرث فاعلية للمكون الأكرث �شيوعًا يف املواد الطاردة
للح�شرات.
وقالت الدرا�سة� :إن يف الآون��ة الأخ�يرة يوجد يف الأ��س��واق بع�ض املبيدات
احل�شرية ذات تركيبات كيميائية ،والتي ت�سبب مكوناتها قلقًا متزايدًا
للخرباء يف جمال ال�صحة العامة؛ حيث ميكن �أن يكون لها �آث��ار جانبية
على �صحة الإن�سان.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن خليط الأحما�ض الدهنية امل�شتقة من زي��ت جوز
الهند والذي يحتوي على مواد مثل (حم�ض اللوريك والكابريك) ،يعطي
قوة لطرد احل�شرات املا�صة للدماء التي تنقل الأمرا�ض اخلطرية للإن�سان
واحليوانات الأليفة.
و�أكد فريق الباحثني بقيادة "جونوي ت�شو"� ،أن مكونات زيت جوز الهند،
تخيف ال��ذب��اب وال �ب��ق واحل �� �ش��رات الأخ ��رى وت�ظ��ل فعالة مل��دة ت�صل �إىل
�أ�سبوعني.

طبيب يك�شف الأطعمة
الالزمة للوقاية من ال�سرطان

• ما املق�صود بالرومانتيكية يف الأدب؟
 -حركة �أدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة.

• ما املق�صود بالواقعية يف الأدب؟

 م��ذه��ب ي�ع�م��ل ع�ل��ى مت�ث�ي��ل الأ� �ش �ي��اء يف �أق� ��رب � �ص��ورة ل�ه��ا وتنبذالعاطفة.

• ماذا تعني كلمة �سيبويه؟
 -رائحة التفاح

• ماذا يعني ا�سم خوله؟
 -الظبية ال�سريعة

راق�صات مبالب�سهن التقليدية يقدمن عر�ضا خالل احتفال «يوم املوتى» ال�سنوي الثامن والأربعني يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

�أعلن الطبيب الرو�سي �ألك�سندر ميا�سنيكوف� ،أن الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا
بال�سرطان ،عليهم اتباع نظام غذائي معني لتجنب االنتكا�س.
وي�شري ميا�سنيكوف يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أنه للأ�سف معظم املنتجات
الغذائية التي ين�صح بتناولها يف هذه احلالة ،مل تثبت فعاليتها .فما هي
الأطعمة التي ينبغي �إ�ضافتها �إىل النظام الغذائي ،وما هي الأطعمة التي
يجب جتنبها.
وي���ض�ي��ف ،ك��ان ي��و��ص��ى �سابقا ب�ت�ن��اول �أط�ع�م��ة وفيتامينات ل�ل��وق��اي��ة من
ال���س��رط��ان .ول�ك��ن لي�س ل��دى اخل�ب�راء م��ا يثبت ف�ع��ال�ي��ة ه��ذه الأطعمة
والفيتامينات ،مثل فيتامني  Dوالكال�سيوم والطماطم.
ويقول" ،ال تركزوا على �أن��واع معينة من الأطعمة ،تناولوا ما يعجبكم.
وال حاجة لإجبار النف�س على تناول طعام معني .ولكن يجب �أال حتتوي
الأطعمة على �سعرات ح��راري��ة عالية .لأن زي��ادة ال��وزن ه��و عامل خطر
ل�سرطان الثدي والأمعاء ،ويف نف�س الوقت يجب عدم تخفي�ضه .ويف�ضل
الرتكيز على اخل�ضروات والفواكه".
ويدرج ميا�سنيكوف الأطعمة التي يجب �أن تكون �ضمن النظام الغذائي-
البقول ،الثوم ،ال�شاي الأخ�ضر ،الأ�سماك ،والتقليل من تناول اللحوم.
وي�ضيف ،و�أم��ا الأطعمة التي حتفز ال�سرطان ،فهي جميع الأطعمة التي
ت�سبب ال�سمنة ،لأنها تزيد من م�ستوى الأن�سولني .ومقابل ه��ذا يعترب
مر�ض ال�سكري من عالمات عدم احل�سا�سية للأن�سولني .ووفقا له يتعر�ض
مر�ضى ال�سكري للإ�صابة بال�سرطان مبقدار  8مرات �أكرث.
وت�ضم هذه القائمة ،امللح ،لأنه عامل وا�ضح يف الإ�صابة ب�سرطان املعدة.
لقد كان هذا ال�سرطان حتى عام  1950يف مقدمة �أمرا�ض الأورام .ويعزو
ميا�سنيكوف ذلك �إىل حقيقة �أنه حتى الن�صف الثاين من القرن الع�شرين
مل تكن هناك ثالجات ،وكانت جميع الأطعمة حتفظ با�ستخدام امللح.
ويقول" ،منذ عام  2016يعترب امللح ر�سميا مادة م�سرطنة ،و�أ�صبح مثل
ال�سجائر والكحول واملواد الكيميائية".
وي�ضيف ،يوجد حاليا  47باملئة من �أمرا�ض ال�سرطان �سببها التدخني،
و 20باملئة �سبببها التغذية ال�سيئة ،و 17باملئة �سببها العدوى املر�ضية.

• تزيد ال�سنة ال�شم�سية عن ال�سنة القمرية ع�شرة �أيــام
• ميكن للحلزون ان ينام ملدة ثالث �سنوات
• للقطط اكرث من مئة �صوت بينما للكالب حوايل الع�شرة
• جميع الدببة القطبية ع�سراء(ت�ستخدم اليد الي�سرى)
• ترم�ش الن�ساء تقريبا �ضعف الرجل
• النقود لي�ست م�صنوعة من الورق  ..و�إمنا من القطن
• الكر�سي الكهربائي اخرتعه طبيب �أ�سنان
• الكات�شب كان يُ�ستخدم يف القرن الثامن ع�شر كدواء
• الذين يتحدثون الإجنليزية يف ال�صني �أكرث من �سكان الواليات املتحدة الأمريكية
• حا�سة التذوق لدى الفرا�شات يف قدميها
• الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي ال ت�ستطيع القفز
• حجم عينيك الآن هو نف�س حجمها عند والدتك  ،فالعيون ال تنمو بعك�س الأنف والأذن
• ت�سقط النملة دائما على جانبها االمين عندما تت�سمم
• عني النعامة اكرب من دماغها

الرجل الك�سول
كان هناك رجل ك�سول يجل�س يف امليناء ي�شاهد ال�صيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه
يف طريقهم �إىل بيع ا�سماكهم فم�شى وراءهم وعند ال�سوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�س�ألهم مايقتات به
 ..فمر على احدهم وطلب امل�ساعدة فنظر اليه ال�صياد وقال :اراك يا هذا ب�صحة جيدة �ألي�س كذلك؟!
فقال نعم واحلمد اهلل .
فقال ال�صياد :ح�سنا وانا اي�ضا احمد اهلل رغم اين مري�ض لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اوالد؟ فقال الرجل الك�سول :نعم .ف�س�أله ال�صياد �أال ت�ستحي من النا�س -ا�ستحي من خالقك.
كانت كلماته ك�أنها �سكني ذبحت الرجل الك�سول فا�ستحى وفر من املكان واق�سم اال يعود اليه.
يف الطريق اراد ان ميد يده �إىل النا�س لكنه تذكر كالم الرجل فا�ستحى بحق ..فم�شى حتى وقف امام دكان
كبري ونظر فيه فناداه من داخله �صاحبه وقال ماذا تريد؟ ..ف�سكت ،فقال �صاحب الدكان :ح�سنا عندي عمل
لك فانت قوي ،ادخ��ل ..ومنذ تلك اللحظة ا�صبح الرجل الك�سول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف
وير�ص ويقطع ويغلف ...حتى ينتهي اليوم فيعود �إىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واوالده
كما انه من تعبه وعرقه.
وا�ستمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اوالده حتى فاج�أته مببلغ ب�سيط ادخرته لت�شرتي به بع�ض
االنواع من البقالة ليتاجر بها ،ومل مي�ض وقت طويل حتى ا�صبح �صاحب جتارة ب�سيطة تدر عليه ربحا جيدا
وكلما زاد ربحه تذكر ال�صياد املري�ض فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له :جئت لك بهدية ،انها
من حر مايل ،فلوال كالمك ما ا�صبحت على ما ا�صبحت عليه االن ،وجل�س ليق�ص عليه ق�صته التي ا�صبحا
من بعدها اعز �صديقني.

