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ماء الأرز مهم ل�سحة الإن�سان
الأزر عن�سر غذائي حا�سر يف معظم موائدنا، ب�سبب فوائده الكثرية، 

واأن الفوائد متتد اإىل مائه، رغم اأن �سربه لي�س وا�سع النت�سار.
الذي ل  �سائعا هو �سهولة حت�سريه  الأرز  التي جتعل  الأ�سباب  ومن 
يعلمون  لكن كثريين ل  التوابل،  امل��اء من  القليل من  �سوى  يتطلب 
هذه  وم��ن  لل�سحة،  مفيد  ونقعه  الأرز  طهي  يف  امل�ستخدم  امل���اء  اأن 

الفوائد:
اإن ماء الأرز و�سيلة ممتازة للحفاظ على  ي�ساعد يف عملية اله�سم: 
حركة اجلهاز اله�سمي، كما اأنها تخفف من الإم�ساك، ويف حال تناول 
ال�سخ�س وجبات غنية بالألياف مع ماء الأرز، �سينعك�س ذلك اإيجابيا 

على �سحة اجلهاز اله�سمي.
حت�سني �سحة ال�سعر: ميكن ملاء الأرز اأن ي�ساعد �سعرك بطرق عدة، اإذ 
مت ا�ستخدامه ك�سامبو وبل�سم ل�سنوات، مع اختالف ب�سيط هو اأن ماء 
الأرز منتج ل يحتوى على اأي مواد كيميائية. وتفيد درا�سات باأن ماء 
تغزز مرونة  الإينوزيتول، وهي مادة مغذية  الأرز يحتوي على مادة 
ال�سعر وحتميه من التلف. مينع اجلفاف: اإنه حملول طبيعي فّعال 
ملعاجلة اجلفاف يف اجل�سم عن طريق الفم، وميكن ا�ستخدامه عند 
الإ�سابة باأي عدوى، لأنه يعالج اجلفاف املرافق بال�سوائل التي متنح 
الطاقة. وما عليك �سوى �سب ماء الأرز يف كوب كبري وال�ستفادة من 

العنا�سر الغذائية املوجودة فيه.

ن�سيحة طبية للن�ساء.. ل تاأكلي مثل الرجال
عدم  يف  م�سكلة  ي��واج��ه��ن  ال��الت��ي  الن�ساء  بريطانية  طبيبة  تن�سح 
انخفا�س وزنهن، رغم التزامهن بحمية غذائية بعدم تقليد الرجال 
اأوردت  م��ا  بح�سب  ���س��ارة غوتفريد،  الطبيبة  وت��ق��ول  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 
من  ال��ع��دي��د  اإن  الث��ن��ني   اأم�����س  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
الأنظمة الغذائية التي تتبعها الن�ساء تف�سل، لأنها م�سممة للرجال.

اأوزانه  على  ال�سيطرة  يفقدن  الن�ساء  اأن  الربيطانية  الطبيبة  وترى 
الأمومة  ومتطلبات  الإج��ه��اد  ب�سبب  اأعمارهن،  من  الثالثينيات  يف 

والتقدم يف ال�سن.
وذكرت اأنها واجهت العديد من ال�سيدات الالتي بذلن جهودا كبرية 
خل�سارة الدهون الزائدة، عرب ممار�سة الريا�سة وتناول الطعام ب�سكل 
�سحيح. وقالت اإن امل�سكالت من هذا القبيل تبداأ يف منت�سف العمر، 
حيث ي�سبح التخل�س من دهون اجل�سم عملية اأ�سعب من ذي قبل، 
اخلطوات  نف�س  اأن  يف  اإحباطهن  عن  يعربن  الن�ساء  اأن  اإىل  م�سرية 

يتبعها الرجال وتوؤدي اإىل اإحداث نتائج اأف�سل.
اأو  اأن احلل ل يوجد يف ح�ساب ال�سعرات احلرارية املبذولة  واأ�سافت 
ت�سجيل الأميال التي تقطعها الن�ساء م�سيا على الأق��دام، بل يف فهم 
الهرمونات الأنثوية. و�سددت اأنه على الن�ساء اتباع نظام غذائي يركز 
التمثيل  تعزيز  هرمونات  الأطعمة  تدعم  بحيث  الهرمونات،  على 
التي تبطئ عملية  الغذائي، ويف�سل جتنب الأطعمة وعادات احلياة 

التمثيل الغذائي وت�ساهم يف هرم اجل�سم مبكرا.

درا�سة: هكذا تنقذنا حا�سة ال�سم من املخاطر
الكبرية  الأهمية  "كارولين�سكا" ال�سويدي، على  اأكد علماء يف معهد 
اأنها ُتعد مبثابة  اآخر درا�ساتهم،  حلا�سة ال�سم؛ مو�سحني من خالل 
جهاز اإنذار ا�ستثنائي، يحذر الإن�سان من املخاطر املوجودة يف حميطه. 
اإن الأع�ساب  "بان�س"،  ُن�سرت بدورية  وقال العلماء يف الدرا�سة التي 
الروائح  ت��ب��داأ يف م��ع��اجل��ة  اأن��ف��ن��ا،  اأع��م��اق  ال��رائ��ح��ة يف  ال��ت��ي تكت�سف 
اأج�سامنا ب�سرعة  اإىل ا�ستجابة  ال�سلبية مبجرد اكت�سافها، مما يوؤدي 
اأكرب. ويف�سر ذلك اأن اأنظمتنا الب�سرية وال�سمعية ُتر�سل ال�ستجابات 
يوؤخر  الدماغ للمعاجلة، مما  اإىل وح��دات متخ�س�سة داخل  احل�سية 
الأمر  وه��و  وال��ت��ح��رك،  النهو�س  يف  اجل�سم  ي�ستغرقه  ال��ذي  ال��وق��ت 
الذي ل يحدث مع حا�سة ال�سم. واأظهرت درا�سات �سابقة اأُجريت على 
الفئران، كيف ميكن اأن تكون تلك احلزمة من الأع�ساب التي تك�سف 
الرائحة - واملعروفة با�سم الب�سيلة ال�سمية - �سبيهة بالدماغ، فيمكن 
لهذه املجموعة من اخلاليا الع�سبية اأن ُت�سنف بن�ساط املنبهات بناًء 

على ال�ستجابات املتعّلمة والفطرية.
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و�سائل ملعاجلة م�ساكل ال�سعر بعد انقطاع الدورة ال�سهرية
الياأ�س  �سن  ف��رة  يف  ال�سعر  ترقق  الهرمونية  التغريات  ت�سبب  اأن  ميكن 
وانقطاع الدورة ال�سهرية. ويعترب ت�ساقط ال�سعر عند الن�ساء حالة �سائعة، 
من  الرغم  على  ال�سهرية،  ال���دورة  بانقطاع  املحيطة  ال�سنوات  يف  خا�سة 
للم�ساعدة يف معاجلة  بها  القيام  للمراأة  التي ميكن  الأ�سياء  بع�س  وجود 

التغريات يف ال�سعر.
التغيريات اجل�سدية، وميكن  ع��دًدا من  الطمث  انقطاع  ي�سبب  اأن  وميكن 
اأن ت�سمل الهبات ال�ساخنة وتغريات احلالة املزاجية. واإذا لحظت ت�ساقط 
ال�سعر اأكرث من املعتاد ب�سكل يومي، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع 
طبيبك حول ت�ساقط ال�سعر اأثناء انقطاع الطمث. وُيعتقد اأن الإ�سروجني 
انكما�س  هناك  يكون  الطمث  انقطاع  يحدث  وعندما  ال�سعر،  منو  يدعم 

اأ�سرع يف ب�سيالت ال�سعر.
ويف حني اأن ت�ساقط ال�سعر يف �سن الياأ�س اأمر �سائع، اإل اأنه قد يت�سبب يف 
�سيق لدى بع�س الن�ساء. واإذا كنت ترغبني يف تقليل هذه التاأثريات، فقد 
ال�سعر  لتعزيز منو  بيتي عدة طرق  نيكول  بال�سعر  العناية  ح��ددت خبرية 

واحلفاظ على خ�سالت �سعر قوية و�سحية طوال فرة انقطاع الطمث.
اأوًل، تقول بيتي "�سعي يف اعتبارك اإجراء تغيريات يف منط احلياة لتقليل 
التوتر، لأن م�ستويات الإجهاد املرتفعة، جنًبا اإىل جنب مع التغيري املفاجئ 
الكربي، وهو �سكل من  ال�سعر  اإىل ت�ساقط  اأن توؤدي  يف الهرمونات، ميكن 
اأ�سكال ت�ساقط ال�سعر يتميز بخفة ال�سعر وزيادة يف ت�ساقط ال�سعر الناجت 
اأن�سطة  دم��ج  يف  "تفكرين  ق��د  اإن���ك  ال�سعر  خ��ب��رية  وت��ق��ول  التوتر".  ع��ن 
بطيئة مثل قراءة كتاب اأو الذهاب يف نزهة على الأقدام اأو ممار�سة اليوجا 

والتاأمل".

ال�ساكيت جنم املو�سة 
الن�سائية هذا اخلريف

ميثل ال�ساكيت Shacket جنم املو�سة 
-2021 ���س��ت��اء  خ���ري���ف  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
دافئة  اإط���الل���ة  امل�����راأة  ليمنح   2022

تعك�س اأناقتها وتفرد اأ�سلوبها.
اأن���ه   "Instyle" جم��ل��ة  واأو����س���ح���ت 
)Shirt عبارة عن مزيج من القمي�س
اأنه  اإىل  م�����س��رية   ،Jacket واجل���اك���ت 
على  تبعث  خ��ام��ات  م��ن  م�سنوعا  ي��اأت��ي 

الدفء مثل ال�سوف والتويد.
املو�سم  ه��ذا  يتاألق  اأن���ه  املجلة  واأ���س��اف��ت 
والكرميي  البيج  مثل  طبيعية  ب��األ��وان 
والرملي والرمادي لي�سفي على املظهر 

مل�سة اأناقة تت�سم بالهدوء والب�ساطة.
مثاًل  بتن�سيق  اإم��ك��ان��ي��ات  بتنوع  ومي��ت��از 
مع هودي و�سروال جينز وحذاء ريا�سي 
اإطاللة كاجوال، وميكن  للح�سول على 
بتن�سيقه  اأنيقة  اإط��الل��ة  على  احل�سول 
درجة  بنف�س  عالية  رقبة  ذي  بلوفر  مع 

اللون و�سروال قما�سي وحذاء اأنيق.
ويعد "ال�ساكيت" منا�سباً للمراأة ق�سرية 
�سعوبات  ت��واج��ه  وال��ت��ي  خا�سًة،  القامة 
وم���ع���ان���اة ع��ن��د اخ��ت��ي��ار م��ع��ط��ف �ستوي 

منا�سب لقامتها.

منط النوم ميكن اأن يزيد ب�سكل كبري 
من ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول �ص 33

اأطعمة ت�ساعد على منو 
دماغ الطفل

ت�ساعد بع�س الأطعمة املفيدة منو دماغ الطفل ووظائفه، وفق �سحيفة تاميز 
اأوف اإنديا.

ال�سوفان: ال�سفوان ودقيق ال�سوفان م�سدران لتزويد الدماغ بالطاقة، بف�سل 
الوجبات  تناول  من  ومينعه  بال�سبع  الطفل  �سعور  على  يحافظ  ما  الأل��ي��اف، 
ال�سعرية، كما اأنهما يحتويان على ن�سبة عالية من فيتامينات E و B والزنك، 

التي ت�ساعد اأدمغة الأطفال على العمل ب�سكل اأف�سل.
ت�ساعد  التي  الأك�����س��دة  مب�سادات  غنية  امللونة  اخل�����س��روات  امللونة:  اخل�سار 
احللوة،  والبطاطا  الطماطم،  بينها  من  امل��خ،  خاليا  �سحة  على  احلفاظ  يف 

واليقطني، واجلزر، وال�سبانخ.
احلليب واللنب واجلنب: يحتوي احلليب واللنب واجلنب على ن�سبة عالية من 
الع�سبية،  والنواقل  املخ  اأن�سجة  لنمو  ال�سرورية   B وفيتامينات  الربوتينات 
والإنزميات، كما حتتوي اأي�ساً على ن�سبة عالية من الكال�سيوم ال�سروري لنمو 

اأ�سنان والعظام.
واملعادن  والفيتامينات  للربوتينات  كبري  م�سدر  الفا�سوليا  الفا�سوليا: 

لالأطفال، وحتتوي على اأوميغا 3 اأكرث من اأي حبوب اأخرى.
3 الدهنية، التي  اأوميغا  الأ�سماك الزيتية: الأ�سماك الزيتية غنية باأحما�س 
الطازجة،  والتونة  واملاكريل،  ال�سلمون،  واأهمها  و�سحته،  الدماغ  منو  تفيد 

وال�سلمون املرقط، وال�سردين، والرجنة،.

اأوًل: �سمك ال�سلمون الأطل�سي
ال�سلمون الربي يحتوي على ن�سبة  اأن �سمك  فعلى رغم 
اللتهابات  تقاوم  والتي   ،3 اأوميغا  اأحما�س  من  عالية 
يف جميع اأنحاء اجل�سم، اإل اأن �سمك ال�سلمون الذي يتم 
على  يحتوي  ال���ذي   6 باأوميغا  م��ل��يء  امل���زارع  يف  تربيته 
ن�سبة كبرية من الدهون ما ميكن اأن ي�سبب زيادة الوزن.

ثانياً: �سمك البلطي
اأما النوع الثاين فهو �سمك البلطي، الذي يحتوي م�ستوى 
فلكياً من اأوميغا 6، لذلك يعترب هذا النوع الأ�سواأ على 

بطنك من اللحوم املقددة اأو حتى الكعك املحلى.
املزارع  البلطي يف  اإىل ذلك، تتم تربية معظم  بالإ�سافة 
نباتات  ب��دًل م��ن  ال���ذرة  ويتغذى على نظام غ��ذائ��ي م��ن 
البحرية والطحالب، مما يجعله من املاأكولت البحرية 

غري اجليدة.

ثالثاً: �سمك القرميد و�سمك اأبو �سيف
اإىل ذل���ك، ي��ح��ت��وي ه���ذان ال��ن��وع��ان م��ن الأ���س��م��اك على 
الزئبق، والذي يعمل  م�ستويات عالية ب�سكل خطري من 
كمعطل للغدد ال�سماء: كهرمون مزيف يخدع ج�سمك يف 
الحتفاظ بالدهون، وحرق �سعرات حرارية اأقل، وتقليل 

م�ستويات هرمون اللبتني، وهو هرمون ينظم ال�سهية.
بني  ال��زئ��ب��ق  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى  ل��دي��ه  القرميد  و�سمك 
الزئبق لكل  1.45 جزء من  الأ�سماك، مع  اأن��واع  جميع 
به  امل�سموح  الأق�سى  احل��د  من  اأعلى   45% )اأو  مليون 

لوزارة الزراعة الأمريكية(.

رابعاً: معظم الأ�سماك املقلية
فالقاعدة  ك��ث��رياً،  لي�س  لكن  فيه،  مبالغاً  ه��ذا  يبدو  ق��د 
م�سوية،  ال�سمك  �سريحة  تكن  مل  اإذا  اأن��ه  هي  الأ�سا�سية 

فتخطها ول تتناولها.
ف��ق��د حت��ت��وي رق��ائ��ق ال�����س��م��ك وال��ب��ط��اط��ا امل��ق��ل��ي��ة على 

الدهون. من  غراماً   136 و  حرارية  �سعرة   1970
حت�سريها  ميكن  �سحية  ت��ب��دو  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات  فحتى 
احلرارية  �سعراتها  من  تزيد  التي  وال�سل�سات  بالزبدة 

وجودتها.

تناولوا الأ�سماك وجتنبوا اللحوم
على  العتماد  اأن  دول،   6 �سملت  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
نظام غذائي نباتي وتناول ال�سمك، قد ي�ساعد يف تقليل 
من  �سديدة  اإىل  متو�سطة  بعدوى  الإ�سابة  احتمالت 

كوفيد 19.
واأ�سارت نتائج الدرا�سة التي ن�سرت الثالثاء املا�سي، يف 
 BMJ Nutrition،( الربيطانية  الطبية  املجلة 
النظم  هذه  اأن  اإىل   Prevention & Health
ال��غ��ذائ��ي��ة، ارت��ب��ط��ت ب��اح��ت��م��الت اأق����ل ب��ن�����س��ب��ة 73% 

و%59 على التوايل، لالإ�سابة باأمرا�س خطرية.
الأمريكية،  �ستامفورد  م�ست�سفى  من  باحثون  واعتمد 
ع��ل��ى ا���س��ت��ط��الع ���س��م��ل 2884 ط��ب��ي��ب��اً ومم��ر���س��اً من 
اخل���ط���وط الأم���ام���ي���ة مم���ن ي��واج��ه��ون خ��ط��ر العدوى 
ب�سكل كبري، يعملون يف فرن�سا واأملانيا واإيطاليا واإ�سبانيا 

واململكة املتحدة والوليات املتحدة.

اأقل يف الدواجن واللحوم
نباتي  نظام  املختلفة يف  الغذائية  الأنظمة  دمج  كما مت 
واأق��ل يف  واملك�سرات،  والبقوليات  )اأعلى يف اخل�سراوات 
�سبه  نباتي-  وامل��ع��اجل��ة(؛  احل��م��راء  واللحوم  ال��دواج��ن 
اإ�سافة  م��ع  ول��ك��ن  ال�����س��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  )ويت�سمن  ن��ب��ات��ي 
الوجبات  ون���ظ���ام  ال��ب��ح��ري��ة(؛  امل����اأك����ولت   - الأ����س���م���اك 

الغذائية منخف�سة الكربوهيدرات عالية الربوتني.

اإن���ه ظ��ه��رت عليهم  امل�ساركني  م��ن   568 وق���ال ح���وايل 
اأو مل تظهر عليهم  ك��ورون��ا  ع���دوى  م��ع  تتفق  اأع��را���س 
وقال  للعدوى؛  اإيجابي  م�سحة  اختبار  �سوى  اأع��را���س 
وكانت  اأعرا�س،  اأي  عليهم  اإن��ه مل تظهر  و361  األفان 

نتيجة اختبارهم اإيجابية.
اأ�سيبوا  اإنهم  طبيباً   138 قال  حالة،   568 بني  ومن 
 430 19 وقال  بكوفيد  �سديدة  اإىل  بعدوى متو�سطة 
وه��م ال��ب��اق��ون اإن��ه��م اأ���س��ي��ب��وا ب��ع��دوى خفيفة ج���داً اإىل 

خفيفة من املر�س.
غذائياً  نظاماً  تناولوا  الذين  امل�ساركون  قال  ذل��ك،  اإىل 
 73% التوايل،  على  لديهم،  كان  نباتي  �سبه  اأو  نباتياً 
و%59 ن�سبة اأقل من احتمالت الإ�سابة املتو�سطة اإىل 
ال�سديدة بعدوى كورونا، مقارنة باأولئك الذين مل يكن 

لديهم هذه الأمناط الغذائية.

الإ�سابة احتمالت  اأ�سعاف   4
غذائياً  نظاماً  تناولوا  اإنهم  قالوا  الذين  اأولئك  بينما 
ن�سبة عالية من  الكربوهيدرات يحتوي على  منخف�س 
اأ���س��ع��اف احتمالت   4 ي��ق��رب م��ن  ال��ربوت��ني لديهم م��ا 

الإ�سابة املتو�سطة اإىل ال�سديدة بالوباء.
غنية  النباتية  الغذائية  النظم  اإن  الباحثون  ق��ال  كما 
النباتية  الكيميائية  املواد  وخا�سة  الغذائية،  بالعنا�سر 
و)الفيتامينات(  و)ال���ك���اروت���ي���ن���ات(  )ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول( 
بينما  ال�سحي،  املناعة  لنظام  مهمة  وكلها  و)امل��ع��ادن(، 
الأ�سماك م�سدر مهم ل�)فيتامني د( و)اأحما�س اأوميغا 

الدهنية(.   3
وك��اله��م��ا ل��ه خ�سائ�س م�����س��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات، وه���و ما 
الغذائية  النظم  ه��ذه  ب��ني  الرت��ب��اط  عالقة  يف�سر  ق��د 
اإىل  املتو�سطة  ب��ال��ع��دوى  القليلة  الإ���س��اب��ة  واح��ت��م��الت 

ال�سديدة.

ما الذي يخربه لون 
هاتفك عن �سخ�سيتك؟

 13 اآيفون  هواتف  �سل�سلة  تتمتع 
األوان،   9 باختيارات من  اجلديدة 
ل���ون هاتفك،  ول��ك��ن ق��ب��ل اخ��ت��ي��ار 
اللون  دلل��ة  معرفة  يف  ترغب  قد 

املف�سل لهاتفك على �سخ�سيتك.
للهواتف  التجزئة  متجر  وحت��دث 
اإىل   Fonehouse ال���ذك���ي���ة 
الأل�����وان م��اث��ي��و ريت�سر  اأخ�����س��ائ��ي 
هاتف  لون  اختيار  يقوله  ما  حول 

اآيفون حول �سخ�سيتك.
اآيفون  ه��ات��ف  اأول  اأب���ل  واأ����س���درت 
اآيفون  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  ���س��غ��ري  وردي 
اأنه لون �سائع بالفعل،  13، وثبت 
الأ�سخا�س  اأن  ري��ت�����س��ر  وي��ع��ت��ق��د 
"متناغمون جًدا  ي�سرونه  الذين 
"من  ��ا  اأي�����سً وق���ال  اأنوثتهم".  م��ع 
املرجح اأن يكون اختيار هذا اللون 
احلنونة  �سخ�سيتهم  ع��ن  تعبرياً 
��ا اأن  وال��راع��ي��ة. وم��ن امل��رج��ح اأي�����سً
اجتماعيني  م��ن��ف��ت��ح��ني،  ي��ك��ون��وا 
بالنا�س  ق��وي  اهتمام  م��ع  للغاية، 
الألوان  خبري  وك��ان  والعالقات". 
لأولئك  ب��ال��ن�����س��ب��ة  جم��ام��ل��ة  اأق����ل 
الذهبي  ال��ل��ون  ي��خ��ت��ارون  ال��ذي��ن 
"الذهب  وق�����ال  اآي����ف����ون،  ل��ه��ات��ف 
ه��و ل��ون ال���رثوة وال��ن��ج��اح واملكانة 
العالية، مما يوحي باأن من يختار 
اأن يظهر  اللون قد يرغب يف  هذا 
اأن  النحو. ومن املحتمل  على هذا 
انفتاًحا  اأك��رث  تركيز  لديهم  يكون 
كثرًيا  يهتمون  وه��م  اخل���ارج،  على 
ومن  لهم.  الآخرين  روؤي��ة  بكيفية 
لديهم  ت��ك��ون  اأن  ��ا  اأي�����سً امل��ح��ت��م��ل 
ولديهم  امل��ن��اف�����س��ة  ع��ل��ى  ال����ق����درة 
املكانة  �سلم  الرتقاء يف  الرغبة يف 

الجتماعية".

فالنيفا.. لقاح جديد يدخل 
معركة كورونا مبناعة اأقوى

التي  ال�سريرية  التجارب  اأظهرت 
اأجريت على لقاح "فالنيفا" الذي 
ا�ستجابة  فرن�سية  �سركة  ت�سنعه 
اأقل  اآث��ار جاذبية  اأكرب مع  مناعية 
اأك�سفور-  ب��ل��ق��اح  م��ق��ارن��ة  ب��ك��ث��ري، 
وجاءت  الربيطاين.  اأ�سرازينيكا 
واح��د فقد  �سهر  بعد  النتائج  هذه 
الربيطانية  احلكومة  ف�سخ  على 
الفرن�سية  ال�����س��رك��ة  م���ع  ات���ف���اق���ا 
بح�سب  ي��ورور،  مليار   1.4 بقيمة 
"فاينن�سال  ���س��ح��ي��ف��ة  اأوردت  م���ا 
تاميز" الربيطانية اأم�س الثنني. 
وي���ق���ول اأ����س���ت���اذ ط���ب الأط����ف����ال يف 
اآدم  جامعة بري�ستول الربيطانية، 
التي  املناعية  ال�ستجابة  اإن  ف��ني 
لالإعجاب  م��ث��رية  اللقاح  اأح��دث��ه��ا 
وم�����س��ج��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة. واأ�����س����اف اأن 
اللقاح الفرن�سي الواعد ي�سري على 
الطريق ال�سحيح، حتى ي�سبح له 

دور بارز يف التغلب على الوباء.

احذروا هذه الأنواع من الأ�سماك.. ت�سبب ظهور »الكر�ش«

الوزن  اإن��زال  بوجبات  الأم��ر  يتعلق  عندما 
وتنحيف البطن، ل يوجد �سيء �سحي اأكرث 
اأن ذلك  من قطعة �سمكة جميلة، لكن يبدو 
لي�س �سحيحًا عندما يتعلق باأنواع معينة من 

الأ�سماك.
البحرية  امل��اأك��ولت  اأن  تقرير  ك�سف  فقد 
لي�ست كلها �سحية، بل قد تعترب خيارًا اأ�سواأ 
 Eat this من الوجبات ال�سريعة، وفق موقع

.Not that
معينة  اأن��واع��ًا  هناك  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
�سحيحًا  خيارًا  تعترب  ل  التي  الأ�سماك  من 
يف  تت�سبب  العك�س  على  بل  ال��وزن،  لإنقا�س 

زيادة "الكر�س".
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�ش�ؤون حملية

الفرتا�سي اإك�سبو  ملوقع  زيارة  مليون   9.3

اإك�سبو 2020 دبي يك�سف عن ت�سجيل اأكرث من 770 األف زيارة منذ انطالقه
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

 ي�ستمر الإقبال على اإك�سبو 2020 دبي من كل اأنحاء العامل حيث بلغ عدد 

الزيارات 771،477 زيارة حتى اأم�س الأول، بعد اأن �سجل يف الأيام الع�سرة 
الأوىل 411 األفاً و768 زيارة. 

وك�سفت البيانات احلديثة اأن ن�سف الزوار دخلوا بتذاكر مو�سمية ما يعك�س 
احلما�سة لزيارة اإك�سبو 2020 دبي وفعالياته العديدة. وزار اأكرث من 100 
الف �سخ�س اإك�سبو 2020 دبي مرتني بينما قام اأكرث من 35 األف �سخ�س 

بثالث زيارات.  
احلدث الدويل الذي انطلق يف الأول من اأكتوبر، والذي ي�سم اأجنحة خا�سة 
ل� 192 دولة، �سجل حتى اللحظة زيارة 181 جن�سية. وت�سمل الأرقام التي 
مت الإعالن عنها، اليوم، الزوار الذين ا�سروا تذاكر حل�سور اإك�سبو 2020 
دبي، ول ت�سمل ممثلي اجلهات الدولية امل�ساركة اأو وفودهم اأو �سيوفهم، كما 

ل تت�سمن موظفي اإك�سبو اأو ال�سركاء اأو املدعوين من اجلهات الر�سمية.  
https://virtualexpodubai.( كما �سهد موقع اإك�سبو الفرا�سي

زيارة. مليون   9.3 الأول  اأم�س  حتى   )com
وحتفل   2022 م��ار���س   31 حتى  دب��ي   2020 اإك�سبو  فعاليات  وت�ستمر 

بالثقافة والبتكار والرفيه.

اإك�سبو 2020 دبي ي�سهد حفاًل فنيًا منوعًا من تنظيم اجلناح ال�سعودي
•• دبي - الفجر

 نظم جناح اململكة العربية ال�سعودية امل�سارك يف 
اإك�سبو 2020 دبي اأم�س عر�سا فنيا منوعا على 
اإب��راز الفنون  م�سرح دبي ميلينيوم، حر�س على 
ال�سعودية ال�سعبية، للتعريف مبدى تنوع الفنون 

الوطنية الواعدة يف اململكة.
�سارك يف العر�س، الذي يهدف اإىل دمج املواهب 
الغربية والعربية معا، فنانون من داخل وخارج 
والغناء  والكوميديا  املو�سيقى  ال�سعودية، و�سمل 
والعرو�س الب�سرية، يف حماولة لإي�سال ر�سالة 
حتث على وحدة املواهب، ووحدة ال�سعوب، ووحدة 

الثقافات، بح�سب تعليق منظمي الفعالية.
يقول عمار �سبان، الفنان ال�سعودي الذي �سارك 

يف احل���ف���ل م����ن خ�����الل ت���ق���دمي جم���م���وع���ة من 
الدمى:  حتريك  وع��ر���س  الكوميدية  ال��ف��ق��رات 
للفنانني  فر�سة  هي  احلفل  هذا  يف  "امل�ساركة 
اأجمع،  العامل  اإىل  ال�سعوديني لإظهار مواهبهم 
على اعتبار اأن مثل هذه الفعالية، جتمع النا�س 
ال��ع��ر���س مواهب  ي�����س��م  اإذ  ال���ع���امل،  م���ن ح����ول 
اأن  يظهر  الدمج  وه��ذا  �سعودية،  وغ��ري  �سعودية 
العامل  جم����اراة  ت�ستطيع  حملية  ك����وادر  ه��ن��اك 

الإبداعي على امل�ستوى العاملي". 
�سنان،  العزيز  عبد  ال�سعودي،  العود  ع��ازف  اأم��ا 
الفنان  ال��ذي قدم فقرة مو�سيقية م�سركة مع 
الطبول،  ع��ل��ى  ب��ال��ق��رع  امل�����س��ه��ور  راي،  ال��ه��ن��دي 
العود  اآل���ة  جتمع  املو�سيقية  "الفقرة  ف��اأو���س��ح: 
دم��ج من  وه��و   )beatbox( ���ال م��ع  ال�سرقية 

واآلة  البحتة  الغربية  الأج����واء  ب��ني  ج��دي��د  ن��وع 
جزء  وه��و  واجلميلة،  الراثية  ال�سرقية  العود 
م��ن ج��ه��ودن��ا ل��دم��ج ال��ث��ق��اف��ات، واأ���س��ك��ر اجلناح 
امل�ساركة يف هذا  اأت��اح لنا فر�سة  ال�سعودي الذي 

احلفل".
بينما اأكدت املغنية ال�سعودية رمي التميمي امللقبة 
كلماتها  كتبت هي  اأغنية  اأدت  التي  تام"،  "تام  ب� 
اأغنيتي  لأداء  ج��دا  متحم�سة  "اأنا  الأر����س:  عن 
)اأر����س واح���دة( يف ه��ذا احلفل، لقد كتبت هذه 
الأغنية لأنني متاأثرة ومهتمة ب�سرورة احرام 
اأن علينا حتقيق  الأر���س التي نعي�س عليها، كما 
ال�ستدامة والتفكري يف بع�سنا البع�س، والعمل 
معا لنجعل من كوكبنا مكانا اأف�سل للعي�س فيه، 
واأنا �سعيدة جدا لوجودي يف هذا احلدث العاملي، 

الذي يقدم للملكة فر�سة هامة لإب��راز مواهب 
منثل  فنحن  اأجمع،  للعامل  واإبداعاتهم  اأبنائها 
ج���زءا م��ن ه����وؤلء امل��ب��دع��ني ل��ك��ن لي����زال هناك 

املزيد منهم".
بدوره، قال الفنان ال�سعودي نا�سر ال�سميمري، 
"اأقدم   :Desertfish ب��ل��ق��ب  وامل�����ع�����روف 
عرب  خالله  من  اأج�سد  ب�سريا،  �سمعيا-  عر�سا 
امل��ق��ط��وع��ات امل��و���س��ي��ق��ي��ة ق�����س��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 
مرحلة اإن�سائها و�سول اإىل تنفيذ روؤية 2030، 
املو�سيقى  التي طراأت على  التغريات  اأج�سد  كما 
مو�سيقى  اإىل  وحت��ول��ه��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأحكي من خالله  نف�سه،  الوقت  اإلكرونية، ويف 
التي  اململكة، والكيفية  اأر�س  ق�ستي كفنان على 
اأ���س��ك��ر اجلناح  اأن  ه��ن��ا  واأود  ل��وط��ن��ي،  ب��ه��ا  اأن��ظ��ر 

العامل  لُني  الفر�سة  هذه  لإعطائنا  ال�سعودي 
اأعمالنا". ُقدم خالل احلفل املنوع اأي�سا عر�سا ل� 
"�سريك اإلواز" الكندي، اإىل جانب جمموعة من 

التعريف  الهدف منه  وك��ان   الأخ���رى،  الفقرات 
مبميزات اجلناح ال�سعودي، الذي يعد ثاين اأكرب 

جناح يف اإك�سبو 2020 دبي.

اجلناح الأملاين يعر�ش �سرواًل ذكيًا لعالج م�ساكل الركبتني وعظام الفخذ
•• دبي - الفجر 

اأقيمت حما�سرة علمية يف مدرج اخلريجني مبلتقى اأملانيا داخل 
عالج  لكيفية  امل�ستقبلية  النظرة  تناولت  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
الذكية  الطرائق  با�ستخدام  والركبتني  الفخذ  عظام  اإ�سابات 

التي تك�سف عن تقدم عملي كبري يف هذا املجال. 
على  هوباور  فن�سنت  بالعظام،  املتخ�س�س  الطبيب  وا�ستعر�س 
التي توجد  العظام واملفا�سل  العر�س معلومات عن عدد  �سا�سة 
يف ج�سم الإن�سان مو�سحاً اأنه مع تقدم العمر اأو وقوع احلوادث 
احلركة  وت�سبح  املفا�سل  هذه  كفاءة  تقل  بالأمرا�س  وال�سابة 

�سعبة. وقال: "يف بع�س الأحيان نلجاأ للحل اجلراحي وا�ستبدال 
املف�سل باآخر يتكون عادًة من املعادن والبال�ستيك. وحتى نتجنب 
قلة  لأن  الع�سالت  حركة  ن�سمن  اأن  يجب  العمليات  ه��ذه  مثل 
احلركة اأو عدمها تت�سبب يف العديد من امل�ساكل ال�سحية لحقاً".  
وعر�س هوباور خالل املحا�سرة "ال�سروال الذكي"، الذي ميكن 
روؤية حركة الع�سالت بعد ارتدائه. ول�سرح كيفية عمل اجلهاز 
املثبت على ال�سروال، قام بتجربته على �سيدة اأمام احل�سور، مت 
للكف،  حركة  كل  وم��ع  ر�سغها،  على  للذبذبة  م�ست�سعرات  و�سع 
كانت تظهر موؤ�سرات على �سا�سة العر�س تدل على بيانات علمية 
و�سحية مهمة للعالج.  وتقوم فكرة ال�سروال الذكي على و�سع 

حركة  تظهر  حيث  والركبة  الفخذ  منطقتي  على  م�ست�سعرات 
ومراقبة  لتقييم  ذكياً  جهازاً  يعد  ال�سروال  ف��اإن  لذا  الع�سالت. 
ال��ع��ي��ادات، وه��و يحلل احلركة  اأو يف  امل��ن��زل  يف  �سريرياً  احل��رك��ة 

ويتتبعها ب�سورة بيانات تقراأ من خالل الكمبيوتر. 
املري�س  اأ�سهل بني  الت�سال  ال�سروال يجعل  اأن  واأو�سح هوباور 
على  والتعرف  ال�سحية  احلالة  يف  التحكم  يتيح  ما  والطبيب، 
الأمان واحلماية للمري�س، فيما تقدم  امل�سكالت، ويزيد معدل 
UKM والتي متنح نظرة  الأب��ح��اث حتت رعاية جامعة  ه��ذه 
يف  ال��ع��الج  ت��وف��ري  م��ن  متكن  امل�ستقبلية  لل�سحة  ت��ف��اوؤًل  اأك���رث 

العيادات اأو يف املنزل.

حوار مع اأول رائد ف�ساء اإماراتي من اإك�سبو 2020 دبي

هزاع املن�سوري: در�سنا يف الف�ساء اإمكانية عالج اأمرا�ش بانعدام اجلاذبية
جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي يحتفل بـ »يوم املراأة الُعمانية«

•• دبي - الفجر 

اإماراتي،  ف�ساء  رائ��د  اأول  املن�سوري،  ه��زاع  اأك��د 
اأمرا�س  ع��الج  اإمكانية  الف�ساء  يف  "در�سنا  اأن���ه 
الب�سر".  اأرواح  اإن��ق��اذ  ب��ه��دف  اجل��اذب��ي��ة  ب��اإن��ع��دام 
يف  اأك��ت��وب��ر(   23-17( الف�ساء  اأ���س��ب��وع  وخ���الل 
حممد  مركز  مع  بالتعاون  دب��ي   2020 اإك�سبو 
للف�ساء،  الإم�����ارات  ووك��ال��ة  للف�ساء،  را���س��د  ب��ن 
والأ�سبوع هو اأحد الأ�سابيع الع�سرة التي تقام يف 
اأنحاء احلدث ال��دويل، كجزء من برنامج  جميع 
النا�س وكوكب الأر�س، اأجرى فريق خدمة اأخبار 
اأول  مع  الأح��د  الأول  اأم�س  دب��ي   2020 اإك�سبو 

رائد ف�ساء الإماراتي احلوار التايل: 
هل ميكنك و�سف م�ساعرك عندما غادرت مدار 
الأر�س، واأي�سا تلك اللحظة التي نظرت فيها اإىل 

الأر�س من الف�ساء؟
اإح�سا�س النطالق اإىل الف�ساء ل يو�سف، فبعد 
ال�ساروخ  يف  اجللو�س  ث��م  ���س��ن��وات،  لعدة  ت��دري��ب 
ال�ساروخ،  لن��ط��الق  ال��ت��ن��ازيل  للعد  وال���س��ت��م��اع 
اعراين اإح�سا�س من ال�سعب و�سفه. ففي هذه 
اللحظات تذكرت كل ما مررت به يف حياتي من 
التي  املرحلة  اإىل  وامل�ساعر حتى و�سلت  حتديات 
اأكن  ومل  لالنطالق،  التنازيل  العد  فيها  اأ�سمع 
لأ���س��ل ل��ول ال��دع��م الكبري م��ن ال��ق��ي��ادة والأهل 

والأ�سدقاء واملدر�سني.
عندما نظرت اإىل الأر�س من الف�ساء راأيتها تدور 
الدول،  اأن��ه ل يوجد ح��دود بني  وراأي���ت  ب�سرعة، 
بع�سنا  م��ع  نعمل  اأن  يجب  كب�سر  اأن��ن��ا  و���س��ع��رت 
ال��ب��ع�����س ل��ه��دف واح����د ه��و اإع���م���ار ه���ذا الكوكب 

واحلفاظ عليه والبناء لالأجيال املقبلة.
كيف تغريت نظرتك للحياة واأنت يف الف�ساء؟

ت��غ��ريت ن��ظ��رت��ي ل��ل��ح��ي��اة ب��ع��د ه���ذه امل��ه��م��ة، فقد 
راأيت الأر�س من منظور خمتلف راآه القليل من 
الأ�سياء  وقيمة  الأر����س  بقيمة  و�سعرت  النا�س، 
التي جندها يف الأر���س مثل الوك�سيجني واملاء، 

واأنه يجب علينا احلفاظ على هذا الكوكب.
ب�����س��ك��ل مكثف  ك��ن��ت م�ستعد  اأن����ك  ال��وا���س��ح  م���ن 
فاجاأك  �سيء  اأي  هناك  ك��ان  ه��ل  ولكن  للمهمة، 

عندما كنت يف الف�ساء؟

ل ح��دود للطموحات يف دول��ة الإم���ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، وخ��ا���س��ة يف جم���ال ال��ف�����س��اء، انطالقا 
اأقمار  ب��اإط��الق  م���رورا  الف�ساء  رواد  تاأهيل  م��ن 
للمريخ،  ال����ذه����اب  اإىل  و�����س����وًل  اإ���س��ط��ن��اع��ي��ة، 
واأي�سا  العلمي،  املجتمع  مع  املعلومات  وم�ساركة 
الذهاب اإىل القمر. ف�سال عن خطط م�ستقبلية 
للهبوط على �سطح املريخ واإجراء جتارب للعي�س 

هناك.
الإمارات  يف  الف�ساء  �سناعة  يطور  التوجه  ه��ذا 
قدرات  تطوير  �سي�سمل  حيث  العربي،  وال��وط��ن 
واإجراء املزيد من البحوث يف �ستى املجالت، منها 
الأمور  من  وغريها  امل��ع��دات،  بتطوير  يتعلق  ما 
املمكن ال�ستفادة  القطاع، ومن  التي تتعلق بهذا 
من هذه العلوم لنتمكن من التغلب على حتديات 

تواجهنا يف كوكب الأر�س مثل �سح املياه. 
ا�ستك�ساف  ماذا تتوقع لدولة الإم��ارات يف جمال 

الف�ساء؟
العلمية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال��ع��دي��د  تطبيق  يف  قمنا 
حمطة  يف  ق�سيناها  التي  ال�سبعة  الأي���ام  خ��الل 
خمتلفة  اأم��را���س  درا�سة  منها  الدولية،  الف�ساء 
انعدام  ظ��ل  يف  الب�سري  اجل�سم  على  وت��اأث��ريه��ا 

اجلاذبية، ونقوم بدرا�ستها بهدف اإنقاذ الأرواح. 
م����ا  ال��ن�����س��ي��ح��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ل�����س��ب��اب الذين 

يرغبون بالعمل يف قطاع الف�ساء؟
ن�سيحتي لل�سباب اأن يكون لهم هدف يف احلياة، 

اأو  الف�ساء  جمال  يف  العمل  يريدون  كانوا  �سواء 
جمالت اأخرى، واأن ي�سعوا لتحقيق هذا الهدف، 
مت�سلحني بالعزمية والإ�سرار واكت�ساب املعرفة، 
املجال  واخل��ربة يف  الخت�سا�س  اأ�سحاب  و�سوؤال 
الذي يريدونه، لأن اأي �سخ�س ياأتي على الدنيا 
دون اأي معرفة، لكن بال�سوؤال عن الأ�سياء يتعلم 

اأكرث وي�ستفيد اأكرث. 
ما  مهمتك القادمة؟

ال��ن��ي��ادي، ونورة  اأع��م��ل م��ع زم��الئ��ي �سلطان  اأن���ا 
ع��ل��ى حتقيق مهمات  امل���ال  امل��ط��رو���س��ي، وحم��م��د 
الف�ساء،  ل��رواد  الإم���ارات  برنامج  يف  م�ستقبلية، 
وهو برنامج م�ستدام يطمح مل�ساركة ال�ستك�سافات 
واإلهام  امل��ه��م��ات  لتحقيق  م��ع��ا  ون��ع��م��ل  العلمية، 
ويجب  م�ستحيل،  �سيء  ل  ب��اأن��ه  املقبلة  الأج��ي��ال 

عليهم اأن يحلموا باإجنازات كبرية ويحققونها.  
دبي   2020 اإك�سبو  �سيحققه  ال���ذي  م��ا  ب��راأي��ك 

لدولة الإمارات ولالإن�سانية؟ 
لدولة  ك��ب��ري  ح����دث  ه���و  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و 
الإم��ارات العربية املتحدة، وعربه �ساركنا العامل 
ب��ك��ل م���ا ه���و م���وج���ود ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات من 
امل�ستقبل  ويف  واأه����داف،  وط��م��وح  ومعرفة  ت���راث 
 2020 اإك�سبو  من  خرجت  التي  الأفكار  �سنى 
لتكون  الواقع  اأر���س  على  وموجودة  تتحقق  دبي 
اإننا  العامل  ويقول  التاريخ،  لها  ي�سهد  اإجن���ازات 

علمنا عنها يف اإك�سبو 2020 دبي. 

•• دبي- الفجر

امل���راأة  "يوم  اأم�����س مبنا�سبة  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  امل����راأة يف  اح��ت��ف��ل ج��ن��اح 
يف  �سريكة  "املراأة  عنوان  حملت  حوارية  جل�سة  عقد  خالل  من  العمانية"، 
خالل  تبواأتها  التي  ومكانتها  العمانية،  امل��راأة  باإجنازات  احتفاًل  التنمية"، 
ال�سنوات املا�سية، واحلديث عن م�ستقبلها. واأقيم الحتفال برعاية املكرمة 
التي قالت:  العماين،  الوفد  رئي�سة  دروي�س،  جلينة بنت حم�سن بن حيدر 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  عمان  �سلطنة  متثيل  يف  مل�ساركتنا  بالفخر  "ن�سعر 
كما ن�سكر قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة جلهودها املبذولة يف تنظيم 
وال�سمولية،  للتعددية  رائ��ع��ا  مثال  يعد  وال���ذي  ال�ستثنائي،  احل��دث  ه��ذا 
واليوم نحتفل باإجنازات املراأة العمانية التي تعترب ركيزة اأ�سا�سية يف املجتمع 
العماين". واأكد امل�ساركون يف اجلل�سة اأنه خالل �سنوات طويلة كان للمراأة 
اتخاذ  يف  وامل�ساركة  والعمل،  وال�سحة  التعليم  يف  الكامل  احل��ق  العمانية 
القرار، وغريها من املجالت، وامل�ساهمة يف بناء النه�سة العمانية، مو�سحني 

اأن ال�سلطنة اأنهت  جميع اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء والفتيات.
ال��ربواين، مديرة البحث والتطوير يف مركز التميز  وقالت الدكتورة فرح 
القويات  بالن�ساء  مليئة  حياة  يف  ترعرعت  "لقد  "بيئة":  ب�سركة  البيئي 
والقائدات، لذا كانت املراأة العمانية منذ الأزل مدفوعة لتحقيق الإجنازات 
يعمل  ك��ان  اهلل  رحمه  قابو�س  ال�سلطان  اأن  كما  وجمتمعها،  عائلتها  ودع��م 
الأدوات  م��ن  الكثري  منتلك  نحن  وال��ي��وم،  ج��ي��دا،  تعليما  لنتلقى  ج��اه��دا 
الإجن���ازات  حتقيق  على  ق��ادري��ن  لنكون  الع�سر  جم���اراة  م��ن  متكننا  ال��ت��ي 

على خمتلف ال�سعد، فروح القيادة والنجاح يف داخلي م�ستمدة من جدتي 
ووالدتي، واأمتنى اأن اأراها يف اأطفايل م�ستقباًل".

واأ�سافت: يعترب اإك�سبو 2020 دبي فر�سة مثالية جلمع النا�س من ثقافات 
خمتلفة، واإظهار اأننا جميعا ن�سرك يف جتارب واإجنازات مماثلة، وخا�سة 

بعد جائحة كوفيد19- التي بينت اأننا مت�سلون جميعا يف جمتمع واحد.
وقالت الدكتورة ب�ساير الريامي، مديرة برنامج البتكار يف قطاع الأغذية 
وامل�سروبات مبركز البتكار ال�سناعي: "لقد علمت دوما اأهمية دور املراأة يف 
ح�سلت  ولهذا  بدونه،  النهو�س  ميكن  اأ�سا�س ل  عن�سر  فهي  املجتمع،  بناء 
والثانية  خال�سا،  علما  يل  بالن�سبة  كانت  الأوىل  دك��ت��وراه،  �سهادتي  على 
اكت�سبت من خاللها املهارات الالزمة، وكوين ام��راأة مل يكن الأم��ر �سهال، 
فاإقناع اأ�سحاب الأعمال باأنني قادرة على اأن اأكون م�ست�سارة لهم كان اأمرا 
ممن  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  الأع��م��ال  رواد  مع  عملت  ل��ذا  �سعبا، 
اأرادوا دخول ال�سوق، اإىل اأن اأ�سبح لدي من�ستي وفريقي الذي اأفتخر فيه، 
وو�سلت اإىل ما اأنا عليه اليوم، ولهذا اأحث الن�ساء دوما على ال�سعي لتحقيق 

طموحاتهن، والعمل من اأجل جمتمعهن.
التنمية  يف  ال��ع��م��ان��ي��ة  امل����راأة  م�����س��ارك��ة  واق���ع  مناق�سة  اجلل�سة  خ���الل  ومت 
على  خ�سو�ساً  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  ع��ل��ى  وانعكا�ساتها  لل�سلطنة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل�ستويات التعليمية التي اأو�سلتها ملرحلة التمكني والإبداع يف كل املجالت 
فر�س  وت��واف��ر  التعليم،  �ساعدها  كما  القت�سادي،  املجال  بينها  من  التي 
التدريب والتاأهيل، يف لعب دور بارز بالعملية التنموية حتى باتت م�ساركة 

الن�ساء يف العمل التجاري خطوة بارزة وملحوظة. 
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عمران �سرف: ن�ستك�سف الف�ساء لرنفع جودة احلياة على الأر�ش

باك�ستان جتذب الزوار بعر�ش �سفينة خ�سبية وكتلة �سخمة من امللح الطبيعي يف جناحها باك�سبو 2020 دبي 

هوتباك متنح موظفيها اإجازة ثالثة اأيام مدفوعة الأجر لزيارة اإك�سبو 2020 دبي

اإك�سبو يف  املختلفة  العاملية  للثقافات  ا�ستك�ساف  جتارب  وخو�ش  زيارة  بفر�سة  �سيحظون  موظف   2000

ينظمها املخبز الربيطاين على مدى يومني كل اأ�سبوع

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف ور�ش عمل لتعليم �سناعة املخبوزات 

•• دبي- الفجر

ت���وق���ع ع����م����ران �����س����رف، م���دي���ر م�������س���روع الإم��������ارات 
ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار الأمل" يف مركز حممد بن 
را�سد للف�ساء، اأن ت�سل الب�سرية اإىل كواكب اأخرى؛ 
ت��وج��د بديال  ل��ن  اإن ه���ذه ال���س��ت��ك�����س��اف��ات  ق���ال  لكنه 
واإمن��ا هدفها حت�سني ج��ودة احلياة  الأر����س،  لكوكب 

على الكوكب الذي تعي�س عليه الب�سرية.
اأج��رت��ه��ا معه خدمة  ���س��رف يف مقابلة  ع��م��ران  وق���ال 
ي�سل  اأن  "اأتوقع  الأح���د:  الأول  اأم�����س  اإك�سبو  اأخ��ب��ار 
تكون هذه  اأن  اأت��وق��ع  ول  اأخ���رى،  ك��واك��ب  اإىل  الب�سر 
اإر�سال  من  الهدف  الأر����س.  لكوكب  بديال  الكواكب 
بعثات اإىل الف�ساء هو خدمة الب�سرية وخدمة كوكب 
الأر�س، و�سيتم ا�ستخدام ما يتحقق من اكت�سافات يف 
الف�ساء خلدمة الب�سر ورفع جودة احلياة على كوكب 

الأر�س".
الذي  الف�ساء،  اأ�سبوع  يف  م�ساركته  خ��الل  ه��ذا  ج��اء 
ينظمه اإك�سبو 2020 دبي بالتعاون مع مركز حممد 
بن را�سد للف�ساء ووكالة الإمارات للف�ساء يف الفرة 
من 17 اإىل 23 اأكتوبر اجلاري؛ وهو الأ�سبوع الثاين 
�سمن �سل�سلة اأ�سابيع املو�سوعات الع�سرة، التي �ستقام 

يف موقع احلدث الدويل �سمن برنامج النا�س وكوكب 
الأر�س. وفيما يلي ن�س املقابلة:

ك��ان��ت حل��ظ��ة ف��خ��ر ع��ن��دم��ا و���س��ل م�سبار الأم����ل اإىل 
املريخ، اأخربنا مبا �سعرت به يف ذلك الوقت؟

املريخ �سعب  اإىل  �سعوري عندما و�سل م�سبار الأمل 
م�سريتي  يف  فقط  لي�س  مهمة،  حلظة  كانت  و�سفه؛ 
الإم����ارات واملنطقة؛ كنت  دول��ة  ت��اري��خ  ب��ل يف  املهنية، 
وال�سعادة  والإره�����اق  وال��ت��ع��ب  بالفخر  اأ���س��ع��ر  حينها 
واخلوف، حيث كنا نخترب منظومة �ستدخل اإىل مدار 
اأن يتم الأمر مبنتهى الدقة، ويف  كوكب اآخر، ويجب 

حال ح�سول اأي خطاأ تف�سل املهمة.
ما الذي تعلمناه حتى الآن من املهمة؟

الإم���ارات ل�ستك�ساف  دول��ة  الكثري من مهمة  تعلمنا 
املريخ؛ ومل يكن الهدف فقط هو الو�سول اإىل املريخ، 
بل كان اأح��د الأه��داف الكثرية؛ وك��ان الهدف الأكرب 
والعامل  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سباب  ثقافة  تغيري  هو 
يف  متقدمة  وتكنولوجيا  علوم  قطاع  وبناء  العربي، 
القطاع،  ه��ذا  وب��ن��اء منظومة تدعم  الإم����ارات،  دول��ة 

ولنبني قدرات مهمة لقت�ساد دولة الإمارات.  
اأي  اأو  امل��ري��خ،  على  �ستعي�س  الب�سرية  اأن  تعتقد  ه��ل 
كوكب اآخر، يف امل�ستقبل؟ واإذا كان الأمر كذلك، فمتى 

تعتقد اأن يحدث هذا؟
اأتوقع  اأخ��رى، ول  اإىل كواكب  الب�سر  اأن ي�سل  اأتوقع 
اأن تكون هذه الكواكب بديلة لكوكب الأر�س. الهدف 
الب�سرية  خدمة  ه��و  الف�ساء  اإىل  بعثات  اإر���س��ال  م��ن 
يتحقق  ما  ا�ستخدام  و�سيتم  الأر����س،  كوكب  وخدمة 
جودة  ورف��ع  الب�سر  خلدمة  الف�ساء،  يف  اكت�ساف  من 

احلياة على كوكب الأر�س.
م���ا ال�����ذي ج���ذب���ك ل��ل��ع��م��ل يف ق���ط���اع ال��ف�����س��اء؟ وما  
يف  يرغبون  الذين  لل�سباب  تقدمها  التي  الن�سيحة 

العمل يف هذا املجال؟
الف�ساء؛  اأع��م��ل يف قطاع  اأن  اأح��ل��م  واأن���ا  منذ �سغري 
دولة  الأم��ر ممكنا يف  ه��ذا  اأن ي�سبح  اأتوقع  لكني مل 
الإمارات بهذه ال�سرعة؛ كنت اأعتقد اأنه �سيح�سل لكن 
اأبنائي واأحفادي هم الذين �سيتمكنون من الدخول يف 

هذا املجال ول�ست اأنا. 
ما تقييمك لإرث مهمة املريخ يف �سجل اإجنازات دولة 

الإمارات؟
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ال�سيخ  ال�سمو  "حفظه اهلل"، و�ساحب  الدولة  رئي�س 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأرادا تغيري  "رعاه اهلل"،   دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 

نظرة ال�سباب الإماراتي اإىل قطاعات اأ�سا�سية ومهمة 
مثل قطاع العلوم والف�ساء. وبعد جناح م�سبار الأمل 
التخ�س�س  اإىل  الطموح  ال�سباب  م��ن  الكثري  توجه 
ب��داأت اجلامعات  الوقت نف�سه  الف�ساء؛ ويف  يف قطاع 

ت�سيف برامج علمية لدعم هذا التوجه. 
وكالة  تاأ�سي�س  مت  الأم����ل،  م�سبار  م�����س��روع  وبف�سل 
الإمارات للف�ساء، وهي جهة احتادية تخت�س يف هذا 
الإم����ارات،  علماء  جمل�س  تاأ�سي�س  مت  اأي�سا  امل��ج��ال؛ 
التكنولوجيا  ووزارة  املتقدمة  العلوم  وزارة  وتاأ�سي�س 
ب��ن را���س��د. ك��ل م��ا �سبق  املتقدمة، واأك��ادمي��ي��ة حممد 

نتاج قرار لقادة دولة الإمارات.
براأيك، ما الذي �سيحققه اإك�سبو 2020 دبي لدولة 

الإمارات ولالإن�سانية؟ 
اإك�سبو 2020 دبي هو اأحد اأهم الأحداث التي تقام 
يف العامل، و اأهم الأحداث العاملية التي ترك ب�سمة 
 200 ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي يعي�س  ق��ي��م��ة يف دول����ة الإم�������ارات، 
مكانة  تعزيز  على  معا  يعملون  وجميعهم  جن�سية، 
وباأقل من  العاملية؛ فبجهود اجلميع  الإم��ارات  دول��ة 

خم�سني �سنة و�سلنا املريخ. 
اإك�سبو 2020 دبي هو ملخ�س ملجتمع دولة الإمارات، 

و عن كيفية عملنا يف دولة الإمارات.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

يختلف حاليا معرفة موقع دولة باك�ستان 
"باأر�س  الأردو  املحلية  بلغتها  امل��ع��روف��ه 
موقعني  ح��ال��ي��ا  ل��ه��ا  اأن  ح��ي��ث  الطهر" 
جنوب  يف  موقع  العاملية،  اخلريطة  على 
اأ�سيا من اخلط ال�ساحلي على طول بحر 
وحتدها  اجلنوب  يف  عمان  وخليج  العرب 
الغرب  ال�سرق وافغان�ستان من  الهند من 
واإي�����ران يف اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي وال�����س��ني يف 
عن  ويف�سلها  ال�����س��رق��ي  ال�����س��م��ال  اأق�����س��ى 
طاجيك�ستان ممر يف اأفغان�ستان وت�سرك 
يف احلدود البحرية مع عمان، اأما موقعها 
ال��ت��ى ر�سمتها  ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة اجل���دي���دة 
الإم��ارات للعامل ولإع��ادة تخطيط الدول 
ال����ك����رة الأر�����س����ي����ة، فيقع  ع���ل���ى حم���ي���ط 
ال��ف��ر���س مبعر�س  م��ن��ط��ق��ة  ج��ن��اح��ه��ا يف 
ل��ت��ق��رب م��ن دول  2020 دب���ي،  اأك�����س��ب��و 
اأوروبية واأفريقية يف �سورة مبهرة ملوقعها 

اجلديد.
اخلريطة  على  ال���دول  موقع  تغري  مهما 
فتظل الهوية الثقافية تطغى على �سماتها 
وخ�سائ�س �سعبها، واأن ال�سعب املنت�سر يف 
ووجدانه  طياته  يف  يحمل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ثقافته وموروثه الثقايف معرباً عن هويته 
الوطنية، كما يعترب كل باك�ستاين �سفرياً 

لوطنه يف اأي بقعة على املعمورة.
وعن الزوار الذين يدخلون جناح باك�ستان 
ت���ق���ول عا�سة  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني  غ����ري  م����ن 
مبا  ينبهرون  ال��زوار  ب��اأن  اجلناح  م�سرفة 
لدينا من اأرث عظيم وح�سارة ت�سرب يف 
ويحر�سون  بال�سعادة  وي�سعرون  التاريخ، 
اأك�����س��ب��و وكاأنهم  ���س��ف��ر  ع��ل��ى خ��ت��م ج�����واز 
وجند  ووطننا،  لبلدنا  لزيارتهم  يوثقون 
اله���ت���م���ام ال��ب��ال��غ م��ن��ه��م ع��ن��دم��ا يقفون 
عن  تعرب  وال��ت��ى  الأث��ري��ة  املقتنيات  على 
الأ�سئلة  ت��اأت��ي  كما  الباك�ستاين،  ال���راث 
الكبرية  الطبيعية  امل��ل��ح  لكتلة  ال�سائعة 
اأو ح��ج��ر �سلد،  ت��ب��دو ك��اجل��ران��ي��ت  لأن��ه��ا 
ومن املعار�س التى يقفون اأماماها �سا�سة 
امل�ساجد والكني�سة واملعبد وهذا يدل على 
اأن باك�ستان تنفتح على العامل من خالل 

تواجدها يف اأك�سبو 2020 دبي.
ي���ق���ول     م��ن��ذر ح��ي��در اأح���د ال����زوار جناح 
فخر  لهو  دولتنا  جناح  زي��ارة  اأن  باك�ستان 
لنا ويعيد لنا روح الوطن وينمي بداخلنا 

تراثنا  ن���رى  ويجعلنا  والإن��ت��م��اء  ال����ولء 
وي�سعدنا ان نرى الزوار ي�سيدون براثنا 
اأن  لباك�ستان  ك��ب��رية  وف��ر���س��ة  وب��دول��ت��ن��ا، 

تعرب عن مكانتها على م�ستوى العامل .
ويقول  ف�سل الرحمن  اأحد الباك�ستانون 
اأك�سبو  اإىل  ب��احل�����س��ور  اأه���ت���م  امل��ق��ي��م��ني 
املختلفة  الج��ن��ح��ة  مل�����س��اه��دت   2020
ان  لب��د  باك�ستان  جناح  عند  لكن  ل��ل��دول 
نقف ونريث ملكانتها واأبهرتنا بت�سميمها 
املبدع ومدخله اجلميل والعرو�س املميزة، 
اأمر  ال��زوار  على  اخلالبة  طبيعتنا  ون�سر 
ولدول  لدولتنا  ونتمنى  الروعة  غاية  يف 

العامل الأ�ستقرار والأمن والأمان.
ي��ق��ول  ف���ان���دري اأح���د ال�����زوار م��ن رو�سيا 
مررت على باك�ستان و�ساهدت هذا ال�سرح 
بثقافته  اأب����ه����رين  ال�����ذي  ج����دا  اجل��م��ي��ل 
بع�س  هناك  اأن  غري  العري�س،  وتاريخه 
مل  اجلناح  ه��ذا  يف  وجدتها  التى  ال�سمات 

اأراها يف غريه وهو ال�سفينة اخل�سبية التى 
وكاأن  لراثها  كعنوان  املدخل  يف  و�سعت 
امل�سمم اأراد ان يقول اأن ال�سفينة هى التى 
اأنها  بحكم  ال��ع��امل  على  باك�ستان  فتحت 
ال�ساحل،  م��ن  ك��ب��رية  م�ساحة  ع��ل��ى  ت��ط��ل 
لعر�س  العمالقة  ال�سا�سات  وا�ستوقفني 
وم�ساريع  اخل�سراء  والطبيعة  ال�سحراء 
الزراعة واجلبال ال�ساهقة، وهناك الأواين 
الفخارية التى تعرب عن الراث وتثبت اأن 

باك�ستان كان لديها فن وفكر كبريين.
يقول   حممد ازهري  اأحد الباك�ستانيني 
اأك�سبو  اإىل  الإم���ارات ح�سرت  املقيمني يف 
اإعادة  بهدف  بلدي  جناح  لزيارة   2020
ال��ع�����س��ق واحل���ن���ني اإىل ال���وط���ن وح���ب���اً يف 
م�����س��اه��دت ت��راث��ن��ا ال���ذي ل ن���راه اإل عند 
لنا  وفر  الباك�ستاين  اجلناح  لكن  عودتنا، 
ارى  مل  اإنني  وللحق  ال�سيقة،  املتعة  ه��ذه 
هذه املقتنيات اإل هنا يف اجلناح فال�سفينة 

الواقع  على  اأراه���ا  مل  القدمية  اخل�سبية 
فكلنا  احل��دي��ث��ة  ال�سفن  ل��ك��ن  ال��ي��وم  ق��ب��ل 

راأيناها.
تقول  اأمرية  يو�سف اأحمد اأحدى امل�سرفات 
اأك�سبو  معر�س  يف  باك�ستان  جناح  حر�س 
عن  ومعرباً  مميز  يكون  اأن  على   2020
على  اجلناح  فاحتوى  العري�س،  تاريخه 
الفخارية  الأواين  وم��ق��ت��ن��ي��ات  ال�����راث 
ال�سالطني  و����س���ور  اخل�����س��ب��ي��ة  وال�����س��ف��ن 
حكم  على  مروا  الذين  والروؤ�ساء  وامللوك 
باك�ستان وهذه الأر�س الطيبة، ومت تاأريخ 
هذه ال�سر بو�سع الأ�سم ومعلومة عن كل 
اكرث  بو�سع  اجلناح  اأهتم  كما  �سخ�سية، 
يعر�س  ما  منها  كبرية  عر�س  �سا�سة  من 
ت�سجيلي  فيلم  عرب  الرفيهية  ال�سياحة 
واله�ساب وغريها  الطبيعة واجلبال  عن 
اأخ������رى تعر�س  ال�����ودي�����ان، و���س��ا���س��ة  م���ن 
العمارة  ال��دي��ن��ي��ة م��ن م��ع��رف��ة  ال�����س��ي��اح��ة 

الإ�سالمية من م�ساجد والعمارة امل�سيحية 
وق�س�س  والأدي�����رة  الكنائ�س  خ���الل  م��ن 
وما  ب��اك�����س��ت��ان  ل��ت��اري��خ  م�سوقة  ت��اري��ح��ي��ة 

مرت عليه من فرات تاريخية متعاقبة.
ويقول �سمري ها�سم مدير خدمات باجلناح 
اإعالميا  املفو�س للتحدث  اأن  الباك�ستاين 
هو املكتب الإع��الم��ي ال��ذي ب��دوره يعطي 
ال��ذي ح�سروا  ال��زوار  الح�سائيات وع��دد 
بالزوار  ا�ساد  لكنه  افتتاحه،  منذ  للجناح 
مل�سها  وع���دم  املقتنيات  جت���اه  وال��ت��زام��ه��م 
واحلفاظ عليها، وعن اأك�سبو 2020 دبي 
تعد فر�سة كبرية  فيه  امل�ساركة  ب��اأن  اأف��اد 
ال�سياح  ب��ه��دف ج���ذب  ل��ل��وط��ن  ل��ل��روي��ج 

والإ�ستثمار.
باك�ستان  �سكان  ع��دد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
الدولة  وت��ع��ت��رب  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون   238
اخل���ام�������س���ة م�����ن ح���ي���ث ع������دد ال�������س���ك���ان، 
وم�ساحتها الكلية 881،913 كيلومر.

•• دبي- الفجر

اأعلنت �سركة "هوتباك" الدولية، امل�سّنع الرائد عاملياً 
املفرد،  ال�ستخدام  ذات  الغذائية  امل��واد  تغليف  حللول 
منح موظفيها يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإجازة 
 2020 "اإك�سبو  ل��زي��ارة  اأي��ام   3 مل��دة  مدفوعة الأج��ر 

دبي".
املقدمة  الإج����ارة  ه��ذه  "اإن  ب��ي��ان:  ال�سركة يف  وق��ال��ت 
للموظفني مع الدعم الالزم �ست�ساعدهم على اكت�ساب 
ومفاهيم  املختلفة  ال��ث��ق��اف��ات  ح��ول  وال��ف��ه��م  امل��ع��رف��ة 

البتكار وال�ستدامة املعرو�سة يف "اإك�سبو".
بي" الع�سو  ب��ي  اجل��ب��ار  "عبد  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
فر�سة  اأن��ه��ا  "نعتقد  "هوتباك":  ملجموعة  امل��ن��ت��دب 

ثروة  اكت�ساب  لهم  تتيح  ملوظفينا  العمر  وم��ن  ن���ادرة 
من املعارف وزيادة م�ستوى وعيهم بالعامل من خالل 
واأعمالها  لثقافاتها  دولة   190 من  اأكرث  ا�ستعرا�س 
يف  للب�سرية  ال��ع��امل��ي��ة  وقيمها  جمتمعاتها  وم��الم��ح 

دبي".  2020 "اإك�سبو 
واأ�ساف: "�سيتمكن حوايل 2000 موظف من �سركة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  ال��دول��ي��ة  "هوتباك" 
غامرة  ا�ستك�ساف  املعر�س وخو�س جت��ارب  زي��ارة  من 
�سعار  ين�سجم مع جوهر  لثقافات عاملية خمتلفة مبا 
كما  امل�ستقبل".  و���س��ن��ع  ال��ع��ق��ول  "توا�سل  احل����دث 
لدى  العمل  اأخالقيات  حت�سني  على  ال��زي��ارة  �ستعمل 
اإيجابي على  تاأثري  اإح��داث  �سي�سهم يف  املوظفني مما 
لديناميكيات  فهمهم  تعزيز  ع��ن  ف�ساًل  الإن��ت��اج��ي��ة، 

اجلديدة  واخل��دم��ات  وللمنتجات  واملناف�سة  ال�����س��وق 
والأ�سواق امل�ستهدفة".

"هوتباك" ت�سعى اأي�ساً لو�سع  ومن اجلدير ذكره اأن 
خطة خا�سة ملوظفيها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
زيارتهم  ت�سهيل  بغية  الأخ���رى  الأوروب���ي���ة  وال��ب��ل��دان 
"اأن  ال�سركة  واأ�سافت  2020 دبي"،  "اإك�سبو  ملعر�س 
املوظفني مبنظور جديدة حول  �ستزود  ال��زي��ارة  ه��ذه 
العالمة  وا�سراتيجيات  العاملية  التجارية  الأع��م��ال 
التقنية  املفاهيم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املبتكرة  ال��ت��ج��اري��ة 

الرائدة التي تغري العامل".
التعبئة  ���س��ن��اع��ة  م��ن��ظ��ور  "من  "اجلبار":  وت���اب���ع 
امل�ستفادة  ال��درو���س  اأن  من  ثقة  على  نحن  والتغليف، 
من املعر�س، ول �سيما فيما يخ�ّس التطورات التقنية 

يف الإنتاج ال�سناعي، وا�سراتيجيات الرويج للعالمة 
والتغليف،  التعبئة  واب��ت��ك��ارات  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
املالحظة  وجت���در  موظفينا.  ثقة  تعزيز  يف  �ست�سهم 
خالل  من  كله  ذل��ك  يكت�سبون  �سوف  اأنهم  اإىل  اأي�ساً 
والذي  2020 دبي"،  "اإك�سبو  من�سة واحدة يوفرها 
العربية  الإم�����ارات  ل�سعب  ك��ب��رية  نعمة  بالفعل  يعد 
املتحدة وذلك بف�سل الروؤية الثاقبة حلكومة الدولة 
 "2020 "اإك�سبو  "�سيخلق  بقوله:  وقادتها".  وختم 
ترثي  اأن  �ساأنها  م��ن  لالأعمال  م�سبوقة  غ��ري  فر�ساً 
يقرب  م��ا  م�ساركة  وم��ع  القطاعات،  خمتلف  وت��ق��وي 
من 200 دولة يف هذه الفعالية الرائعة املنعقدة على 
مدار �ستة اأ�سهر، فاإن ذلك �سيتيح لنا بالتاأكيد فر�ساً 

جتارية ذات اأبعاد حيوية".

•• دبي- الفجر

اإذا كنت تريد اأن ت�سبح خبرياً يف �سنع العجني اأو تعلم 
كيفية خبز البيتزا املثالية، ميكنك ذلك عرب امل�ساركة 
يف ور�س عمل ينظمها املخبز الربيطاين "بريد اأهيد" 

دبي.  2020 اإك�سبو  يف    bread ahead
درو�س  واإعطاء  ور�س عمل  بتنظيم  املتخ�س�س  املخبز 
يف �سناعة املخبوزات �سينظم دورات اأ�سبوعية )مرتني 
اأ�سبوعيا( لتعليم اأ�سرار اأ�سهر الأطعمة وقاعدة العجني 

والبيتزا، والكعك، واملعجنات  املثالية و�سناعة اخلبز، 
الفرن�سية، والإيطالية، وغريها، وذلك داخل خمبزه 

املتواجد مبنطقة التنقل يف اإك�سبو 2020 دبي.
للراغبني جتربة  اأ�سبوع، ميكن  كل  الثالثاء من  يوم 
 13:00 ال�ساعة  ور�سة عمل املخبوزات الإيطالية يف 
على  خاللها  �سيح�سلون  التي   ،16:00 اأوال�����س��اع��ة 
و"ال�سيباتا"،  "الفوكا�سيا"،  خ��ب��ز  ل�����س��ن��ع  ن�����س��ائ��ح 
و"اجلري�سيني"، ولهم حرية البقاء يف اجلوار حل�سور 
"الدونات�س"يف  حت�����س��ري  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  ع��م��ل  ور����س���ة 

�ستعلمهم  التي   ،20:00 وال�ساعة   18:00 ال�ساعة 
با�ستخدام  ال���ل���ذي���ذة  احل���ل���وي���ات  ه����ذه  ���س��ن��ع  ك��ي��ف��ي��ة 
خمبز  زي��ارة  امل�ساركني  باإمكان  كما  ب�سيطة.  مكونات 
"بريد اأهيد" يف اأيام الآحاد حل�سور ور�سة عمل اخلبز 
ال�ساعة  يف  الطبيعية  اخلمرية  با�ستخدام  احلام�س 
13:00 وال�ساعة 16:00، اأو بدل عن ذلك ميكنهم 
جتربة ح�سور اأف�سل ور�سة عمل ل�سنع "البيتزا" يف 

ال�ساعة 18:00 وال�ساعة 21:00.
امل�سركني يف  تدريب  امل�سوؤول عن  املعلم  كاولز،  كايل 

ور�سة العمل قال: "هي املرة الأوىل التي نقوم بور�س 
اإك�سبو  يف  حت��دي��داً  وهنا  املتحدة،  اململكة  خ��ارج  عمل 
النا�س  لتعريف  جدا  متحم�سون  نحن  دبي.   2020
ونريد  واملحرفني،  للهواة  ن�سائح  واإع��ط��اء  باخلبز، 
منزليا،  و�سنعه  الطعام  لطهي  النا�س  يعود  اأن  فقط 

فال �سيء ي�ساهي �سنع رغيف خبز طازج باأيدينا".
"�سركتنا  اأهيد":  "بريد  م��ال��ك  ج��ون��ز،  ماثيو  وق���ال 
متلك طموحا عامليا، ووجودنا هنا يف دبي هو خطوتنا 

الأوىل.

ت�سريع التنويع القت�سادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي بعد الأزمة
املنتدى اخلام�ش لالأعمال بني الحتاد الأوروبي ودول 

جمل�ش التعاون اخلليجي يف اإك�سبو 2020 هذا العام
الأوروب��ي ودول جمل�س  ال�سركات وق��ادة احلكومات من الحت��اد  �ستجتمع 
التعاون اخلليجي يف املنتدى اخلام�س لالأعمال بني الحتاد الأوروبي ودول 
جمل�س التعاون اخلليجي والذي �سيعقد يف اإك�سبو 2020  بدبي  الإمارات 
العربية املتحدة يف 23 من اأكتوبر 2021 للتكلم عن التنويع القت�سادي 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي بعد الأزمة وامل�ساريع امل�ستقبلية.
جمل�س  ودول  الأوروب���ي  الحت��اد  بني  لالأعمال  اخلام�س  املنتدى  �سيغطي 
التعاون اخلليجي التطورات الأخرية يف كل من دول الحتاد الأوروبي ودول 
ال�سحيحة  اخلطوات  ويحدد  يناق�س  و�سوف  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
الرقمي  التحول  ه��دف  نحو  م�ستدام  ب�سكل  اجلائحة  بعد  التعايف  لدعم 
ومبادرة القت�ساد العربي الأخ�سر. هذه ال�سراتيجيات مهمة لي�س فقط 
يف  اأخ��رى  لبلدان  و�سراكات  من��اذج  تقدم  ولكنها  اأوروب���ا  يف  قدًما  للم�سي 

جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك اأع�ساء دول يف جمل�س التعاون اخلليجي.
ي�ستند مو�سوع "كيفية توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل" باإك�سبو 2020 
اجلائحة  بعد  البتكاروالتعايف  كيفية  ح��ول  فريدة  تبادل  فر�س  اإىل  دب��ي 
�سينتهي  التقدميية  وال��ع��رو���س  املناق�سات  بعد  م��ن  م�ستدامة.  بطريقة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  الأوروب���ي  الحت��اد  بني  الأع��م��ال  منتدى 
بحفل ا�ستقبال وفر�س للتوا�سل مع املبتكرين واحلكومات وال�سركات من 

اأوروبا ومنطقة اخلليج.
التعاون  وجمل�س  الأوروب����ي  الحت���اد  ب��ني  ل��الأع��م��ال  اخلام�س  "املنتدى 
بني  وامل��ت��زاي��دة  اجل��اري��ة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ق��وة  تعبريعن  ه��و  اخلليجي 
من�سة  املنتدى  يعد  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  ودول  الأوروب����ي  الحت���اد 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن  والتنفيذيني  احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني  لكبار  مهمة 
ملناق�سة املوا�سيع الرئي�سية ب�سكل مفتوح والذي يهدف اإىل تعزيز الروابط 
والتعاون بالإ�سافة اىل امل�ستقبل ال�سامل وامل�ستدام للجميع. ب�سبب انتقالنا 
ا  وفر�سً حتديات  البلدان  جميع  تواجه  ال��وب��اء،  بعد  من  رقمي  ع�سر  اإىل 
الأ�س�س  الأوروب��ي لالأعمال اخلليجية �سي�سع  اإن منتدى الحتاد  مماثلة. 
عالقتنا  تعزيز  اإىل  نتطلع  بيننا.  الأوج��ه  ومتعدد  مهم  م�ستقبلي  لتعاون 
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ال�سنوات القادمة ". قال اأندريا ماتيو 
واملفو�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات  الأوروب���ي يف  �سفري الحت��اد   ، فونتانا 

العام لالحتاد الأوروبي يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي

الرئي�س التنفيذي للعمليات مبوؤ�س�سة الف�ساء الأمريكية
�سلي برونزويك: اقت�ساد الف�ساء �سينمو 1 تريليون يف 
2040 بحلول  دولر  تريليونات   3 من  ولأكرث   2030

•• دبي- الفجر

الف�ساء  مبوؤ�س�سة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ب��رون��زوي��ك،  �سلي  توقعت 
الأمريكية، اأن ينمو اقت�ساد الف�ساء اإىل اأكرث من 1 تريليون دولر اأمريكي 
عام  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دولر  تريليونات   3 م��ن  واأك���رث   2030 ع��ام  بحلول 
2040، وهو ما يوجد املزيد من فر�س العمل، وي�سمن تكنولوجيا جديدة 
مفيدة للب�سرية.  واأكدت برونزويك "اإنها فر�سة رائعة لل�سماح للحكومات 
للركيز على امل�ساريع الأخرى التي تفيد الب�سرية وت�سمح لأ�سحاب امل�ساريع 
مبنا�سبة  برونزويك  �سلي  مع  لقاء  وفى  جديدة".   وحلول  م�سادر  باإن�ساء 
انطالق اأ�سبوع الف�ساء )17-23 اأكتوبر( يف اإك�سبو 2020 دبي، بالتعاون 
اأحد  وه��و  للف�ساء،  الإم���ارات  ووك��ال��ة  للف�ساء،  را�سد  بن  حممد  مركز  مع 
الأ�سابيع الع�سرة التي تقام يف جميع اأنحاء احلدث العاملي، كجزء من برنامج 

النا�س وكوكب الأر�س اأجرى فريق خدمة اأخبار اإك�سبو 2020 دبي:
اأنهم ي�ستخدمونها  النا�س  اليوم عن تكنولوجيا ف�ساء مل يعرف  تتحدثني 

بالفعل.. هل ميكنك اأن تعطينا بع�س الأمثلة التي قد تفاجئ البع�س؟
الأ�سدقاء  مع  للتوا�سل  العامل  ي�ستخدمها  التي  املن�سات  جميع  يف  لنفكر 
والعائلة، جند اأنهم ي�ستخدمون تكنولوجيا الف�ساء، واأي�سا اأنظمة حتديد 
تتطلب  وال��ت��ي  ن�ستخدمها  ال��ت��ي  التطبيقات  جميع  يف  واخل��رائ��ط  امل��واق��ع 
تكنولوجيا الف�ساء، مثل اأوبر وكرمي، لن توجد اأي من هذه ال�سركات  دون 
تكنولوجيا الف�ساء.  تاريخياً، كان ا�ستك�ساف الف�ساء بقيادة احلكومات، لكن 
ال�سركات اخلا�سة الآن مثل )�سبي�س اإك�س( لها تاأثري متزايد  هل تعتقدين 

اأن هذا الأمر تطور اإيجابي؟ 
اأمريكي  دولر  تريليون   1 لأك��رث من  الف�ساء  اقت�ساد  ينمو  اأن  املتوقع  من 
عام  بحلول  اأمريكي  دولر  تريليونات   3 من  ولأك��رث   2030 ع��ام  بحلول 
تفيد  تكنولوجيا  وي�سمن  العمل  فر�س  من  املزيد  يوجد  ما  وهو   ،2040
على  بالركيز  للحكومات  لل�سماح  رائعة  فر�سة  اإنها  اأك��رب.  ب�سكل  الب�سرية 
باإن�ساء  امل�ساريع  لأ�سحاب  وت�سمح  الب�سرية  تفيد  التي  الأخ���رى  امل�ساريع 

م�سادر وحلول جديدة.
يف عام 2004، اأ�سدرت احلكومة الأمريكية ت�سريعات ت�سمح بت�سويق مركبات 
الإطالق. �سمح ذلك ل��سركة "�سبي�س اإك�س" بالتو�سل اإىل حل جديد؛ مركبة 
اإطالق قابلة لإعادة ال�ستخدام. اأدت قابلية اإعادة ال�ستخدام هذه اإىل خف�س 
تكلفة الإطالق، ما جعلها يف متناول اجلامعات واملدار�س الثانوية لإطالق 
التجاري  للقطاع  ن�سمح  لأن��ن��ا  نظرا  فيها.  والت�سنيع  الف�ساء  يف  الأ���س��ي��اء 
التكاليف وي�سمح ملزيد  فاإن هذا يقلل من  بال�سيطرة على بع�س اجلوانب، 

من الأفراد بالو�سول اإىل الف�ساء.
نورا املطرو�سي، التي تاأمل اأن ت�سبح اأول رائدة ف�ساء عربية، ت�سارك اأي�سا 
قطاع  يف  الن�سائي  والتمثيل  التنوع  اأهمية  م��دى  م��ا  ال��ف�����س��اء..  اأ���س��ب��وع  يف 

الف�ساء؟
مع التطور الكبري يف العامل، فتحت الفر�س للجميع. لدينا فر�س مفتوحة 

لل�سغار والكبار؛ ذكر واأنثى؛ ولكل املناطق يف جميع اأنحاء العامل. 
يوجد الآن اأكرث من 85 دولة تعمل يف الف�ساء، وهناك املزيد من البلدان 
تكنولوجيا  ت�ستخدم  اأخ���رى  ودول  الف�ساء،  قطاع  يف  بالعمل  ترغب  التي 
الف�ساء املناحة، وهذا ميثل كل دولة، وجمتمع، ومواطن على هذا الكوكب. 
لذلك من الرائع اأن يكون لدينا مناذج يحتذى بها من جميع مناطق العامل، 
الفر�س جلميع  فاإننا نوفر  بها،  واإناثا. عندما ن�سنع مناذج يحتذى  ذك��ورا 

الب�سر.
كيف تت�سورين التقدم التكنولوجي الكبري يف قطاع الف�ساء؟

عندما فكرنا يف ما حدث يف نظام حتديد املواقع العاملي على مدار الأربعني 
بنية  كمن�سة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  ح��ك��وم��ة  و�سعته  اأن  م��ن��ذ  امل��ا���س��ي��ة  ع��ام��ا 
التنمية  ال���دولرات عرب  مليارات  احل��ني  ذل��ك  اأطلقت منذ  حتتية جمانية، 
القت�سادية، �سرفت على تقنية النقل الزراعي الدقيقة، واأكرث من ذلك.. 
يكون الأمر �سعبا للتنبوؤ بالتقدم التايل، لكن بع�س املجالت املثرية ت�سمل 

الواقع الفرا�سي والواقع املعزز والذكاء ال�سطناعي. 
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 242688 بتاريخ: 2015/10/28

امل�سجلة بالرقم: 242688 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 262149 بتاريخ: 2016/10/27

امل�سجلة بالرقم: 262149 بتاريخ: 2017/04/04
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:   واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :2021/10/18 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302781 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302781 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302806 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302806 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 9484 بتاريخ: 1995/03/11
امل�سجلة بالرقم: 10092 بتاريخ: 1997/05/10

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :2021/10/18 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791 منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم / املالك  نيوتري فارم – �س م ح  ب

 Adams Garden  : طلب لت�سجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 360339   بتاريخ:  23 / 9 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�س��م :   نيوتري فارم – �س م ح
وعنوانه: مكتب رقم األ بي 06103 ، جبل علي �س.ب. 71246 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لالإ�ستعمال  م��ع��دة  حمية  م���واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي واأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�سف العالمة:   Adams Garden " مكتوبة بالأحرف الإجنليزية باللون الأ�سود على خلفية باللون 
الأبي�س. 

  ال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358745  بتاريخ:   2 �سبتمرب 2021
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  �سكت�سرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال���ولي���ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  م��ان��ه��ات��ن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  م��ان��ه��ات��ن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�س القدم 
الواق�عة بالفئة:  25

و�سف العالمة:  كتبت عبارة  " ARCH FIT " باأحرف لتينية 
ال�س��راطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
  �لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2021/04/20 املودعة حتت رقم : 349516 
 2021/08/10 :   تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : كري�ستيان بالكالري ريتاموزا
وعنوانه : فيال 24،  393 الثنية اخلام�سة ، جمريا بارك، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة املبا�سرة؛ البيع بالتجزئة واجلملة املبا�سرة ملنتجات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات  والعطور  التواليت  وم��واد  الطبية  وغري  الطبية  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية 
للعناية  التجميل  وم�ستح�سرات  واجل�سم  بالوجه  للعناية  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وم�ستح�سرات  التجميل 
بال�سعر واجلمال واأطقم م�ستح�سرات التجميل واإك�س�سوارات لو�سع منتجات العناية بالب�سرة والتجميل واملغذيات 
للعناية بالب�سرة والعناية باجل�سم والعناية بال�سعر واملكمالت الغذائية للعناية بالب�سرة والعناية باجل�سم والعناية 
العناية  بالب�سرة وم�ستح�سرات  العناية  بالب�سرة وم�ستح�سرات  العناية  ملنتجات  بالتجزئة واجلملة  البيع  بال�سعر؛ 
بالب�سرة الطبية وغري الطبية ومواد التواليت والعطور وم�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات املكياج وم�ستح�سرات 
التجميل للعناية بالوجه واجل�سم وم�ستح�سرات التجميل للعناية بال�سعر واجلمال واأطقم م�ستح�سرات التجميل 
والعناية  باجل�سم  والعناية  بالب�سرة  للعناية  واملغذيات  والتجميل  بالب�سرة  العناية  منتجات  لو�سع  واإك�س�سوارات 

بال�سعر واملكمالت الغذائية للعناية بالب�سرة والعناية باجل�سم والعناية بال�سعر.
35 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�سم من اإنتقلت له امللكية : ن�سارة القاب�سة املحدودة 

وعنوانه : مكتب رقم DD-15-134-004-007 ، الطابق 15، ويورك هب 71، برج اخلتم، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/10/13 
  2021/10/17 :  تاريخ التا�سري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم / املالك  نيوتري فارم – �س م ح  ب

Organic Life  : طلب لت�سجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 360347   بتاريخ:  23 / 9 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�س��م :   نيوتري فارم – �س م ح
وعنوانه: مكتب رقم األ بي 06103 ، جبل علي �س.ب. 71246 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لالإ�ستعمال  م��ع��دة  حمية  م���واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي واأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

باللون  خلفية  على  الأ���س��ود  باللون  الإجنليزية  ب��الأح��رف  مكتوبة    Organic Life العالمة:  و�سف 
الأبي�س. 

  ال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358747  بتاريخ:   2 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م:  �سكت�سرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال���ولي���ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  م��ان��ه��ات��ن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  م��ان��ه��ات��ن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�س القدم 
الواق�عة بالفئة:  25

و�سف العالمة:  كتبت عبارة  " SKECHERS ARCH FIT " باأحرف لتينية 
ال�س��راطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�سنفات الفكرية عن تقدم / املالك  نيوتري فارم – �س م ح  

Organic Earth  : بطلب لت�سجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 361529   بتاريخ:  9 / 10 / 2021
بيانات الأولوية: 

با�س��م :   نيوتري فارم – �س م ح
وعنوانه: مكتب رقم األ بي 06103 ، جبل علي �س.ب. 71246 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لالإ�ستعمال  م��ع��دة  حمية  م���واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي واأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�سف العالمة: "     Organic Earth " مكتوبة بالأحرف الإجنليزية باللون الأ�سود و يف طرفها حرف 
الأبي�س.  باللون  خلفية  على  ال�سجر  ورقتا  اأعالها  يف  اأر�سية  كرة  ب�سكل   O

  ال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  358753  بتاريخ:   2 �سبتمرب 2021 
تاريخ اإيداع الأولوية   

با�س��م:  �سكت�سرز يو.اإ�س.ايه.، انك اا
املتحدة  ال���ولي���ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  م��ان��ه��ات��ن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�س  م��ان��ه��ات��ن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�س القدم
الواق�عة بالفئة:  25

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ي�سبه املوجة على كعب احلذاء. يظهر هذا ال�سكل يف خطوط 
اإمنا يعمل فقط لإظهار احلجم  ال�سكل املو�سح باخلطوط املنقطة لي�س جزًءا من العالمة و  �سلبة. 

الن�سبي و مو�سع العالمة
ال�س��راطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302816 بتاريخ: 2018/12/06

امل�سجلة بالرقم: 302816 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:   واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 50201 بتاريخ: 2002/11/04
امل�سجلة بالرقم: 58110 بتاريخ: 2006/02/26

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 50712 بتاريخ: 2002/12/15
امل�سجلة بالرقم: 57917 بتاريخ: 2006/02/20

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:   واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  19 �أكتوبر 2021 �لعدد 13370

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 66034 بتاريخ: 2004/12/25
امل�سجلة بالرقم: 57699 بتاريخ: 2006/02/18

باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
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حرة عجمان تطلق مركز الأعمال 
للذكاء ال�سطناعي خالل جيتك�ش

•• دبي-وام:

“جيتك�س  م�ساركتها يف معر�س  خالل  احلرة”  “منطقة عجمان  اأطلقت 
للذكاء  الأع��م��ال  م��رك��ز  عجمان،  حكومة  مظلة  حت��ت   ”2021 غلوبال 
“اإ�سراتيجية الإمارات  اإطار التزامها بدعم  “ يف  ال�سطناعي والروبوت 

للذكاء ال�سطناعي 2031«.
اأعمال  منظومة  اإىل  الو�سول  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املتكامل  املركز  ويتيح 
رقمية بالكامل ت�سمل العديد من اخلدمات التي يغطي نطاقها اأكرث من 

9000 من �سركاء املنطقة احلرة.
متكني  اإىل  والروبوت”  ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  الأع��م��ال  “مركز  وي��ه��دف 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات ذات راأ�س املال املتو�سط والكبري 
وتعزيز  تطوير  جانب  اإىل  احلكومية  والإدارات  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�س�سات 
كما  احل���رة.  املنطقة  ل��دى  امل�سجلة  ال�سركات  وخ��دم��ات  منتجات  وت��روي��ج 
يتيح املركز تعزيز مهارات اأع�ساء املنطقة احلرة عرب العديد من الفعاليات 
لت�سويق  الف��را���س��ي��ة  ال��ن��دوات  تنظيم  ع��ن  ف�سال  التدريبية  وال��ربام��ج 

وترويج املنتجات .
اإن  ال�سويدي مدير عام منطقة عجمان احلرة  املهند�س علي  وقال �سعادة 
ترجمة  ي��اأت��ي  والروبوت”  ال�سطناعي  للذكاء  الأع��م��ال  “مركز  اإط���الق 
للتوجيهات ال�سديدة للقيادة الر�سيدة يف اإمارة عجمان بتحديث اخلدمات 
بال�ستفادة من التقدم التكنولوجي ل�ستباق ومواكبة متطلبات امل�ستقبل، 
دعمها  نطاق  تو�سيع  على  حتر�س  احل��رة  عجمان  منطقة  اأن  اإىل  م�سريا 
القيمة  وتعزيز  التكنولوجية،  الب��ت��ك��ارات  ب��اأح��دث  بال�ستعانة  ل�سركائها 

امل�سافة خلدمات ومنتجات املنطقة.
واأكد ال�سويدي على �سعي حرة عجمان من خالل هذه املبادرة اإىل حتقيق 
ال�سطناعي2031”  للذكاء  “ الإم��ارات  ل�سراتيجية  الداعمة  روؤيتها 
والتي ت�ستهدف تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عامليا يف قطاع الذكاء 
ال�سطناعي بحلول العام 2031، معربا عن اإميانه ال�سديد باأهمية الدور 
املحوري لالبتكار وريادة الأعمال يف زيادة زخم القت�ساد وحتقيق التحول 

الإيجابي املن�سود.
واأو�سح ال�سويدي اأن املن�سة اجلديدة �ستعمل على تر�سيخ الذكاء ال�سطناعي 
اأ�سا�سية لن�سطة املنطقة البحثية الداعمة  واملنظومات الروبوتية كركائز 
اإىل  ولفت  القطاعات.”  خمتلف  �سمن  وال�سركات  التعليمية  للموؤ�س�سات 
اأهمية الإعالن عن املركز اجلديد خالل م�ساركة املنطقة احلرة يف “اأ�سبوع 
جيتك�س للتقنية 2021” م�سددا على اأهمية التواجد يف هذا املعر�س الذي 
م�ستوى  على  التقنية  البتكارات  اأح��دث  ل�ستعرا�س  الأك��رب  احل��دث  يعد 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ونوه اإىل اأن “مركز الذكاء ال�سطناعي” 
�سيعزز اآفاق منو اأعمال اأع�ساء املنطقة احلرة عرب �سمان و�سولهم ل�سبكة 
اأفكار مبتكرة  اأو�سع من رواد التكنولوجيا واإف�ساح املجال اأمامهم لتطوير 

حتقق القيمة القت�سادية امل�سافة.
“منطقة  وق��ع��ت  امل��ع��ر���س  يف  م�ساركتها  هام�س  وع��ل��ى  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
ال�سحابة  اأع��م��ال  “وحدة  كل من  تفاهم مع  م��ذك��رات   5 عجمان احلرة” 
اآك�سن”  تو  و”اآك�سن  و”نيبون”  دايرك�سنز”  اآي  و”اإي  كالود”  “هواوي 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  م��ع  مت��ا���س��ي��ا   »/PMI/ امل�����س��اري��ع  اإدارة  و”معهد 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  �سيما  ل  املتقدمة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال�ستثمار 
املوجهة  اخلدمات  ومتيز  ج��ودة  وحت�سني  العمل  �سري  لتب�سيط  والروبوت 

ملجتمع الأعمال وال�ستثمار يف اإمارة عجمان ودولة الإمارات.
اجلديدة  التفاهم  مذكرات  اأن  اإىل  ال�سويدي  علي  املهند�س  �سعادة  ولفت 
املنطقة  تربط  التي  ال�سراتيجية  ال�سراكات  ل�سبكة  نوعية  اإ�سافة  متثل 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  �سمن  الرئي�سيني  ال��الع��ب��ني  نخبة  م��ع  احل���رة 
التفاهم  م��ذك��رات  اأن  اإىل  ون���وه  امل�ستقبل.  م��الم��ح  تر�سم  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 
قطاع  ح��ول  تتمحور  كونها  بالغة  اأهمية  تكت�سب  عليها  التوقيع  مت  التي 
التكنولوجيا الذي يعترب اأحد القطاعات احليوية بالغة الأهمية بالن�سبة 
امل�ستمر  املنطقة  ال��ت��زام  ال�����س��راك��ات  ه��ذه  وتعك�س  احل���رة  عجمان  ملنطقة 
البنية التحتية الرقمية ال�سامنة لت�سريع وترية التحول الذكي  بتطوير 
عرب خمتلف عملياتها وخدماتها واإجراءاتها و�سول اإىل بيئة اأعمال اأكرث 

جاذبية وتناف�سية و�سمولية لإ�سعاد املتعاملني«.

الإمارات وبريطانيا تتفقان على خطط عمل جديدة لدعم 
ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�سراكة القت�سادية

•• دبي-وام:

املتحدة  اململكة  وحكومة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  اتفقت 
على خطة عمل جديدة لتعزيز العالقات القت�سادية يف جمموعة وا�سعة 
والبحث  النظيفة،  الطاقة  ل�سيما  وامل�ستقبلية،  احليوية  امل��ج��الت  م��ن 
الغذائي،  والأم����ن  وال�����س��ي��اح��ة،  التحتية،  والبنية  والب��ت��ك��ار،  وال��ت��ط��وي��ر، 
الثورة  وتقنيات  والف�ساء،  ال�سطناعي،  والذكاء  النا�سئة،  والتكنولوجيا 

ال�سناعية الرابعة.
ال��رواب��ط القت�سادية بني  ل��زي��ادة  اآل��ي��ات وخ��ط��وات عملية  واأق��ر اجلانبان 

البلدين ودعم ا�سراتيجيات التنمية امل�ستدامة يف كل منهما.
الإماراتية  ال�سابعة للجنة القت�سادية  الدورة  جاء ذلك خالل اجتماعات 
دبي”   2020 “اإك�سبو  هام�س  على  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل�سركة  الربيطانية 
وت��راأ���س��ه��ا م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
اخل��ارج��ي��ة مم��ث��اًل حل��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات، وم��ع��ايل ران��ي��ل جاياوردينا 
وزير التجارة الدولية الربيطاين، ممثاًل حلكومة بالده، بح�سور �سعادة 
عرب  املتحدة  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  بالهول  خلفان  عبداهلل  من�سور 
امل�ساعد  الوكيل  الكيت  جمعة  �سعادة  ومب�ساركة  الف��را���س��ي��ة،  املن�سات 
ل�سوؤون التجارة الدولية يف وزارة القت�ساد اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني 
احلكوميني وممثلي القطاع اخلا�س وال�سركات ال�ستثمارية من البلدين.

واأكد معايل الدكتور ثاين الزيودي عمق ومتانة العالقات ال�سراتيجية 
اجلانب  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سديقة،  املتحدة  واململكة  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
اأ�سا�سياً يف منو وازده��ار العالقات بني اجلانبني  القت�سادي ميثل حموراً 
والتي ت�سهد حالياً زخماً كبرياً يف خمتلف املجالت، يف ظل اجلهود املبذولة 
بزيارة �ساحب  واملتوجة موؤخراً  اآفاقها،  من اجلانبني لتطويرها وتو�سيع 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى للقوات امل�سلحة اإىل اململكة املتحدة.
وقال معاليه: “نرى اآفاقاً وا�سعة لتعزيز التعاون القت�سادي، و�سنعمل مع 
�سركائنا يف اململكة املتحدة على تو�سيع وتنويع فر�س الو�سول اإىل الأ�سواق 
واإزالة احلواجز اأمام التجارة وحتديد الفر�س اجلديدة يف القطاعات التي 
متثل اأهمية ا�سراتيجية للجانبني مثل التجارة وال�ستثمار، وعلوم ال�سحة 
والتكنولوجيا  وال��زراع��ة  والبيئة،  املتجددة،  والطاقة  والطاقة  واحل��ي��اة، 
الزراعية، والأمن الغذائي، واخلدمات املالية وامل�سرفية، والتعليم، والبحث 

العلمي، والبتكار والتكنولوجيا املتقدمة، وامللكية الفكرية«.

دائرة الطاقة باأبوظبي تطلق اأول منوذج متكامل للمياه خالل جيتك�ش
•• دبي -وام:

اأطلقت دائرة الطاقة يف اأبوظبي اأول منوذج متكامل 
للمياه IWM اأم�س يف جناح هيئة اأبوظبي الرقمية 
�سمن اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021 بح�سور �سعادة 
وكيل  الفال�سي،  ج��ر���س  ب��ن  جمعة  حممد  املهند�س 

دائرة الطاقة.
الطلب  الدائرة منوذجا جديدا ملحاكاة منو  وطورت 
خمتلف  �سمن  وا�ستخداماتها  وتوزيعها  املياه  على 
والقت�سادية  والجتماعية  البيئية  ال�سيناريوهات 
ال�ستفادة  حتقيق  اأج��ل  م��ن  الإدارة  وا�سراتيجيات 
ال��ق�����س��وى م��ن جميع م�����س��ادر امل��ي��اه، واإر����س���اد �سنع 

القرار وال�سيا�سات املتعلقة باملياه.
عن  �ساملة  ن��ظ��رة  للمياه  املتكامل  ال��ن��م��وذج  وي��ق��دم 
م�����س��ادر امل���ي���اه ال��ث��الث��ة يف الإم������ارة مب���ا ف��ي��ه��ا املياه 
امل��ح��الة وامل��ع��اد ت��دوي��ره��ا وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة لتوجيه 
تطوير  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وت��ع��زي��ز  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  �سيا�سة 
خطط لالإدارة املتكاملة ملوارد املياه. يذكر اأن النموذج 
اأحدث  على  يعتمد  حو�سبي  ب��رن��ام��ج  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و 
البيانات كمدخالت وخمرجات  بروتوكولت تخزين 

لتحديد الطلب الفعلي واملتوقع على املياه، وحماكاة 
تطور القدرة الإنتاجية للمياه وتوزيعها يف امل�ستقبل 
الجتماعية  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  مل��خ��ت��ل��ف  ا���س��ت��ج��اب��ًة 
اإدارة  وخ��ي��ارات  املناخ  تغري  وتداعيات  والقت�سادية، 
النموذج  ا�ستخدام  وميكن  امل��ائ��ي.  الأم���ن  على  امل��ي��اه 
الجتماعية  التفا�سل  اأوج��ه  لبحث  للمياه  املتكامل 
اإدارة  خ��ي��ارات  خمتلف  ب��ني  والبيئية  والق��ت�����س��ادي��ة 
من  الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  للجميع  يتيح  مم��ا  امل��ي��اه، 
النموذج  اأن  املياه املختلفة، والأهم من ذلك،  م�سادر 
قطاعات  يف  الرئي�سيني  امل�����س��ال��ح  اأ���س��ح��اب  ي�ساعد 
املياه والطاقة والغذاء والبيئة والزراعة على معرفة 
امل��ائ��ي وت��ط��وي��ر خطط  ب��الأم��ن  املتعلقة  ال��ت��داع��ي��ات 
�سعادة  املياه. وقال  املتكاملة ملوارد  الإدارة  حمكمة يف 
املهند�س حممد جمعة بن جر�س الفال�سي اإن الأمن 
تتثمل  ا�سراتيجية  اأهمية  ذات  ق�سية  ي�سكل  املائي 
يف ���س��م��ان وف���رة امل��ي��اه وج��ودت��ه��ا لتلبية ال��ط��ل��ب يف 
وا�ستدامة  الغذائي  اأمننا  على  واحل��ف��اظ  امل�ستقبل، 
لتغري  ال�سلبي  ل��ل��ت��اأث��ري  ون��ظ��را  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
امل���ن���اخ ع��ل��ى ت���واف���ر امل���ي���اه وج��ودت��ه��ا وك��م��ي��ت��ه��ا باتت 
نهج  واإىل  امل��ي��اه  ع��ن  اإ�سافية  معلومات  اإىل  احل��اج��ة 

اأن  �سعادته  واأ���س��اف  اأم��را ملحا.  اإدارت��ه��ا  متكامل يف 
اأطر  ح���ول  معمقة  روؤى  ���س��ي��وف��ر  اجل��دي��د  ال��ن��م��وذج 
الإدارة املتكاملة ملوارد املياه واخليارات ال�سراتيجية 
ا�ستدامة  ن��ح��و  ج��ه��ودن��ا  �ستدعم  وب��ال��ت��ايل  امل��ت��اح��ة، 
لل�سيناريوهات  املتكامل  التقييم  خ��الل  وم��ن  امل��ي��اه، 
باإدارة  املتعلقة  والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية 
ق��ادرون على توفري معلومات حمورية  املياه، فنحن 
مل��خ��ت��ل��ف اأ���س��ح��اب امل�����س��ل��ح��ة و���س��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ات يف 
التخفيف  الإم��ارة يف  ق��درات  اأبوظبي، مما يعزز من 
م��ن امل��خ��اط��ر ع��ل��ى اأم����ن امل��ي��اه م��ع ال��دف��ع باحللول 
املبتكرة وا�سراتيجيات ا�ستخدام املياه للحفاظ على 

هذا املورد احليوي وا�ستدامته لالأجيال القادمة«.
امل��ت��زاي��د وت��و���س��ع التنمية  ال�����س��ك��اين  ال��ن��م��و  ويف ظ��ل 
القت�سادية يف اأبوظبي، فاإن تلبية الزيادة الكبرية يف 
الطلب على املياه والتخفيف يف نف�س الوقت من اآثار 
ا�سراتيجيات  �ستتطلب  املياه  وف��رة  على  املناخ  تغري 

و�سيا�سات قائمة على بيانات علمية.
امل��دخ��ل��ة، وعمليات  ال��ب��ي��ان��ات  اأج���ل �سمان دق��ة  وم��ن 
امل���ي���اه يف خمتلف  ال���ع���ر����س وال���ط���ل���ب ع��ل��ى  ت��ق��ي��ي��م 
والطاقة  وال��غ��ذاء  وال�سناعة  ال��زراع��ة   - القطاعات 

وال��ب��ي��ئ��ة - ات��ب��ع��ت دائ����رة ال��ط��اق��ة يف اأب��وظ��ب��ي نهجا 
اإىل  للو�سول  الأط����راف  خمتلف  لإ���س��راك  منفتحا 

منوذج �سامل ل�سبكة املياه.
لنظام  هامة  اإ�سافة  للمياه  املتكامل  النموذج  ويعد 
النمذجة لدى دائرة الطاقة يف اأبوظبي، ويوفر بعًدا 
مائًيا لنموذج اأبوظبي املتكامل للطاقة IEM ويعتمد 
التكنولوجيا  ذات  ع��ل��ى  ل��ل��م��ي��اه  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��م��وذج 
امل�ستخدمة يف منوذج “بناء قدرات منذجة الطاقة” 
ال����ذي اأع���دت���ه دائ�����رة ال��ط��اق��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �سركة 
رائ��دة يف  �سركة عاملية  Energy Exemplar وهي 
�ساأن  واملياه. ومن  الطاقة  برامج حماكاة وحتليالت 
ذلك اأن يوفر املرونة الكافية لإ�سافة متغريات تتعلق 
امل�ستقبل بنموذج  النموذج يف  باملياه، واحتمالية ربط 
ترابطي  ن��ه��ج  لتطبيق  ل��ل��ط��اق��ة  امل��ت��ك��ام��ل  اأب��وظ��ب��ي 
التي  والغذاء  واملياه  الطاقة  �سيناريوهات  و�سع  عند 

يحتاجها �سانعوا ال�سيا�سات.
املتكامل  ال��ن��م��وذج  م�����س��روع  م��ن  التالية  امل��رح��ل��ة  ويف 
العديد  درا���س��ة  �ستتم  الطاقة  ل��دائ��رة  التابع  للمياه 
من ال�سيناريوهات الرئي�سة؛ بهدف اإ�سدار “توقعات 

املياه” طويلة الأمد.

دو وديوا الرقمية تعلنان عن تعاون ا�سرتاتيجي لتطوير 
حالة ا�ستخدام جديدة ت�ستند اإىل تقنية اجليل اخلام�ش

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دو، ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة الإم�����ارات 
مع  التعاون  عن  املتكاملة،  لالت�سالت 
“ديوا الرقمية” الذراع الرقمية لهيئة 
ال�سركات  واإح���دى  دب���ي،  وم��ي��اه  كهرباء 
عرب  اإك�س”،  “اإنفرا  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة 
ت�ستند  ج��دي��دة  ا�ستخدام  حالة  تطوير 
لتعزيز  اخل���ام�������س  اجل���ي���ل  ت��ق��ن��ي��ة  اإىل 
دبي.  مدينة  يف  الذكية  ال�سبكات  كفاءة 
على  التعاون  ه��ذا  مبوجب  دو  و�ستعمل 
الوا�سعة  وخ��ربات��ه��ا  م���وارده���ا  ت�سخري 
اإك�س”   “اإنفرا  �سركة  ل�  الدعم  لتقدمي 
القدرات  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  م�ساعيها  يف 
�سبكة  توفرها  التي  الهائلة  والإمكانات 
اجليل اخلام�س وتطبيق حالة ا�ستخدام 
جديدة ت�ساهم يف تعزيز م�ستوى الكفاءة 

الت�سغيلية يف ال�سبكات الذكية. 
ومتكنت دو بف�سل اجلهود التي بذلتها 
وال�ستثمارات  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رة  خ��الل 
ال���ت���ي ���س��خ��ت��ه��ا، م���ن حت��ق��ي��ق اإجن������ازات 
�سبكة  نطاق  تو�سيع  �سعيد  على  لفتة 
اأداء  م�ستوى  وحت�سني  اخلام�س  اجليل 

عن  نتج  ما  ملحوظ،  نحو  على  ال�سبكة 
جتارب ات�سال اأف�سل لعمالئها، ومزيد 
من الدعم لل�سركات وقطاعات الأعمال.  
وجرى الإعالن عن هذا التعاون خالل 
حفل خا�س على هام�س فعاليات اأ�سبوع 

جيتك�س للتقنية 2021.
وقال فهد احل�ساوي، الرئي�س التنفيذي 
املتكاملة:  الإم��ارات لالت�سالت  ل�سركة 
بتقدمي  ال��ت��زام��ه��ا  ب��ت��اأك��ي��د  دو  “تفخر 
الدعم للجهات احلكومية يف م�ساريعها 
�سمان  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة لدولة الإمارات 
بالعتماد على الإمكانات والقدرات التي 
الرقمية  واحل���ل���ول  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وف��ره��ا 
مع  جهودنا  توحيد  وي�سرنا  امل��ت��ط��ورة. 
“اإنفرا اإك�س”  و�سركة  “ديوا الرقمية” 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، يف ه���ذا ال��ت��ع��اون اجلديد 
التي  للنجاحات  ا�ستكماًل  ي��اأت��ي  ال���ذي 
امل�ساريع خالل  العديد من  حققناها يف 
اإىل حتقيق  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رة 
ال�ستثمار  ع��رب  الإجن������ازات  م��ن  امل��زي��د 
ا���س��ت��خ��دام ج��دي��دة لالرتقاء  يف ح���الت 
النفقات  وخ��ف�����س  ال���ك���ف���اءة  مب�����س��ت��وى 

العمليات  ج����ودة  وحت�����س��ني  الت�سغيلية 
ال��ط��اق��ة م���ن خ����الل ت�سخري  يف ق��ط��اع 
والتي  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  �سبكة  ق����درات 
التقدم  لتعزيز  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة  ت�سكل 
خمتلف  ودعم  والجتماعي  القت�سادي 
ك��ل من  وتت�سارك  الأع��م��ال«.   قطاعات 
التابعة  وال�����س��رك��ات  الرقمية”  “ديوا 
الروؤية  ودو  اإك�س”  “اإنفرا  ومنها  لها 
اإمكانات  من  ال�ستفادة  ب�سرورة  ذاتها 
وترية  لت�سريع  اخلام�س  اجليل  تقنية 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف اإم�����ارة دب���ي. ومن 
خالل هذا التعاون �ست�سّخر دو خرباتها 
ا�ستخدام جديدة ت�ستند  لتوفري حالت 
لتمكني  اخل��ام�����س،  اجل��ي��ل  ت��ق��ن��ي��ة  اإىل 
عملياتها  ت��ع��زي��ز  م���ن  ال��رق��م��ي��ة  دي�����وا 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ع���ل���ى ن���ح���و م���ت���ك���ام���ل مع 
ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ا�ستهالك  ال��رك��ي��ز ع��ل��ى 
املرتبطة  النفقات  م��ن  واحل��د  الطاقة، 
باعتبارها من  املياه والطاقة،  باإمدادات 
املقبلة.  ال�سنوات  الأول��وي��ات خالل  اأه��م 
و���س��ي��ت��ع��اون اجل��ان��ب��ان يف حت��ق��ي��ق هذه 
التقنيات  اأح���دث  اعتماد  ع��رب  الأه���داف 
العمليات  واأمت���ت���ة  ال��رق��م��ي��ة،  واحل���ل���ول 

ا�ستخدام  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  ال�سلة  ذات 
ب�����دون طيار  ال���روب���وت���ات وال���ط���ائ���رات 
اجلديد  ال��ت��ع��اون  و�سي�ساهم  وغ��ريه��ا. 
من  الرئي�سة  الأه����داف  حتقيق  دع��م  يف 
خ����الل ال����س���ت���ف���ادة م���ن جم��م��وع��ة من 
اجلديدة  والتقنيات  وال��ق��درات  امل��ي��زات 
املدعومة ب�سبكة اجليل اخلام�س، مبا يف 
ذلك تقنية الذكاء ال�سطناعي امل�ستندة 
الطاقة  ت��وزي��ع  واأن��ظ��م��ة  ال�سحابة،  اإىل 
املتطورة،  احلو�سبة  وحتليالت  الذكية، 
والكامريات احلرارية، وتقنيات مراقبة 
الفيديو  حمتوى  وب��ث  امل��وق��ع،  عمليات 
قال  جانبه  من  املبا�سر.  البث  وخدمات 
نائب رئي�س جمل�س  ب��ن ح��ي��در،  م���روان 

ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  الإدارة 
جهودنا  اإط����ار  “يف  الرقمية”:  “ديوا 
امل�ستقبل،  م��ت��ط��ل��ب��ات  مل��واك��ب��ة  ال��ه��ادف��ة 
والتقنيات  احل����ل����ول  اع���ت���م���اد  ي�����س��ك��ل 
لدعم  اأ�سا�سية  ركيزة  احلديثة  الرقمية 
الرامية  روؤية احلكومة وا�سراتيجيتها 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  اإىل 
كفاءة  مب�ستوى  والرت��ق��اء  وامل�ستدامة 
ا�ستهالك الطاقة واملياه. وي�سرنا تعزيز 
دو  و  اإك�س”  “اإنفرا  �سركة  التعاون بني 
تلبية  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  نتطلع  وال���ذي   ،
ودعم  الرقمية  املتطلبات  من  جمموعة 
خالل  لالإمارة  ال�سراتيجية  اخلطط 

املرحلة القادمة«. 

الإمارات وعمان توؤكدان اأهمية التعاون يف جمالت ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة

�سلطان اجلابر: الزيارة متثل فر�سة لتعزيز التعاون يف جمال �سناعات امل�ستقبل القائمة على التكنولوجيا املتقدمة
قي�س اليو�سف: جهود تعاونية لتو�سيع ال�سراكة يف ظل تعدد وتنوع فر�س ال�ستثمار ذات اجلدوى

•• م�سقط -وام:

اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  ت��راأ���س 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����ر  اجل���اب���ر 
ل�سلطنة  زي��ارة  يف  اإماراتيا  وف��دا  املتقدمة 
ع�����م�����ان، مب�������س���ارك���ة ع������دد م�����ن اجل���ه���ات 

احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س.
ال���ت���ق���ى م��ع��ال��ي��ه خ�����الل ال�����زي�����ارة معايل 
التجارة  وزي��ر  اليو�سف،  حممد  بن  قي�س 
وال�سناعة وترويج ال�ستثمار يف ال�سلطنة، 
ذات  القطاعات  امل�����س��وؤول��ني يف  م��ن  وع���ددا 

ال�سلة.
تاأتي هذه الزيارة �سمن العالقات الأخوية 
عمان،  ���س��ل��ط��ن��ة  م����ع  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  و 
امل�سركة  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س  وا���س��ت��ك�����س��اف 
اآفاق  وت��و���س��ي��ع  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
امل�ستويات احلكومية  ال�سراكة على جميع 
واخلا�سة، خ�سو�سا يف قطاعات ال�سناعة 
التحتية  والبنية  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ل��ل��ج��ودة وغ��ريه��ا. ون��ق��ل م��ع��ايل الدكتور 
القيادة  حتيات  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان 

القيادة  اإىل  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ر���س��ي��دة يف 
العالقات  عمق  م��وؤك��دا  ع��م��ان  �سلطنة  يف 
ال�سقيقني،  البلدين  تربط  التي  الأخوية 
واملبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، 
امل�سالح  وت��ن��م��ي��ة  وال���ت���ك���ام���ل  وال���ت���ع���اون 
الوالد  ق��واع��ده��ا  اأر���س��ى  وال��ت��ي  امل�سركة، 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
له  واملغفور  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد، وهي م�ستمرة 
القيادتني  ظ����ل  يف  وال���ت���ق���دم  ال���ن���م���و  يف 

احلكيمتني يف البلدين ال�سقيقني.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  واأع��رب معايل 
اجلابر عن اعتزازه بامل�ستوى الذي و�سلته 
العالقات بني البلدين ال�سقيقني والتطلع 
جمالت  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  امل�سرك 

ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
الإم�������ارات  دول�����ة  “اإن   : م��ع��ال��ي��ه  ق����ال  و 
الر�سيدة،  القيادة  روؤية وتوجيهات  بف�سل 
ال�سناعة  قطاع  تعزيز  نحو  بثقة  مت�سي 
بالبحث  امل��دع��وم  املتقدمة  والتكنولوجيا 
من  وكفاءته  قدراته  وحتفيز  والتطوير، 

الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مفاهيم  خالل 
تعزيز  يف  الكبرية  باأهميته  اإمي��ان��ا  وذل��ك 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، وب����دوره امل��ح��وري يف 
اإىل  معاليه  اأ���س��ار  و  امل�����س��ت��دام��ة.  التنمية 
عمان  �سلطنة  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  اأن 
القت�سادية  الفر�س  تعزيز  اإط��ار  يف  ياأتي 
البلدين،  ب���ني  ال����واع����دة  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
مو�سحا اأن التعاون �سريكز خالل الفرة 
ال�ستثمارية  الفر�س  تطوير  على  املقبلة 
وت�سهيل الإجراءات على امل�ستثمرين يف كال 
الدكتور  ا�ستقبال معايل  البلدين. كان يف 
املرافق  والوفد  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان 
له.. معايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير 
ال�ستثمار،  وت��روي��ج  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
م�سن،  �سعيد  بن  �سالح  الدكتور  و�سعادة 
وعدد  وال�سناعة  للتجارة  ال����وزارة  وك��ي��ل 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  امل�����س��وؤول��ني يف  م��ن 
واخل���ا����س. م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د م��ع��ايل قي�س 
تطوير  اأه����م����ي����ة  ال���ي���و����س���ف  حم���م���د  ب����ن 
ال��ع��الق��ات امل�����س��رك��ة م��ع دول����ة الإم�����ارات 
والركيز  القت�سادية  املجالت  يف  خا�سة 

معاليه  اأ�سار  و  ال�سناعية.  اجلوانب  على 
لل�سلطنة  الإم��ارات��ي  ال��وف��د  زي���ارة  اأن  اإىل 
الآراء  ب��ت��ب��ادل  اجل��ان��ب��ني  اه��ت��م��ام  تعك�س 
الإمكانيات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  كيفية  ب�����س��اأن 
كل  ل��دى  املتاحة  والت�سهيالت  واخل���ربات 
جانب، لالرتقاء مب�ستوى العمل امل�سرك 
ل��ت��و���س��ي��ع ال�����س��راك��ة ب���ني ف��ع��ال��ي��ات قطاع 
الأعمال اخلا�س يف ظل تعدد وتنوع فر�س 
اإىل  ت��رج��م  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال���س��ت��ث��م��ار 
وت�سهم  ج���دوى،  ذات  اقت�سادية  م�ساريع 
يف حتقيق امل�سالح امل�سركة وت�ساعد على 
امل�ستقبل  التجاري يف  التبادل  زي��ادة حجم 
فعاليات  �سملت  ال�سقيقني.  البلدين  بني 
الأعمال  ق��ط��اع  ل���ق���اءات ج��م��ع��ت  ال���زي���ارة 
بح�سور  والعماين،  الإم��ارات��ي  وال�سناعة 
العماين،  ال�ستثمار  جهاز  من  م�سوؤولني 
القت�سادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
العامة  وامل��وؤ���س�����س��ة  ال�سلطنة،  يف  واحل����رة 
اإ�سافة  /م���دائ���ن/،  ال�سناعية  للمناطق 
اإىل لقاء مع ممثلي غرفة جتارة و�سناعة 
عمان. رافق معاليه �سمن الوفد الر�سمي 

ال�سويدي،  �سوينع  ع��م��ر  ���س��ع��ادة  ل��ل��دول��ة 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  وك���ي���ل 
ال�سام�سي،  حم��م��د  ���س��ع��ادة  و  امل��ت��ق��دم��ة، 
اأبوظبي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ل��ل��م��وان��ئ و ���س��ع��ادة خ��ال��د ���س��امل��ني، مدير 
اأبوظبي  ب�����رول  ���س��رك��ة  ل����دى  ت��ن��ف��ي��ذي 
ثابت،  جا�سم  و�سعادة  “اأدنوك”،  الوطنية 
وعدد  ط��اق��ة،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
�سركة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل�������س���وؤول���ني  م���ن 
مبادلة،اإ�سافة  و�سركة  القاب�سة،  اأبوظبي 
ال�سناعة  وزارة  م�����س��وؤويل  م��ن  ع���دد  اإىل 

والتكنولوجيا املتقدمة.
تعترب �سلطنة عمان �سمن اأهم 10 �سركاء 
جت��اري��ني ل��دول��ة الإم����ارات، وذل��ك بحجم 
دره���م يف  مليار   172 بلغ  ت��ب��ادل جت���اري 
2020، وهو ما  اإىل   2017 الفرة من 
ميثل حوايل %2.7 من اإجمايل التجارة 
اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات خ���الل هذه 
�سنوي مركب يقدر  الفرة، ومبعدل منو 
5.7? /مبتو�سط بلغ 43 مليار  بحوايل 

درهم اإماراتي.
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�سراكة بني جافزا وامل�سرف العربي لال�ستثمار
•• دبي-وام:

واللوج�ستي  التجاري  املركز   ،“ “جافزا  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  وقعت 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع امل�����س��رف العربي  “دي ب��ي ورلد”  ال��رائ��د وال��ت��اب��ع ل��� 
املتو�سطة  ال�سركات  لدعم  امل�سرف”   “ اخلارجّية  والتجارة  لال�ستثمار 

وال�سغرية وغريها من املوؤ�س�سات املرخ�سة لدى “جافزا«.
اإىل تكري�س  التفاهم  وتهدف مذكرة 
بت�سهيل  ورلد”  ب���ي  “دي  ال����ت����زام 
الأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة لأك����رث م���ن 8 
“جافزا”  يف  ���س��رك��ة   700 و  اآلف 
وم�ساعدة املنطقة احلرة على حتقيق 
ال�سركات  متكني  يف  املتمثل  هدفها 
املتو�سطة وال�سغرية وا�ستقطاب رواد 

الأعمال من جميع اأنحاء العامل.
وّق�����َع امل���ذك���رة ك���ٌل م���ن ع��ب��د اهلل بن 
واملدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  دم��ي��ث��ان 
الإم����ارات  ب��ي ورلد”  “دي  ل���  ال��ع��ام 
الرئي�س  و���س��ارل دوغ��ال���س  وج��اف��زا 
“امل�سرف”  يف  ب��الإن��اب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني من 
خالل  م��ن  ج��اف��زا  تهدف  اجلانبني. 
ال�سركات  متكني  اإىل  ال�سراكة  ه��ذه 
والإج����راءات  العمليات  تب�سيط  م��ن 
البنكية اخلا�سة بها مبا يف ذلك فتح 
املايل  التوثيق  وعمليات  احل�سابات 
واأمتتة عمليات املراجعة والإجراءات 
�ستدعم  كما  ل�سركائها  الت�سحيحية 
ك����اًل م���ن جافزا  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
و”امل�سرف” ب�سكل كامل فيما يتعلق 
ال�سركات  ب�����س��ج��الت  ب���الح���ت���ف���اظ 

املرخ�سة يف املنطقة احلرة.
الأعمال  للعمليات يف جم��م��ع��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  احل����داد  اأح��م��د  وق���ال 
اإ���س��ه��ام ق��ط��اع ال�سركات  اإن  الإم����ارات  ب��ي ورلد”  “دي  ل���  وامل��ن��اط��ق احل���رة 
اأكرث  بلغ  النفطي  غري  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
من 53 يف املائة، ووفًقا لوزارة املالية من املتوقع اأن يرتفع هذا الرقم اإىل 
لها  اىل ق�س�س جن��اح ل ح�سر  اجل���اري، لفتاً  العام  بنهاية  املائة  60 يف 
اأعمالها يف  اأ�سبحت الآن �سركات عاملية متتد  ل�سركات �سغرية ومتو�سطة 
خمتلف دول العامل، وللحفاظ على زخم هذا النمو و�سمن �سعيها لتحقيق 

اأديبك 2021 يجمع نخبة من اأبرز خرباء الطاقة العامليني ملناق�سة
 الدور احلا�سـم للهيدروجني يف مزيـج الطاقـة املتجددة يف امل�سـتقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

الذي   2021 اأدي��ب��ك  م��وؤمت��ر  �سيجمع 
�سيتم انعقاده مبا�سرة بعد موؤمتر الأمم 
املئات من   ،)26 املناخي )كوب  املتحدة 
الأعمال  وق���ادة  ال��ق��رار  و�سناع  ال���وزراء 
من جميع اأنحاء العامل لتبادل وجهات 
للهيدروجني  ميكن  كيف  ح��ول  النظر 
من تقدمي نهج �سامل ونظيف ومتكامل 
الطاقة  قطاعات  ملختلف  الوقت  بنف�س 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اإفريقيا.
ويقام معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل 
للبرول “اأديبك 2021” حتت رعاية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
املمتدة  الفرة  يف  الدولة  رئي�س  نهيان 
 2021 ن���وف���م���رب   18 اإىل   15 م����ن 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
برول  ���س��رك��ة  وت�ست�سيفه  )اأدن���ي���ك(، 
من  بدعم  )اأدن����وك(  الوطنية  اأبوظبي 
الإماراتية  وال�����س��ن��اع��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
وغ����رف����ة اأب����وظ����ب����ي وه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 

لل�سياحة والثقافة.
ووف��ًق��ا لآخ��ر واأح���دث تقرير �سادر عن 
يلبي  اأن  ميكن  فاإنه  �ساك�س،  جولدمان 
ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����س��ر م��ا ي�����س��ل اإىل 
%25 من متطلبات الطاقة يف العامل 
�سوقية  وبقيمة  ع��اًم��ا   30 م��ن  اأق���ل  يف 
اأمريكي،  دولر  تريليون   10 عن  تزيد 
العام  لهذا  اأديبك  موؤمتر  خ�س�س  وقد 

���س��ب��ع ج��ل�����س��ات ل���ل���ه���ي���دروج���ني خالل 
على  للتاأكيد  ال���س��رات��ي��ج��ي  م��وؤمت��ره 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  اأهمية 
والفر�س  للتحديات  والت�سدي  املتنوع 
والأزرق  الأخ�سر  الهيدروجني  لإن��ت��اج 

على نطاق �سناعي وا�سع.
على  ال�����س��وء  اجلل�سات  و�ست�سلط  ه��ذا 
بناء  مثل:  مهمة  �سناعية  مو�سوعات 
اق��ت�����س��اد ه��ي��دروج��ني م�����س��ت��دام وو�سع 
اإطار لل�سيا�سة لتعزيز ن�سر الهيدروجني 
واإعادة تخ�سي�س �سال�سل القيمة واإدارة 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب ورفع 

امل�ستوى.
وم����ن ب���ني ن��خ��ب��ة امل��ت��ح��دث��ني اخل����رباء 
اأدي������ب������ك  ج����ل���������س����ات  يف  امل�����������س�����ارك�����ني 
ل���ل���ه���ي���دروج���ني ال����دك����ت����ور ����س���م���ري ج. 
اإير  ب�سركة  العمليات  م��دي��ر  ���س��رح��ان، 
ب��رودك��ت�����س وم���ارت���ن ه��ي��و���س��ن، نائب 
تيلوريان  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
رئي�س  ن���وي���ر����س،  وك��ري�����س��ت��وف  ل��ل��غ��از 
ق�����س��م ال���ه���ي���دروج���ني الأخ�������س���ر لدى 
كبري  كينت،  وج��ون  تي�سينكروب  �سركة 
كينت  �سركة  يف  الطاقة  نقل  م�����س��وؤويل 
املوؤ�س�س  ال�سريك  اإي�����س��ت��م��ان،  واألي�سيا 
للطاقة  اإنركونتيننتال  �سركة  ورئي�س 
وبول بوجرز، نائب الرئي�س �سركة �ِسل 
رئي�س  همنغواي،  واآن��دي  للهيدروجني 
�سركة  ل��دى  والب��ت��ك��ار  الطاقة  حت�سني 
وود بي اإل �سي وبراندون �سبن�سر  رئي�س 
�سناعات الطاقة لدى �سركة اإيه بي بي 

التنفيذي  الرئي�س  تي�سمان،  ودان��ي��ال 
كري�ستي،  ورود  هيدروجينيو�س  ل�سركة 
الآلت  التنفيذي حللول  الرئي�س  نائب 
التوربينية والعمليات لدى �سركة بيكر 

هيوز.
وبهذه املنا�سبة، قال كري�ستوفر هد�سون، 
ل����دى �سركة  ال��ع��امل��ي��ة  رئ��ي�����س ال��ط��اق��ة 
املنظمة  اجل��ه��ة  اإي��ف��ن��ت�����س،  ج���ي  اإم  دي 
“�سيوفر  )اأدي���ب���ك(:  وم��وؤمت��ر  مل��ع��ر���س 
ل�سناعة  مثالية  من�سة   2021 اأديبك 
ال���ط���اق���ة ال���ع���امل���ي���ة لك���ت�������س���اب الأف����ك����ار 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة م��ع �سناع 
وال�سركات  والعلماء  والتقنيني  القرار 
يف طليعة �سناعة الهيدروجني وحتديد 
وال�سراتيجيات  الأع�����م�����ال  من������اذج 
وزيادة  وخلق  لفتح  املطلوبة  اجل��دي��دة 
كم�سدر  ال��ه��ي��دروج��ني  اإم��ك��ان��ات  قيمة 

للطاقة النظيفة يف امل�ستقبل«.
لدولة  مثالية  من�سة  اأديبك  يوفر  كما 
لإظهار  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
الكربون  ان��ب��ع��اث��ات  ب�����س��ايف  ال��ت��زام��ه��ا 
طريقها  وخ��ارط��ة   2050 ع��ام  بحلول 
بالتزامن  امل�ستدامة  الطاقة  مل�ستقبل 
اأنحاء  ق��ي��ام احل��ك��وم��ات يف ج��م��ي��ع  م���ع 
الكربون  لإزال���ة  خطط  بتنفيذ  ال��ع��امل 
مع �سمان توفري طاقة مي�سورة التكلفة 
الهيدروجني  لإنتاج  بالإ�سافة  للجميع 
ل  ج���زءاً  يعد  ال���ذي  املتكامل  الأخ�����س��ر 
يتجزاأ من طموحاتها امل�ستقبلية، حيث 
ال���ذي ت�سع فيه  ي��اأت��ي ذل���ك يف ال��وق��ت 

•• دبي-وام:

ل�سلطة  التابعة  احل���رة  املنطقة  اأع��ل��ن��ت 
�سي  و�سركة  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
اإن مينا القاب�سة ال�سركة الأم ل� “كوين 
الرقمية  الأ���س��ول  ت��ب��ادل  �سركة  مينا” 
الإ�سالمية  ال�����س��ري��ع��ة  م���ع  امل���ت���واف���ق���ة 
م�سرف  م�����ن  وامل���ن���ظ���م���ة  وامل����رخ���������س����ة 
مذكرة  توقيع  ع��ن  امل��رك��زي-  البحرين 
اإن�ساء مركز لالأ�سول  تفاهم تهدف اإىل 
دبي  م��رك��ز  يف  ت�سني  وال��ب��ل��وك  الرقمية 

التجاري العاملي.
�سركة  ج��ن��اح  الت��ف��اق��ي��ة يف  ت��وق��ي��ع  ومت 
قمة  من  الأول  اليوم  خ��الل  مينا  كوين 
م�ستقبل البلوك ت�سني اإحدى الفعاليات 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يقيمها  ال��ت��ي  ال�����س��ت 
2021 الفعالية الأكرث تاأثريا  جلوبال 
والتي  التكنولوجيا  جم��ال  يف  العامل  يف 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  ي�ست�سيفها 

بني 17 و21 اأكتوبر احلايل.
وقع مذكرة التفاهم عبداهلل البنا نائب 
الرئي�س لعمليات املنطقة احلرة يف مركز 
املوؤ�س�س  والفريق  العاملي  التجاري  دب��ي 

ل�����س��رك��ة ك��وي��ن م��ي��ن��ا وامل���ك���ون م���ن دينا 
الربغوثي  وي��زن  طباع  وط��الل  �سمعان 
وبح�سور ع�سوي جمل�س اإدارتها عبا�س 

زعير وخالد �سعد.
وت��ع��ت��زم ال�����س��رك��ت��ان م��ن خ���الل املذكرة 
التعاون لإن�ساء مركز لالأ�سول الرقمية 
والبلوك ت�سني يف خطوة ت�سجع ال�سركات 
اإن�ساء  على  وال��ع��امل  املنطقة  يف  الكربى 
التابعة  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ه��ا  ف�����روع 
ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي، حيث 
توفر �سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
منظومة عمل مميزة ومنظمة لل�سركات 
التي تبحث عن فر�س حملية ودولية كما 
بيئة مثالية لأعمال  املنطقة احلرة  تعد 
ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  حمليا ف�سال عن 
الطرفان  يتعاون  كما  الدولية،  الأ�سواق 
اإر����س���اء بيئة  ع��ل��ى متهيد ال��ط��ري��ق ن��ح��و 

تنظيمية مثالية داخل املنطقة احلرة.
ك��وي��ن مينا  “ اإن  ال��ب��ن��ا  وق���ال ع��ب��د اهلل 
قطاع  تطوير  يف  كبرية  خطوات  حققت 
املنطقة،  يف  ال��رق��م��ي��ة  الأ����س���ول  ت���ب���ادل 
وتتيح مذكرة التفاهم هذه ال�ستفادة من 

املنطقة  دور  تعزيز  يف  الوا�سعة  خربتها 
بدعم  ل��ل�����س��رك��ات  م��وات��ي��ة  كبيئة  احل���رة 
والت�سفري  ت�����س��ني  ال��ب��ل��وك  ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 
لالقت�ساد  الرئي�سي  الدافع  متثل  التي 
بتو�سيع  التزامهم  على  موؤكدا  الرقمي، 
ي�سمن حتويل  با�ستمرار مبا  خدماتهم 
املنطقة احلرة اإىل وجهة مف�سلة ملجتمع 
ري����ادة الأع���م���ال وال���س��ت��ث��م��ار ال����دويل يف 

القلب التجاري لل�سرق الأو�سط.
اأ�س�س  اإر�����س����اء  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
ل��ل��ح��وار امل��ت��ب��ادل وو���س��ع اأط���ر لتحديد 
اأوجه التعاون بني الطرفني يف امل�ستقبل 
اإن  �سي  �سركة  مقر  نقل  اإىل  بالإ�سافة 
املنطقة  اإىل  الإم���ارات  يف  القاب�سة  مينا 
احل������رة ال���ت���اب���ع���ة ل�����س��ل��ط��ة م���رك���ز دبي 
التجاري العاملي لإن�ساء مركز خم�س�س 
احتياجاتها  وتلبية  املواهب  ل�ستقطاب 
الهند�سة  جم��������الت  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

والمتثال والتوريد.
طالل  ال�����س��رك��ة  موؤ�س�سو  ق���ال  ب��دوره��م 
يف  الربغوثي  وي��زن  �سمعان  ودينا  طباع 
املنطقة احلرة  “ اإن   : ت�سريح م�سرك 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  ل�سلطة  ال��ت��اب��ع��ة 

نف�سها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التكلفة  م��ن��خ��ف�����س  وم�������س���در  ك��م��ن��ت��ج 
ف�ساًل  والأخ�سر،  الأزرق  للهيدروجني 

عن الأمونيا اخل�سراء.
ويف نف�س الإط��ار، يجري العمل بالفعل 
م�سروع  م���ث���ل  ع���م���الق���ة  م�������س���اري���ع  يف 
جيجاوات   2 ب�سعة  اخل�سراء  الأمونيا 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن 
للطاقة )طاقة( وموانئ اأبوظبي، حيث 
الأخ�سر  الهيدروجني  امل�سروع  �سينتج 
ومعاجلته اإىل اأمونيا �سائلة ت�ستخدم يف 

ال�سفن كوقود للتخزين وللت�سدير.
ال�سناعية  خليفة  منطقة  اأع��ل��ن��ت  كما 
اأب��وظ��ب��ي )ك���ي���زاد( يف غ�����س��ون ذلك  يف 
لالأمونيا  م�سنع  لإن�����س��اء  خ��ط��ط  ع��ن 
اأمريكي،  دولر  مليار  بقيمة  اخل�سراء 
األ�����ف ط���ن من   200 ���س��ي��ن��ت��ج  وال������ذي 
الأم��ون��ي��ا اخل�����س��راء م��ن 40 األ���ف طن 

من الهيدروجني الأخ�سر.
“وفًقا لأحدث  واأ�ساف هد�سون قائاًل: 
تقرير �سادر عن جملة فورب�س العاملية ، 
فقد اتفق خرباء ال�سناعة على اأن �سعًرا 
يبلغ حوايل دولرين لكل كيلوغرام من 
منا�سباً  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال��ه��ي��دروج��ني 
اإىل ذلك فقد وافق  للجميع، بالإ�سافة 
للهيدروجني  امل��ت��ح��دة  الأمم  م�����س��روع 
 Green Hydrogen الأخ�����س��ر 
اأكوا  �سركة  ي�سم  ال��ذي   ،Catapult
على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ب��اور 
الن�سف،  اإىل  احل��ال��ي��ة  التكلفة  خف�س 

لإن�ساء  ملمو�سة  خطوات  تتخذ  العاملي 
القلب  باعتبارها  ف��وري��ة  اع��ت��م��اد  اأوراق 
الرقمية  الأ�سول  تبادل  لنظام  الناب�س 
التفاهم  م���ذك���رة  وت���رك���ز  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الإ����س���رات���ي���ج���ي���ة ع��ل��ى ال����س���ت���ف���ادة من 
الوا�سعة  ومعلوماتها  مينا  كوين  خ��ربة 
الرقمية  الأ�سول  تبادل  منظومة  حول 
لالأ�سول  مركز  اإن�ساء  اإىل  نتطلع  حيث 
دبي  م��رك��ز  يف  ت�سني  وال��ب��ل��وك  الرقمية 
يف  ح�سورنا  لتو�سيع  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
فيها  نعمل  ال��ت��ي  ال�ستثمارية  امل��ن��اط��ق 
ل�ستقطاب  جديد  مركز  لإن�ساء  اإ�سافة 

الواحد  الكيلوغرام  �سعر  ي�سل  بحيث 
اأقل من  من الهيدروجني الأخ�سر اإىل 
وبالتايل   2026 ع��ام  دولري��ن بحلول 

زيادة حجم الإنتاج 50 �سعًفا«.
“بالإ�سافة  ق���ائ���اًل:  ه��د���س��ون  واأردف 
ف�����اإن  ال����ك����ب����رية،  ال�����س����ت����ث����م����ارات  اإىل 
�ستتم  ال��ت��ي  الرئي�سية  الق�سايا  بع�س 
�سعر  هي   2021 اأدي��ب��ك  يف  مناق�ستها 
اإنتاج الهيدروجني الأخ�سر من الطاقة 
امل��ت��ج��ددة وك��ذل��ك م��دى �سرعة تطوير 

التكنولوجيا اجلديدة«.
الجتماع  مكان  هو  اأديبك  موؤمتر  يعد 
احلي وال�سخ�سي الأكرث نفوذاً يف العامل 
حيث  واملتخ�س�سني،  الطاقة  ل�سركات 
يجمع موؤمتر اأديبك ال�سراتيجي اأكرث 
ال�سناعة  يف  متخ�س�س   8000 م��ن 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل ، مب��ا يف ذلك 
تنفيذي  وزي���ر وم��دي��ر   1000 ح���وايل 
وموؤثرين  نفوذ  واأ�سحاب  قرار  و�سانع 
اأ���س��ا���س��ي يف تطوير  دور  لعب  اأج���ل  م��ن 
قيادة الفكر والتوجيه وال�سراتيجيات 
التي �ست�سكل ا�ستجابة ال�سناعة لوقائع 

حتول الطاقة.

املواهب لتلبية احتياجاتنا من راأ�س املال 
الب�سري على املدى الطويل«.

عدد  زي��ادة  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
م�ستوى  ورف�����ع  ال�������س���رك���ات  ت��راخ��ي�����س 
اخلدمات واحلوافز التي تقدمها املنطقة 
امل��ذك��رة عقب التفاقية  احل��رة، وج��اءت 
التي عقدت موؤخرا بني �سلطة مركز دبي 
املالية  الأوراق  وهيئة  العاملي  التجاري 
وال�����س��ل��ع وال��ت��ي ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز تنظيم 
ذات  املالية  والأن�سطة  امل�سفرة  الأ���س��ول 
واإدراجها  واإ���س��داره��ا  وعر�سها  ال�سلة 

وتداولها �سمن املنطقة احلرة.

طريان الإمارات تكافئ ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة يف اإك�سبو دبي

•• دبي-وام: 

 2020 لإك�سبو  الر�سمي  والناقل  الأول  ال�سريك  الإم��ارات  تعمل طريان 
دبي على تعزيز املزايا التي ميكن اأن جتنيها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

من زيارة اأكرب حدث يقام يف دبي.
اإك�سبو  معر�س  خالل  دبي  لزيارة  تخطط  التي  ال�سركات  هذه  و�ستح�سد 
2020 مزيدا من املكافاآت طوال احلدث ال�سخم الذي ي�ستمر �ستة اأ�سهر 
مع اإطالق اأحدث حوافز برنامج “بيزن�س ريواردز طريان الإمارات” ملكافاأة 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
ال�سغرية  لل�سركات  املخ�س�س  العر�س  مبوجب  الإم���ارات  ط��ريان  وتقدم 
واملتو�سطة نقاط بيزن�س ريواردز اإ�سافية لل�سركات اأع�ساء برنامج الولء 
الربنامج  اأع�ساء  و�سيك�سب  املعر�س.  مدة  ط��وال  دبي  اإىل  الرحالت  على 
 15 حتى  حتجز  التي  ال��رح��الت  على  باملائة   25 بن�سبة  اإ�سافية  نقاطا 
و�سيتيح   ..2022 م��ار���س   31 ح��ت��ى  دب���ي  اإىل  لل�سفر  اجل����اري  ن��وف��م��رب 
العر�س لل�سركات ك�سب 1.25 نقطة مقابل كل دولر اأمريكي يتم اإنفاقه 

على رحالت طريان الإمارات اإىل دبي املدينة امل�سيفة ملعر�س اإك�سبو.
حلجز  الإم���ارات  ط��ريان  ري���واردز  بيزن�س  مكافاآت  نقاط  ا�ستبدال  وميكن 
ال��رح��الت اجل��وي��ة وال��رق��ي��ات ل��الأف��راد امل��وؤه��ل��ني م��ن ال�سركة الع�سو يف 

الربنامج مبن فيهم املالكون واملوظفون بالإ�سافة اإىل ال�سيوف.
برنامج  يف  حاليا  امل�سجلة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ع��دد  وي��زي��د 
اأمام  األفا وهناك فر�س جيدة   20 بيزن�س ري��واردز طريان الإم��ارات على 
قاعدة الع�سوية التي ت�سم �سركات تعمل يف اخلدمات املهنية وال�ست�سارية 
خمتلف  يف  ال�سركات  وكذلك  التجارية  والأن�سطة  التكنولوجيا  ومقدمي 
القطاعات مبا يف ذلك العقارات والإن�ساءات وتكنولوجيا املعلومات والرعاية 

ال�سحية وغريها.

قطاع العمالت الرقمية يتطلب منوًا �سحيًا قائمًا على اأخالقيات عمل وا�سحة لتمكني الفر�ش يف خمتلف القطاعات
•• دبي-الفجر: 

جيتك�س  معر�س  فعاليات  ان��ط��الق  م��ع 
نحو  الركيز  يتوّجه   ،2021 جلوبال 
ت�سني  وال��ب��ل��وك  املالية  التقنيات  قطاع 
باعتبارها البو�سلة نحو تطوير القطاع 
املايل يف امل�ستقبل. ويف هذا الإطار رّكزت 
م�ستقبل  ق��م��ة  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
البلوك ت�سني والن�سخة الفتتاحية من 
جل�ساتها  خ��الل  ���س��ريج  فينتك  فعالية 
القطاع على م�ستوى  اآف��اق تطوير  على 

املنطقة. 
خالل  ام�س  األقاها  التي  كلمته  وخ��الل 
ق���م���ة م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ب���ل���وك ت�������س���ني، اأّك�����د 
اأب������ادي، رئي�س  ال��دك��ت��ور ف�����ارزام ك��م��ال 
جروب”  ت��ري��ن��دز  “فيوت�سر  جم��م��وع��ة 
ورئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ملنظمة 
على  “هايرب اأوبتيمم اأورجانايزي�سن”، 
احلاجة امللّحة لتطوير القطاع بالعتماد 

على قواعد اأخالقية وا�سحة.
اأب��ادي طموحاته  كمال  الدكتور  وناق�س 
ال�سخ�سية لبناء اإطاٍر ناظم يوّفر فر�س 
منٍو كبرية متعددة القطاعات، بالتوازي 
مع ال�سعي ل�ستقطاب قطاعات الأعمال 
النقدية  ل��ت��ع��ام��الت  ت��ت��ح��ّول  مل  ال��ت��ي 
الرقمية بعد. وقال: “من خالل اعتماد 
وذات  ال��ت��ط��ّور  ���س��ري��ع��ة  ع��م��ٍل  منهجية 
مفاهيم  عن  وال�ستعا�سة  كبري،  تركيز 
عن  بالتنقيب  التقليدية  املالية  الأ�سهم 
ن�سّكل  اأن  ميكننا  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ع��م��الت 
ت��ك��ّت��الت اأع���م���اٍل ج��دي��دة، وال��ت��ي ت�سهم 
اأفكار م�ساريع جديدة  ابتكار  بدورها يف 

ون�سوء متداولني جدد يف قطاع العمالت 
الرقمية«.

متعدد  القطاعي  النمو  “يعد  واأ�ساف: 
املجالت اأ�سا�ساً لنجاح املوؤ�س�سات ومنوها 
يف  ي�ساعد  ال���ذي  الأم����ر  ط����ردي،  ب�سكٍل 
من  املزيد  منو  متكني  يف  املطاف  نهاية 
و�سحي.  وا�سح  م�ساٍر  �سمن  املوؤ�س�سات 
وي��ت��ب��ن��ى ال��ق��ط��اع ح��ال��ي��اً اأ���س��ال��ي��ب عمل 
ت�سفر  والتي  خاطئة،  واأخ��رى  �سحيحة 
من  والكثري  النجاح  ح���الت  بع�س  ع��ن 
الأهم يف  الف�سل. ويتمثل هدفنا  حالت 
ق�س�س  وزي���ادة  الف�سل  ح���الت  تقلي�س 
عمل  منهجيات  على  بالعتماد  النجاح 
العائدات  ت���ول���ي���د  ومت���ك���ني  ���س��ح��ي��ح��ة 
وال�������رثوة ب�����س��ك��ٍل اأخ����الق����ي ي���دع���م منو 
نطاٍق  على  ال��رثوات  وتوزيع  املجتمعات 
اأيدي  ب��ني  القطاع  احتكار  يك�سر  وا���س��ع 

بع�س املوؤ�س�سات«.
الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
امل�سرفية  لالأعمال  امل�ستقبلية  ال���روؤى 
امل���ن���ط���ق���ة، حيث  امل�������س���در يف  م��ف��ت��وح��ة 
بني  احل��واري��ة  اجلل�سات  اإح���دى  جمعت 
وهي  جالك�سي”،  “فينتك  �سركة  ق��ادة 
يف  تاأ�سي�سها  مت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
الإم�������ارات وت���دع���م ت��ط��وي��ر الب��ت��ك��ار يف 
جانب  اإىل  امل���ال���ي���ة،  اخل����دم����ات  جم����ال 
يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  خ��رباء 

الإمارات العربية املتحدة .
وقالت مرينا �سليمان، املوؤ�س�س والرئي�س 
“فينتك جالك�سي”:  التنفيذي ل�سركة 
املنطقة  جل��م��ع  روؤي��ت��ن��ا  ه��دف��ت  “لطاملا 
نرتقي  اأن  ون�����وّد  واح�����دة،  م��ن�����س��ٍة  ع��ل��ى 

لتواكب  املحلية  العمل  منظومة  ب�سوية 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  ت���ط���ورات  اآخ����ر 
�سينغ،  بوجا  ق��ال  جانبه،  م��ن  ال��ع��امل��ي«. 
خبري التحليالت املالية ل�سوؤون املنظمات 
املالية  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  ل����دى  ال��ع��امل��ي��ة 
امل�سوؤولة  اجل��ه��ة  “باعتبارنا  وال�����س��ل��ع: 
عن تنظيم عمل القطاع، تتمّثل مهمتنا 
اأ�سواق  وتطّور  منو  �سمان  يف  الرئي�سية 
امل�ستقبل،  يف  ا�ستدامتها  لتعزيز  ال��ي��وم 
وال�سامن الوحيد لتحقيق هذا الهدف 

هو التحّول نحو احللول الرقمية«.
“يف بع�س احلالت قد يعوزنا  واأ�ساف: 
ذلك  وم��ع  القطاع،  لعمل  املعّمق  الفهم 
الناظمة  القوانني  و�سع  علينا  يتوجب 
�سعينا  وي�����س��اع��دن��ا  ت���غ���ريات���ه.  مل���واك���ب���ة 
امل��ت��وا���س��ل مل��واك��ب��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات يف 
بني  امل�سركة  للعالقات  اأك��رب  فهٍم  بناء 
القطاع،  يف  ال��ف��اع��ل��ة  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف 

ال��ت��ي حت��ك��م عملها.  ال��ب��ي��ن��ي��ة  وال��ن��ظ��م 
وع��م��ل��ن��ا يف وق����ٍت ���س��اب��ق ه���ذا ال���ع���ام مع 
فعالية  لإط�����الق  جالك�سي‘  ’فينتك 
اأت��اح��ت ل��ن��ا حت��دي��د املجالت  ه��اك��اث��ون 
التي تتطلب املزيد من الركيز وتطوير 
اأنظمة العمل. وي�ساعدنا تعاوننا الوثيق 
مع خمتلف اجلهات، مبا يف ذلك ’فينتك 
جالك�سي‘ يف حتديد واجهات التطبيقات 
املطلوبة يف ال�سوق، وبالتايل متكيننا من 
وو�سع  امل�ستقبل  يف  الطلب  هذا  ا�ستباق 
يتيح  ب�سكٍل  لتطويره،  الناظمة  الأط��ر 
تطّور القطاع ب�سكٍل �سحي ويعزز قوته 

واآفاق منوه«.
فعاليات  ���س��ه��دت  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ٍة  م���ن 
مع  خ��ا���س��ة  ج��ل�����س��ًة  �سريج”  “فينتك 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ح�������س���ون���ة،  ول���ي���د 
واأحمد  ه��ريم��ي�����س،  امل��ال��ي��ة  للمجموعة 
التنفيذي  الرئي�س  عبدالقادر،  اأ�سامة 

املجموعة  ل��دى  املالية  املخاطر  ل�سوؤون 
ق�سة  خاللها  ناق�سا  هريمي�س،  املالية 
املالية  التقنية  امل�سرية يف عامل  النجاح 
يف  وتطبيٍق  من�سٍة  اأول  وهي  “فاليو”، 
والدفع  الآن  لل�سراء  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
 2017 عام  اطالقها  مت  والتي  لحقاً، 
لتوّفر للعمالء خيار متويل بديل، حيث 
ت�سل  ت��ع��ام��الت  متو�سط  املن�سة  ت��وّف��ر 

اإىل 40،000 قر�س متويٍل كل �سهر.
“بداأت رحلتنا يف  ال�سيد ح�سونة:  وقال 
اإذ  ج���داً،  مبكرٍة  مرحلٍة  يف  ال�سوق  ه��ذا 
تقّدم  اأخ���رى  ج��ه��اٍت  اأي  ه��ن��اك  يكن  مل 
املنطقة.  اأو  م�سر  يف  خدماتنا  ن��وع  ذات 
وال����ي����وم، ن���وف���ر خ���دم���ات ال�������س���راء الآن 
وال���دف���ع لح���ق���اً مل�����س��ت��خ��دم��ي اأك����رث من 
من  واأك�����رث  جت���اري���ة  ع���الم���ٍة   5،000
ونفخر  اإل��ك��روين.  ت�سّوق  موقع   250
ال�سراء  خلدمات  الوحيد  امل���زّود  بكوننا 
الآن والدفع لحقاً لعمالء كٍل من اإيكيا 
واأم�����ازون يف م�����س��ر، ع����الوًة ع��ل��ى كوننا 
القرو�س  تقّدم  التي  الوحيدة  ال�سركة 
الكفاءة  عالية  احل��ل��ول  ون��وّف��ر  للطلبة 
العمرية  الفئات  خمتلف  من  لعمالئنا 
65 عاماً،  وح��ت��ى  ع��ام��اً   18 م��ن  ب����دءاً 
التعليم  قطاعات  خدماتنا  ت�سمل  حيث 
للمنازل  ال��داخ��ل��ي  ال��ت�����س��م��ي��م  واإع������ادة 
ت�سّوق  اإىل  و���س��وًل  ال�سيارات  وق��رو���س 

منتجات الأزياء«.
فعاليات  خ���الل  اأخ����رى  جل�سة  ورّك�����زت 
املمّكنة  الآف����اق  ع��ل��ى  �سريج”  “فينتك 
لتغيري مالمح قطاع التمويل اجلماعي 

والقوانني الناظمة له.

اتفاقية لإن�ساء مركز لالأ�سول الرقمية والبلوك ت�سني يف دبي
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�سمن م�ساركتها ال�21 يف احلدث 

 مدينة دبي لالإنرتنت تقدم اأحدث التقنيات والبتكارات وور�ش العمل يف جيتك�ش 2021

موؤمتر روؤى القادة يف جيتك�ش جلوبال ي�سّلط ال�سوء على دور اأفريقيا الواعد كمركٍز عاملي للمواهب الرقمية

•• دبي-الفجر: 

ان��ط��ل��ق��ت اأع����م����ال ج���ن���اح م���دي���ن���ة دبي 
جلوبال  جيتك�س  يف  امل�سارك  لالإنرنت 
تكنولوجي  اأكرب معر�س  وهو   ،2021
اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
اأحدث  ي�ستعر�س  ال��ذي  اآ�سيا،  وج��ن��وب 
وتقنيات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  احل��ل��ول 
ال�سناعية  وال���ث���ورة  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 
العالمات  كربى  تقدمها  التي  الرابعة 
عاملياً  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
امل��ق��ام يف مركز دبي  اأي���ام احل��دث  طيلة 
اأكتوبر   21 ح��ت��ى  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري 
دبي  م��دي��ن��ة  ج���ن���اح  وح���ظ���ي   .2021
لالإنرنت ت�سريف �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
اأح�����دث احللول  ل���الإط���الع ع��ل��ى  دب�����ي، 
املن�سة  ت�ستعر�سها  التي  التكنولوجيا 
والع�سرون  ال���واح���دة  امل�����س��ارك��ة  ���س��م��ن 
م��ع��ر���س جيتك�س  اأع���م���ال  يف  ل��ل��م��دي��ن��ة 
جناح  وي����ت����ك����ون    2021 ج����ل����وب����ال 
م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رن��ت م��ن من�ستني 
رئي�سيتني، وت�ست�سيف الأوىل جمموعة 
ال�سراتيجيني  ���س��رك��ائ��ه��ا  اأب�����رز  م���ن 
للم�ساركة  ال�سلة  ذات  ال�سناعة  ورواد 
�سل�سلة  لإق��ام��ة  الثانية  خ�س�س  بينما 

•• دبي-الفجر: 

ت��ت�����س��ارع ف��ي��ه عجلة  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
القطاعات  الرقمي يف خمتلف  التحّول 
اأفريقيا  ت�سجل  العاملي،  امل�ستوى  على 
حموري  دوٍر  لعٍب  نحو  ثابتة  خ��ط��واٍت 
التحّول من خالل توفري  لتمكني هذا 
ال�سابة  امل���واه���ب  م���ن  ���س��خ��م��ة  ق���اع���دٍة 
وخرباتها  م���ه���ارات���ه���ا  ت����وّظ����ف  ال���ت���ي 
خل��دم��ة ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع خ����ارج حدود 
وقادة  ويتفق اخلرباء  ال�سمراء.  القارة 
احل��ك��وم��ات الأف��ري��ق��ي��ون امل�����س��ارك��ون يف 
موؤمتر روؤى القادة يف جيتك�س مع هذه 
اإفريقيا وقدرتها  اإمكانات  الروؤية حول 

على ت�سدير املواهب التقنية.
الذي  امل��وؤمت��ر  وت��ع��ّرف جمهور جل�سات 
ينعقد يف اإطار معر�س جيتك�س جلوبال 
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي حتى 
الدور  على  اأكتوبر،   21 اخلمي�س  ي��وم 
توجيه  يف  م�سر  تلعبه  ال��ذي  امل��ح��وري 
دف���ة ت��ط��وي��ر امل���واه���ب، وع��ل��ى اجلهود 
ت��ب��ذل��ه��ا غ��ان��ا يف �سبيل  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف املجال 

الرقمي.
وك�����س��ف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت 
وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
يف م�سر عن هدف تكنولوجيا املعلومات 
والذي  م�سر،  يف   2030 والت�سالت 
عاملي  م��رك��ٍز  اإىل  حتويلها  اإىل  ي��ه��دف 
الرقمية.  اخل��دم��ات  ت�سدير  يف  رائ���د 
اأن  اإىل  ال��دك��ت��ور طلعت  م��ع��ايل  واأ���س��ار 
ه���ذه ال���روؤي���ة ب����داأت ت��ث��م��ر ع��م��ل��ي��اً على 
اأر�س الواقع، اإذ يقدم 3 اآلف مهند�س 
برجميات م�سري خدماتهم التقنية يف 

قطاع ال�سيارات الأوروبي. 
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ه�����ذا امل����و�����س����وع، قال 
عام  بحلول  م�سر  “�ستحقق  معاليه: 
2030 مكانة رائدة يف جمال ت�سدير 

املمتمدة  ال��ع��م��ل  ور����س���ات  م���ن  م���رثي���ة 
ط��ي��ل��ة اأي����ام احل����دث. و���س��ه��دت خمتلف 
القطاعات تبنياً وا�سعاً ملخرجات وحلول 
التكنولوجيا التي اأ�سهمت يف ا�ستمرارية 
ان��ت�����س��ار اجلائحة  ال��ع��م��ل خ���الل ف���رة 
ا���س��ت��م��رار ه���ذا التوجه  ال��ع��امل��ي��ة، وم���ع 
ال�سدد،  وب��ه��ذا  ���س��ه��ر.   18 لأك���رث م��ن 
ي�سلط جيتك�س جلوبال 2021 ال�سوء 
على اأحدث احللول التقنية التي ابتكرها 
عمالقة التكنولوجيا وال�سركات النا�سئة 
وامل��ح��رف��ون ال��ق��ادم��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
العامل.  اأن����ح����اء  م���ن خم��ت��ل��ف  احل�����دث 
لالإنرنت  دب����ي  م��دي��ن��ة  وت�����س��ت��ع��ر���س 
اأح���دث  ج��ل��وب��ال  جيتيك�س  اأر�����س  ع��ل��ى 
واجليل  ال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات 
املتطورة  احل��و���س��ب��ة  وح��ل��ول  اخل��ام�����س 
حتفيز  يف  املحورية  مكانتها  يعك�س  مبا 
اإ�سراك  يف  ودوره����ا  التكنوجليا  ق��ط��اع 
واحت�سان  العامليني  التكنولوجيا  ق��ادة 
املنطقة  يف خطوة من  رواد البتكار يف 
�ساأنها تعزيز اأطر التعاون والتوا�سل مع 
الإ�سهام يف  القطاع عامليا وبالتايل  قادة 
حتقيق التنويع القت�سادي ملدينة دبي.

من�سة لل�سركاء ورواد الأعمال
ك���م���ا ت�������س���م���ل م�������س���ارك���ة م���دي���ن���ة دب���ي 
مل�ساركة  خم�س�ساً  ج��ن��اح��اً  ل��الإن��رن��ت، 

اخل����دم����ات ال��رق��م��ي��ة ب��الع��ت��م��اد على 
مواهبها املحلية الواعدة«. ومن جانبه، 
اأ�سار املهند�س عمرو حمفوظ، الرئي�س 
�سناعة  تنمية  هيئة  ل���دى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن  اإىل  م�سر،  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
م�سر تخّرج �سنوياً نحو 55 األف خبرٍي 
تقني يتقنون عّدة لغاٍت عاملية، موؤكداً اأن 
ا�سراتيجية ت�سدير اخلدمات 2021 
ال�سادرات  زي��ادة  اإىل  تهدف   2026  -
خالل  اأ�سعاف  ثالثة  مبقدار  التقنية 
ال�سنوات اخلم�س القادمة. واإىل جانب 
الرقمية،  اخل��دم��ات  ت�سدير  يف  دوره���ا 
قاعدة  اأن  اإىل  حمفوظ  ال�سيد  اأو���س��ح 
املواهب املحلية باتت ت�سكل عامل جذٍب 
مهم لال�ستثمارات الأجنبية اإىل م�سر، 
للمواهب  خ�����س��ب��ة  اأر�����س����اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

التقنية اخلبرية.

غانا يف الطريق نحو العاملية
ك�سفت معايل اأور�سول اأو�سو-اإيكوفول، 
وزي����رة الت�����س��الت وال��ت��ح��ول الرقمي 
للقارة  اجلريئة  التوقعات  عن  غانا،  يف 

وجمتمع  مت��ك��ني  من�سة  وه���ي   ،  in5
ل����رواد الأع���م���ال وال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ، 
ال�سركات النا�سئة يف جناحها الواقع يف 

زعبيل 6.
من  م�������س���ارك���ةك���ل   in5 ج���ن���اح  ���س��ه��د 
نا�سئة  ���س��رك��ة  وه����ي  “اإجنينيوداتا” 
املعزز  ال���واق���ع  ت��ق��ن��ي��ات  يف  متخ�س�سة 
�سوق  و”اإليكريفايد”وهو  للمالحة، 
للتنقل الإلكروين لأ�سحاب ال�سيارات 
الكهربائية وكذلك امل�ستهلكني املهتمني 
كهربائية،  ����س���ي���ارة  و�����س����راء  مب���ع���رف���ة 
مبا�سر  ب��ث  منتدى  وه��و  و”فيهايف” 
ي��ب��ث لأج���ه���زة املوبايل  ع��رب الإن���رن���ت 

املواهب  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  الإف���ري���ق���ي���ة 
ال�سابة يف قطاع التقنية املتقّدمة.

حيث قالت: “�ستنمو اخلربات التقنية 
يف اأفريقيا لتتمّكن من تلبية املتطلبات 
تقنياً  اخلبرية  العاملة  للقوى  العاملية 
املقبلة”،  ���س��ن��ة   30-20 ال������  خ�����الل 
تبذل  غ���ان���ا  ح��ك��وم��ة  اأن  ب��ّي��ن��ت  ف��ي��م��ا 
جهوداً كبرية للحد من هجرة العقول 
ت�سجيع  خ��الل  من  وذل��ك  وا�ستنزافها، 
امل��دّرب��ة واخل��ب��رية على البقاء  ال��ك��وادر 
يف غانا، كما تعمل على حتقيق التوازن 

بني اجلن�سني يف القطاع الرقمي.
واأ�سارت معايل اإيكوفول اإىل اأن املبادرات 
احلالية التي اأطلقتها احلكومة تت�سمن 
اإن�ساء  على  القانونية  القيود  تخفيف 
الوطنية  ال���ربام���ج  وزي�����ادة  ال�����س��رك��ات، 
لتعزيز امل��ه��ارات واإر���س��اد امل��واه��ب لدى 
مبقدار  امل��ع��زول��ة  واملجتمعات  الفتيات 

ثالثة اأ�سعاف.

املعارف واخلربات الكينية
ت��ت��ط��ل��ع ك��ي��ن��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ق��ف��زة نوعية 

لإدارة  امل��ح��ت��وى  من�سئ  اأدوات  وي��ق��دم 
املحتوى وا�ستثماره ب�سهولة.

مناذج  خم�سة  املن�سة  ا�ستعر�ست  كما 
ال��ط��الب يف معهد  اأول��ي��ة �سممها  عمل 
ومقره يف حي  والبتكار  للت�سميم  دبي 
هذه  اخ��ت��ي��ار  مت  ح��ي��ث  للت�سميم،  دب���ي 
التخ�س�سات  خمتلف  بني  من  امل�ساريع 
�سبيل  وىل  تطبيقها،  ك��ف��اءة  على  ب��ن��اًء 
حممولة  تقنية  امل��ن�����س��ة  ق��دم��ت  امل��ث��ال 
وخفيفة الوزن للمحافظة على م�سافات 
اأحدها  ك��ان  بينما  الجتماعي  التباعد 
موجها لالهتمام بزراعة ال�سحراء من 
لزراعة  م�سمم  روب���وت  تطوير  خ��الل 

البذور.

متكني املهارات 
وتوفري فر�س النمو

ي��اأت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ك��م��ح��ور رئ��ي�����س��ي �سمن 
ما  وه����و   ،2021 ج��ي��ت��ي��ك�����س  اأج����ن����دة 
ي��ن�����س��ج��م م����ع م�������س���اع���ي م���دي���ن���ة دب���ي 
وم�ساركة  امل��ه��ارات  لتمكني  ل��الإن��رن��ت 
امل���ع���ارف وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأه���م 
ور�سات  �سل�سة  خ��الل  من  النمو  فر�س 
العمل املتنوعة التي يعمل على تقدميها 
ال��رائ��ة يف جمال  ال��ع��الم��ات  نخبة م��ن 
طيلة  املدينة  من�سة  عرب  التكنولوجيا 

اأيام املعر�س 

ال�سناعية  ال��ن��ه�����س��ة  م��رح��ل��ة  ت��ت��ج��اوز 
القت�ساد  م��رح��ل��ة  م��ب��ا���س��رًة  ل��ت��دخ��ل 
القائم على املعرفة واملدفوع بالتقنيات 

املتقّدمة.
 ويف ه���ذا الإط�����ار ق���ال ال��دك��ت��ور توين 
للوكالة  التنفيذي  الرئي�س  اأوموان�سا، 
“ي�سكل  ل��الب��ت��ك��ار:  الكينية  ال��وط��ن��ي��ة 
النت�سار الوا�سع للهواتف الذكية نقطة 
حتّول رئي�سية لتطّور جميع املجتمعات 
بو�سول  ذلك  يف  م�ست�سهداً  كينيا”،  يف 
ن�سبة انت�سار ا�ستخدام الهواتف الذكية 
يف كينيا اإىل %103، نتيجة ا�ستخدام 
اأك����رث م���ن �سريحة  ف��ئ��ٍة م���ن ال�����س��ك��ان 

ات�سال واحدة.
قطاعات  اأن  اإىل  اأوم��وان�����س��ا  واأو����س���ح   
والتعليم  وال��ن��ق��ل  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
تقني  ت���ط���ّور  م��رح��ل�����������������������ة  اإىل  و���س��ل��ت 
التي  ال��ق��ط��اع��ات  م��ق��دم��ة  جت��ع��ل��ه��ا يف 
نح�����و  مت�س�����ارعاً  حت��������ّوًل  �ست�سّهد 
اع���ت���م���اد اخل����دم����ات ع��ب��������������ر اجل������وال يف 
الكربى  ال�������س���ح���راء  ج���ن���وب  م��ن��ط��ق��ة 

الأفريقية.

وت�سكل املعرفة اأحد اأبرز مالملح م�ساركة 
جيتيك�س  يف  ل���الإن���رن���ت  دب����ي  م��دي��ن��ة 
حافل  ب��رن��ام��ج  ت�سميم  ومت   ،2021
املوجهة  ال��ع��م��ل  وم��ت��ن��وع م���ن ور����س���ات 
الباحثني  م��ن  وال�����س��رك��ات  الأف����راد  اإىل 
املمار�سات  واأف�����س��ل  للنمو  ف��ر���س  ع��ن 
ف���������س����اءات  امل������ع������ززة حل���������س����وره����م يف 
التوا�سل  و�سبكات  الف��را���س��ي  ال��ع��امل 

الجتماعي 
و�سمن م�ساركتها قدمت لينكداإن لزوار 
ور�سات   5 بالقطاع  واملهتميم  املعر�س 
متنوعة  جمموعة  غطت  مكثفة  عمل 
من املو�سوعات ، مبا يف ذلك كيفية عمل 
من�سة التوا�سل الجتماعي  واأهم �سبل 
املهني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  منها  ال���س��ت��ف��ادة 
بف�سل ماتوفر من اأدوات متنوعة لدعم 
اإن  ���س��ارك خ��رباء لينكد  الأع��م��ال؛ كما 
واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  ن�سائح 
وكيفية  املن�سة  ع��رب  ظ��ه��وره��ا  لتعزيز 
على  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  اإىل  ال��و���س��ول 

م�ستوى املوؤ�س�سات والأفراد 
ك��م��ا ق��دم��ت ه����واوي ك���الود ور����س عمل 
تبني  اأن  لالأمتتة  ميكن  كيف  اأو�سحت 
كيفية  ح��ول  ون�سائح  املوؤ�س�سة،  مرونة 
الهجمات  “كالود”�سد  �سحابة  تاأمني 
رحلة  ت�سريع  يف  واأهميتها  الإلكرونية 

التحول الرقمي لأي موؤ�س�سة.

ال�سباب الواعد:
 ثروة  اأفريقيا اجلديدة

مدير  كونيه،  ل�سينا  لفت  جانبه،  من 
ع����ام ���س��م��ارت اأف���ري���ك���ا، ال��ت��ح��ال��ف غري 
اأفريقية  32 دولة  املوؤلف من  الربحي 
اإىل  ال��ق��ارة  اأ���س��واق  اإىل حت��وي��ل  تتطلع 
ال�سباب  اأن  اإىل  م�سركة،  رقمية  �سوق 
الرقمية  ب��امل��ع��ارف  امل�����س��ّل��ح  الأف��ري��ق��ي 
والتكنولوجية، ميثل ثروة جديدة من 
الإمكانات الواعدة، ويفتح اآفاقاً جديدة 
من فر�س العمل املبتكرة. وقال كونيه: 
ن�سبة  اأعلى  الإفريقية  القارة  “منتلك 
�سباب على م�ستوى العامل، حيث ي�سكل 
ال�سباب دون �سن الثالثني، ن�سبة 70% 
من جمموع ال�سكان، وهم م�سدر ثروة 
هائلة وغري م�ستغلة حتى الآن. ت�سجل 
اإفريقيا نحو %50 من اإجمايل قيمة 
التحويالت املالية الرقمية، ومع ذلك، 
التحويالت  ه�����ذه  ق��ي��م��ة  ت���ت���ج���اوز  ل 
الرقمي،  القت�ساد  اإن��ت��اج  من   1.5%
ف��ر���س��ة حقيقية  ي���وف���ر  ال�����ذي  الأم������ر 

ومهمة لالزدهار والنمو«.

حممد بن هادي احل�سيني ي�سارك يف اجتماع املحافظني 
العرب مع رئي�ش البنك الدويل ومدير �سندوق النقد

•• اأبوظبي-وام:

�����س����ارك م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
لل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  احل�����س��ي��ن��ي 
العرب  املحافظني  اجتماع  يف  املالية 
م��ع رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك ال����دويل واجتماع 
م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 
امل��رئ��ي وذلك  الت�����س��ال  ع��رب تقنيات 
ال�سنوية  الج��ت��م��اع��ات  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د وجم��م��وع��ة البنك 
تعقد  ال����ت����ي   2021 ال�����دول�����ي�����ني 
“م�ساعدة  ع��ن��وان  حت��ت  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
املرن  الأخ�سر  التعايف  على  البلدان 
للتحديات  وال����س���ت���ع���داد  وال�����س��ام��ل 

امل�ستقبلية«.
وق�����ال احل�����س��ي��ن��ي خ����الل م��داخ��ل��ت��ه يف 

اجتماع املحافظني العرب مع ديفيد مالبا�س رئي�س جمموعة البنك الدويل 
اإن اجلهود الذي بذلتها حكومة المارات على خمتلف الأ�سعدة اأ�سهمت يف 
ال�سيطرة على التحديات وال�سعوبات التي فر�ستها اجلائحة حتى و�سلت 

الدولة اإىل مرحلة العودة اإىل احلياة الطبيعية.
واأ�سار معاليه اإىل اأهمية تطوير النظم والآليات الكفيلة بتعزيز ال�ستدامة 
املالية، موؤكدا الأهمية املتزايدة لتبنى الو�سائل والتقنيات املبتكرة الالزمة 
لتطوير القطاع املايل مبختلف مكوناته موؤكدا الدور املحوري للقطاع يف 
البلدان. ويف مداخلته خالل  التنمية وخططها يف خمتلف  �سيا�سات  دعم 
اجتماع كري�ستالينا جورجييفا، املدير العام ل�سندوق النقد الدويل و الذي 
ح�سره وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية، وروؤ�ساء املوؤ�س�سات املالية 
وباك�ستان،  واأفغان�ستان  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الإقليمية ملنطقة 
اإىل ال�سوط الكبري الذي قطعته منطقة ال�سرق الأو�سط يف  اأ�سار معاليه 
والقت�سادية  البيئية  التحديات  خمتلف  ملعاجلة  ال�ستدامة  مفهوم  تبني 
والجتماعية، مو�سحا اأن ال�سلطات املالية يف املنطقة حتر�س على اعتماد 
الأخ�سر  للنمو  متكني  اأداة  باعتبارها  الالزمة  املالية  ال�سيا�سات  وتطبيق 
وامل�ستدام. ودعا معاليه امل�ساركني كافة اإىل ح�سور معر�س اإك�سبو 2020 

دبي الذي يركز على البتكارات وحلول ال�ستدامة.

مركز بحوث الطاقة املوجهة يحاكي النب�ش 
الكهرومغناطي�سي الناجت عن تفاعل نووي عايل الرتفاع

•• اأبوظبي-وام:

التكنولوجي،  الب��ت��ك��ار  معهد  اأع��ل��ن 
التابع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ذراع 
التكنولوجيا  اأب������ح������اث  مل���ج���ل�������س 
اأن مركز  اأم�س  اأبوظبي،  املتطورة يف 
ب��ح��وث ال��ط��اق��ة امل��وج��ه��ة ال��ت��اب��ع له 
اإج�����راء حم��اك��اة للنب�س  مت��ّك��ن م��ن 
الكهرومغناطي�سي الناجت عن تفاعل 
ن����ووي ع���ايل الرت���ف���اع يف خمتربات 
لديه،  الكهرومغناطي�سي  ال��ت��واف��ق 
ن���وع���ه يف  م���ن  م���رك���ز  اأول  ل��ي�����س��ب��ح 
الإجن���از. ويوفر  ه��ذا  املنطقة يحقق 
الكهرومغناطي�سي  النب�س  حماكي 

النووي ملزودي خدمات البنى التحتية احليوية واملوؤ�س�سات البحثية يف دولة 
الإم��ارات ومنطقة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ككل ا�ستقاللية 
كانت  وظيفة  وه��ي  الكهرومغناطي�سية،  ب��الخ��ت��ب��ارات  يتعلق  م��ا  يف  اأك���رب 

تتطلب ال�ستعانة مب�سادر خارجية يف ال�سابق.
الطاقة  التابعة ملركز بحوث  الكهرومغناطي�سي  التوافق  وت�سم خمتربات 
الختبارات  تلك  تنفيذ  تتيح  لل�سدى  كامتة  �سبه  معيارية  غرفة  املوجهة 
لتقييم مدى ح�سا�سية الإلكرونيات اأمام النب�سات الكهرومغناطي�سية مع 

تقدمي الإثباتات الالزمة ل�سمان توافقها مع املعايري الدولية.
مونتينا  مع  �سراكة  املوجهة  الطاقة  بحوث  مركز  اأب��رم  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
امل��ت��خ�����س�����س��ة بتوليد  ال����رائ����دة  ال�����س��وي�����س��ري��ة  ال�����س��رك��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
الظواهر  وحم��اك��اة  اجل��ه��د،  ع��ال��ي��ة  ال��ع��اب��رة  ال�سريعة  النب�سات  وق��ي��ا���س 
الرئي�سية  امل�سنعة  وال�����س��رك��ة  واملفتعلة،  الطبيعية  الكهرومغناطي�سية 
كّلف  ال�سراكة،  ومبوجب  النووية.  الكهرومغناطي�سية  النب�سات  لأنظمة 
مركز البحوث ال�سركة بابتكار نظام لإعادة اإنتاج البيئة الكهرومغناطي�سية 
40 كيلومر فوق  ن��ووي على ارتفاٍع ع��اٍل /اأك��رث من  الناجتة عن تفاعل 
الباحثني  قا�سمي كبري  �سوقي  الدكتور  وق��ال  املخترب.  الأر���س/ يف  �سطح 
اإىل  ال��ق��درة  تلك  اإ�سافة  “ي�سعدنا   : املوجهة  الطاقة  بحوث  مركز  ل��دى 
ال��ت��ي ت�سكل  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجية  امل��ت��زاي��دة م��ن احل��ل��ول  امل��رك��ز  م���وارد 
مالمح م�ستقبلنا. ويعد حماكي النب�س الكهرومغناطي�سي النووي فريداً 
من نوعه يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي و�سرورياً حلماية الأنظمة 

ال�سراتيجية والبنى التحتية احليوية«.

Date 19/ 10/ 2021  Issue No : 13370
Announcement by Publication 

for the meeting of the Committee of Experts
In the Lawsuit No. 207/2021 Plenary Commercial

Fourth Defendant: Celine Joy Arakal
Fifth Defendant: Ashlyn Joy Joy Arakal Olahanan
We would like to inform you that two banking and accounting experts have been 
appointed in the lawsuit filed against you by the Plaintiff: Rasmala Trade Finance 
Fund, and therefore you are required to attend personally or through your legal 
representative in the meeting of the Committee of Experts to be held remotely on 
Sunday, corresponding to 18/10/2021 at 11:00 A.M. through the e-platform using 
Microsoft Teams Application.
Therefore, kindly, attend and liaise with the office of the appointed Expert on:  
(04 3888996) and provide the supporting documents of your defense in the session, 
noting that the Committee of Experts will proceed with its works, in case you fail to 
attend, according to the authorities legally entrusted to them.

Yours Faithfully,
Committee of Experts
Mohamed Hassan Almarzooqi
AlYaziyah Khalifa Abdullah Al Merri

Announcement by Publication

Date 19/ 10/ 2021  Issue No : 13370
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in 
Case No. SHCFICIREA2021/0007408 - Civil (Partial)

To the defendant: Samuel Adedapo Adekunle
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0582356299
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Samuel Adedapo 
Adekunle Nigeria, requesting:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (12022.88 dirhams) Twelve Thousand 
and twenty-two dirhams and eighty-eight fils, and the legal interest at 5% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 02/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 19/ 10/ 2021  Issue No : 13370
In the Lawsuit No. FUCAPCICPL2021/0000262/Payment order

Through publication and on the Court Notice Board
The Appellee: FAIRDEAL TRADERS S.A.
Its address: Fujairah Fairdeal Building inside Fujairah Port - Phone No.: 
092014101, Fax: 092228206 Let it be known that the Appellant: Rasmala 
Trade Finance Fund has appealed the judgment issued on 03/09/2021, in 
the First Instance Action No. FUCAPCICPL2021/0000262 Civil Court of 
Appeal - Payment Order.
It requires your attendance or the attendance of your representative before 
the Federal Court of Fujairah in the House of Judiciary.
On Monday corresponding to 25/10/2021 at 10:30 AM in the morning 
and submit your evidence and in case you failed to attend or your legal 
representative didn't attend, the court will consider the case in your 
absence.
Judicial Services Office
Mansoura Ali Abdullah

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 19/ 10/ 2021  Issue No : 13370
In the Lawsuit No. FUCAPCICPL2021/0000262/ Payment order

Through publication and on the Court Notice Board
The Appellee: Fair Dream vessel - ref. no. 8014758 (IMO) - owned and 
registered as Dreamland maritime SA
Its address: Fujairah Port
Let it be known that the Appellant: Rasmala Trade Finance Fund has 
appealed the judgment issued on 03/09/2021, in the First Instance Action 
No. FUCAPCICPL2021/0000262 Civil Court of Appeal - Payment Order.
It requires your attendance or the attendance of your representative before 
the Federal Court of Fujairah in the House of Judiciary...... Fujairah On 
Monday corresponding to 25/10/2021 at 10:30 AM in the morning 
and submit your evidence and in case you failed to attend or your legal 
representative didn't attend, the court will consider the case in your 
absence.
Judicial Services Office
Mansoura Ali Abdullah

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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خالل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي نظمته الغرفة لتو�سيع اآفاق التعاون التجاري وال�ستثماري

غرفة ال�سارقة تدعو ال�سركات الهندية لال�ستفادة من الفر�ش ال�ستثمارية الواعدة يف الإمارة
•• ال�سارقة-الفجر

ال�سارقة  غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة  دع���ت 
القت�سادية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ال�������س���رك���ات 
الفر�س  م����ن  ل���ال����س���ت���ف���ادة  ال���ه���ن���دي���ة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة يف ال�����س��ارق��ة ل 
واحلوافز  الت�سهيالت  ���س��وء  يف  �سيما 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ل��ل��راغ��ب��ني يف 
ال���س��ت��ث��م��ار ب����الإم����ارة، وذل����ك يف اإط����ار 
التعاون  اآف�����اق  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا 
التجاري وال�ستثماري وتعزيز العالقات 
الق��ت�����س��ادي��ة امل��ت��ب��ادل��ة وزي�������ادة حجم 

التبادل التجاري بني اجلانبني.
ج������اء ذل������ك خ������الل م���ل���ت���ق���ى الأع�����م�����ال 
الإم����ارات����ي ال��ه��ن��دي ال����ذي ع��ق��د اأم�س 
)الإث�������ن�������ني( ون���ظ���م���ت���ه غ����رف����ة جت�����ارة 
مبنا�سبة  مقرها  يف  ال�سارقة  و�سناعة 
زيارة وفد هندي لدولة الإمارات ممثال 
باحتاد غرف التجارة وال�سناعة الهندية  
ح�سره �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
و�سناعة ال�سارقة، و�سعادة حممد اأحمد 
اأمني العو�سي مدير عام غرفة ال�سارقة، 
العام  الأم��ني  �سارما  ميناك�سي  و�سعادة 
امل�ساعد لحتاد غرف التجارة وال�سناعة 
م�ساعد  �سطاف  العزيز  وعبد  الهندية، 
والأعمال،  الت�سال  لقطاع  العام  املدير 
ك���م���ا ���س��ه��د امل��ل��ت��ق��ى م�������س���ارك���ة روؤ�����س����اء 
ال�سركات  م��ن  لعدد  تنفيذيني  وم���دراء 
ال��ه��ن��دي��ة ال���راغ���ب���ني يف ال���س��ت��ث��م��ار يف 
الإمارة مبختلف القطاعات القت�سادية 

احليوية.
و�سهد امللتقى توقيع مذكرة تفاهم بني 
غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة واحت���اد غ��رف التجارة 
ت�سجيع  اإىل  تهدف  الهندية،  وال�سناعة 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  وت�سهيل  وت��روي��ج 
ب���ني جم��ت��م��ع��ات الأع�����م�����ال، م���ن خالل 
التجارية وامل��ب��اح��ث��ات يف  ال��وف��ود  ت��ب��ادل 
جمايل الت�سدير والقت�ساد ب�سكل عام، 
اإىل جانب الرويج للفر�س ال�ستثمارية 

ال�ستثمارات  ت�سجيع  ب��ه��دف  امل��ت��اح��ة 
الثنائية.

تكثيف  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  امل���ل���ت���ق���ى  واأك��������د 
الفر�س  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال���ت���ع���اون  ج��ه��ود 
القطاعات  يف  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  خ����الل 
والتجارة  ال�����س��ن��اع��ة  واأب����رزه����ا  ال��ه��ام��ة 
وال�ستثمار الزراعة والرثوة احليوانية، 
املتجددة  والطاقة  الغذائية  واملنتجات 
واخلدمات  التحتية  والبنية  وال�سياحة 
يف  امللتقى  ه��ذا  ي�سهم  واأن  اللوج�ستية، 
هذه  يف  وامل�ساريع  ال�ستثمارات  تو�سيع 
امل�سرك  ال��ع��م��ل  وت���ع���زي���ز  ال��ق��ط��اع��ات 
وزيادة فر�س  التجارية  التبادلت  لرفع 
ال�����س��ادرات الإم��ارات��ي��ة يف ال��و���س��ول اإىل 

الأ�سواق الهندية.

عالقات منوذجية
�سلطان  اهلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة  واأع�����������رب 
بالوفد  ال��غ��رف��ة  ترحيب  ع��ن  ال��ع��وي�����س، 
اأن دول�����ة الإم�������ارات  ال���ه���ن���دي، م����وؤك����دا 
دبلوما�سية  ع��الق��ات  جتمعهما  والهند 

واقت�سادية وثقافية منوذجية وعريقة، 
نقطة  ���س��ي��ك��ون  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ان��ط��الق ج��دي��دة 
وتدفق  التجاري  والتبادل  القت�سادي 
اإىل  الجتاهني، م�سريا  ال�ستثمارات يف 
اأن اأن اإمارة ال�سارقة تعد ُم�ساهما كبريا 
يف تطوير وتعزيز م�ستوى هذه العالقات 
خمتلف  على  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 
اآف��اق واع��دة، ونحو  اإىل  ال�سعد، ودفعها 
يف  املتبادلة  واملنفعة  التعاون  من  مزيد 

خمتلف القطاعات واملجالت.
ال�سراكة  اأن  اإىل  ال���ع���وي�������س  واأ������س�����ار 
القت�سادية ال�ساملة بني البلدين متثل 
العالقات  ل��ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن  ت��ت��وي��ج��ا 
وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
ب��ي��ن��ه��م��ا، ح��ي��ث ت��ع��د ال��ه��ن��د ث���اين اأكرب 
بن�سبة  الإم���ارات،  �سريك جت��اري لدولة 
% م��ن حجم جت���ارة الإم����ارات   9 تبلغ 
مع العامل، و13 % من ال�سادرات غري 
الن�سف  وخ���الل  الإم��ارات��ي��ة،  النفطية 
قيمة  ب��ل��غ��ت  اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول 

بنمو  دولر،  مليار   21 البينية  التجارة 
امل��ث��ي��ل��ة من  ب��ال��ف��رة  % م��ق��ارن��ة   70
العام املا�سي، كما تعترب الإم��ارات ثالث 
وت�ستحوذ  الهند،  ل���واردات  م�سدر  اأه��م 
اإج����م����ايل  % م����ن   40 ع���ل���ى  وح����ده����ا 
اإعادة  ويتم  العربي،  العامل  جتارتها مع 
ت�سدير نحو 13 % من �سادرات الهند 
عرب دولة الإمارات اإىل جمل�س التعاون 
دول  وبع�س  وال��ع��راق  واإي���ران  اخلليجي 
الإمارات  دول��ة  وت�سعى  الو�سطى،  اآ�سيا 
غري  ال����ت����ج����ارة  ح���ج���م  م�����س��اع��ف��ة  اإىل 
 100 ن��ح��و  اإىل  ال��ه��ن��د  م���ع  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
�سنوات،  خم�س  م��دى  على  دولر  مليار 
مع  العالقات  لتعميق  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف 

القت�سادات �سريعة النمو .
واأكد العوي�س على اأهمية الهند كواحدة 
الأ�سا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  الأق���ط���اب  م��ن 
تعزيز  على  دوم��ا  الغرفة  حتر�س  التي 
م�����س��ت��وي��ات ال�����س��راك��ة م��ع��ه��ا، م��ن خالل 
و�سع ا�سراتيجيات ت�سمن دخول املزيد 
خمتلف  اإىل  الهندية  ال�ستثمارات  من 

ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  ال��واع��دة  القطاعات 
القائمة  املتميزة  ال��ع��الق��ات  ي��رثي  مب��ا 
بني الإمارات والهند، ومبا يعزز ح�سور 
الأعمال  م��راك��ز  خ��ارط��ة  على  ال�سارقة 

الدولية.

فر�س واعدة
���س��ارم��ا، عن  ���س��ع��ادة ميناك�سي  واأع��رب��ت 
تعزيز  على  الهندية  ال�����س��رك��ات  ح��ر���س 
ال����ع����الق����ات ال���ت���ج���اري���ة م����ع الإم���������ارات 
تتمتع  ملا  ال�سارقة  اإم��ارة  مع  وبالأخ�س 
ب��ه م��ن فر�س واع���دة وم��زاي��ا تف�سيلية 
للدفع قدما نحو تطوير هذه العالقات 
العديد  امل�����س��رك يف  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي متثلها 
ال�سركات الهندية، م�سرية اإىل اأن احتاد 
الهندية لديه  التجارة وال�سناعة  غرف 
اأك�����رث م���ن ن�����س��ف م��ل��ي��ون ����س���راك���ة مع 
هيئات و�سركات عاملية وهذا يعد حافزا 
لل�سركات الإماراتية لتعزيز ا�ستثماراتها 
اأن  يف الهند من خالل الحت��اد، موؤكدة 
يف  ت�سري  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��الده��ا  �سيا�سة 
اإىل  نف�س الجت���اه م��ع الإم����ارات، لفتة 
اأن مذكرة التفاهم مع الغرفة �ستوؤ�س�س 
ملرحلة جديدة من تعزيز التعاون لدعم 
ازده�����ار ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وف��ت��ح اآف���اق 
خالل  القت�سادية  لل�سراكة  م�ستقبلية 
املراحل املقبلة بني البلدين ال�سديقني.
مت  للملتقى  الرئي�سية  اجلل�سة  وعقب 
عقد �سل�سلة من لقاءات العمل اجلانبية 
ال�سركات  وم��دراء  روؤ�ساء  بني  والثنائية 
قنوات  فتح  بهدف  والهندية  الإماراتية 
الآراء  وتبادل  للتحاور  جديدة  توا�سل 
الفر�س  ع���ل���ى  وال���ت���ع���رف  وال����ت����ج����ارب 
تطوير  ب��غ��ي��ة  منهما  ك��ل  ل���دى  امل��ت��اح��ة 
اإقامة  جمالت التعاون ودرا�سة اإمكانية 
ت��خ��دم م�سلحة  م�����س��رك��ة  م�����س��روع��ات 
الهدايا  ت���ب���ادل  ج����رى  ك��م��ا  ال���ط���رف���ني 
الهندي  ال��وف��د  رئي�سة  ب��ني  ال��ت��ذك��اري��ة 

وغرفة ال�سارقة.

ات�سالت ت�سخر تقنيات اجليل اخلام�ش والذكاء 
ال�سطناعي واإنرتنت الأ�سياء لتمكني قطاع التجزئة

•• دبي -وام:

امل�ستقبلية  املالمح  اأب��رز   2021 جيتك�س  اأ�سبوع  يف  ات�سالت  ت�ستعر�س 
املبتكرة  بالتجزئة من خالل جمموعة متنوعة من احللول  البيع  لقطاع 
ومتكن  رقمية  من���اذج  اإىل  ال��ق��ط��اع  يف  التقليدية  ال��ت��ج��ارب  حت��وي��ل  تتيح 

امل�ستهلكني من اختبار اأ�ساليب التحول الرقمي.
بقدراتها ال�سبكية يف حتويل الرقمنة   5G ت�ساهم �سبكة اجليل اخلام�س 
اإىل واقع ملمو�س و تو�سح العرو�س التقنية يف جيتك�س مدى تطور جتارة 
التجزئة واملتاجر الذكية واملت�سلة ومناذج ال�ستخدام ما ميهد الطريق اإىل 

فر�س غري متناهية يف قطاع البيع بالتجزئة.
وتركز الأق�سام الرئي�سية للبيع بالتجزئة الذكية على حلول الدفع الذكية 
وامل�����س��روب��ات، واأمن���اط احل��ي��اة، والأزي���اء  الأط��ع��م��ة  املتاجر ومنافذ بيع  يف 

املت�سلة.
والتقنيات  ال�سطناعي،  للذكاء  متقدمة  ا�ستخدام  ح��الت  اجلناح  ويقدم 
احلا�سوبية، وكيفية دجمها مع خ�سائ�س املدفوعات الذكية من “ات�سالت” 
مع  املجال  ه��ذا  يف  و�ساملة  كاملة  حلول  توفري  على  قدرتها  اأثبتت  التي 
حلول متطورة مثل الأجهزة القابلة لالرتداء وتقنيات التعرف على الوجه 
للمدفوعات. و يف ق�سم البيع بالتجزئة الذكية، يتاح لزوار املعر�س م�ساهدة 
ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  بتقنية  امل��دع��م��ة   Caper ال��ذك��ي��ة  الت�سوق  ع��رب��ة 
وجتربة الت�سوق بتقنية الواقع املعززة من خدمة Mojix املبتكرة املزودة 
بلوحة معلومات حتاكي جميع املعامالت، مرورا بحلول القيا�سات احليوية 
من Fujitsu التي تتيح م�سادقة الهوية بدون تالم�س متاما، بالإ�سافة 

.Bizerba اإىل اخلدمة الذكية لدفع امل�سريات من
 Kiwibot بالتجزئة مثل روبوت  للبيع  و يوفر اجلناح حلول متطورة 
بالذكاء  املدعمة   Vicki الذاتية  البيع  واآل���ة  الطلبات  لتو�سيل  املتطور 
والذي  ل��الرت��داء  ال��ق��اب��ل   Pickey>s Smart وج��ه��از  ال�سطناعي 
على  ال�سوء   SuperHii تقنية  ت�سلط  و  امل�ستخدم.  حركات  كافة  ي�سجل 
مثل  الذكية  “ات�سالت”  حلول  مع  دجمها  وميكن  الذكية،  الدفع  حلول 

املحفظة الإلكرونية eWallet وتطبيق “ب�سمات«.
لآلت  حلول  جمموعة  على  الطازجة  والع�سائر  القهوة  حمبو  ويح�سل 
البيع الذاتية مثل Ella و Knext و Alberts وهي مثال اآخر على قدرات 

التكنولوجيا يف تغري قطاع البيع بالتجزئة.
و تعر�س “ات�سالت” هذا العام حلول احلدائق الذكية من Natufia،ما 
امل�ساهمة  ب��الإن��رن��ت يف  املت�سلة  الأ���س��ي��اء والج��ه��زة  اإن��رن��ت  اأهمية  ي��ربز 

باحل�سول على اخل�سروات الطازجة يوميا.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ش  836
•• دبي - وام:

اأكرث  اأم�س  بدبي  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
من 836 مليون درهم. فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 278 مبايعة بقيمة 
223.07 مليون  37 مبايعة لأرا�س بقيمة  680.5 مليون درهم منها 
درهم و241 مبايعة ل�سقق وفلل بقيمة 457.43 مليون درهم. و جاءت 
اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 78 مليون درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة 
مبايعة  تليها  املركا�س  منطقة  يف  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  تليها 
ت�سدرت منطقة احلبية  و  اجل��داف.  دره��م يف منطقة  مليون   14 بقيمة 
 44 9 مبايعات بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الرابعة 
 6 بقيمة  7 مبايعات  بت�سجيلها  املطار  تلتها منطقة مدينة  دره��م  مليون 
ماليني درهم و ثالثة يف ند ال�سبا الثالثة بت�سجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 
الفلل ج��اءت مبايعة  و  ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  و فيما  مليون دره��م. 
تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  ال��راب��ع��ة  الثنية  مبنطقة  دره���م  مليون   41 بقيمة 
مبايعة  واأخ���ريا  خليفة  ب��رج  منطقة  يف  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعة 

بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�سفا 6.

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5322/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1203/2019 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )16396548( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - م�سك - �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع عمان - مبنى م�ستودع 

رقم 13 - مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )16396548( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )  ( ر�سوم 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9/2021/204 تنفيذ �شرعي 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ وال�سكالت ال�سرعية الفردية رقم 78
واملعدل  م�سلمني  نف�س  اح���وال   2035/2018 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
بال�ستئناف رقم:745/2019 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث بعد اأن اأ�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي 

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )253.676.06( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ : لطيفة هالل احمد ابراهيم

النه�سة  - مبنى فيال رقم 13 - مقابل  دبي   - الثانية  - اخلوانيج  بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
الن�سائية

املطلوب اإعالنه : 1- �سلطان احمد حممد بن حماد النعيمي - �سفته : منفذ �سده
ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
احوال  ا�ستئناف  رق�����م:745/2019  بال�ستئناف  وامل��ع��دل  م�سلمني  نف�س  اح���وال   2035/2018 رق��م  ال��دع��وى 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، للتنفيذ اجلربي  قابال  احلكم  اأ�سبح  اأن  بعد  ومواريث  �سخ�سية 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر        

 1003/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- تاون �سنر ماجنمنت ليمتد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :هبه اهلل م�سطفى احمد �سلطان
وميثله:احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي 

مب�سروع   B  +  6-710 رق��م  ال��وح��دة  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
دبي لجون 6 ورد الثمن املدفوع والبالغ 673.815 درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  دره��م   )150.000( وق���دره  وتعوي�س  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى  ال�ستحقاق 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
ادارة  مكتب  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2021/10/25 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن بالن�شر        
 6099/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- فرندز زون لتجارة الهواتف �س.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

لتجارة  كندوريتك  �سركة  )ح��ال��ي��ا(  �����س.ذ.م.م  الل��ك��رون��ي��ات  لتجارة  ب��ي  ت��ي  :اأم  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
اللكرونيات ذ.م.م )�سابقا( - وميثله:بدر حممد علي القرق 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/23 بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )2105( درهم فقط مبلغ وقدره )الفني ومائة وخم�سة درهم( والفوائد 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5322/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1203/2019 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )16396548( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - م�سك �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع عمان مبنى م�ستودع رقم 
13 - مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/18 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )16396548( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار الكائن مبنطقة دبي ا�سفوح 
املزايدة وفقا ملقت�سيات للمادة رقم 152/2 من  العائدة لكم بطريق  الوىل الوىل رقم الر���س 176 

الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديالته.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:6347/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم با�سدار امر اأداء يف مادة جتارية الزام املدعي عليهما 
بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )12.730/5( درهم اثني ع�سر الفا و�سبعمائة وثالثون درهم وخم�سة 

فلو�س - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:ال�سرقية لالدوات املطبعية �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية الثانية - �سارع رقم 13 - م�ستودع رقم 1-6-7-8-9 خلف م�ست�سفى ا�سر 
maliklaw@emirates.net.ae:فاك�س رقم 042671332 - امييل -

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- ري�سمى باراكال كوجنو  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/30 - بالزام املدعي 
اثنا ع�سر الف و�سبعمائة وثالثني درهم وخم�سة  عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )12.730.5( درهم 
فل�س - والفائدة 5% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2021/9/28 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالت�سامن 
يف امل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن حكم بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 11 / 2021 / 2352 مدين جزئي
%12 من  والفائدة  درهم(   499،525  ( وقدره  علي�ه مببلغ  املدعي  باإلزام  املطالبة  الدعوى:  مو�سوع 

تاريخ 2018/09/10 وحتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة.. 
طالب العالن : �سحر بنت ح�سني بن ا�سعد �سالمه - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنه : �سيف ال�سالم عو�س عمر عطا املنان  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع الإعالن : تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه / 1 - �سيف ال�سالم عو�س عمر عطا املنان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى / �سحر بنت ح�سني بن ا�سعد �سالمه - و ميثله  / حممود ح�سني علي اأحمد

و  درهم(    499،525  ( وقدره  مببلغ  علي�ه  املدعي  باإلزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك�   اأقام  قد 
الفائدة 12 % من تاريخ 2018/09/10 وحتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة. 
نود اإعالمكم اأنه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اأعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور 
رقم   هاتف  على  الوىل،  البتدائية  الدعوى  اإدارة  اأمام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عرب 
ال�ساعة  ولغاية  �س   9:00 ال�ساعة  من  وذلك   2021-10-24 يوم   )00971566037085(
املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على  تقدمي اخلدمة  املرئي عن طريق مركز  اأو احل�سور  12:30 ظ 

�سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�سوية. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - كاثلني �مور بايونا باركون   
جتاري   SHCEXCICOMS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003633/ 

اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان   - باركون  بايونا  امور  كاثلني   : عليه  املحكوم  اإىل 
ال�سارقة �سارع التعاون بناية تايجر )1( الطابق ال�سابع �سقة رقم )703( 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك م�سر )فرع راأ�س اخليمة( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 205855 درهم. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
فقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة عن ال�سركة العاملية القاب�سة )اأ�سماك(  با�سم كال من :

عدد الأ�سهم رقم ال�سهادة ال�سم 

ASMAK17122893000�سيخه را�سد حممد النعيمي 

ASMAK17122903000مرمي عبداهلل �سعيد علي بوح�سن 

ASMAK17122913000منذر عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK17122923000را�سد عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK17122933000مريه عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK17122943000حممد عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK17122883000عبداهلل �سعيد علي بوح�سن 

 فمن يعرث عليهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اأعاله 
او الإت�سال على 0566266111

   فقد�ن �شهاد�ت ��شهم

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
ايل املنفذ �سدهم  : 1- بنتا كري خلدمات املرافق ال�سحية ذ.م.م
  2- عي�سى احمد عبد اهلل بن جكه املن�سوري

�ملو�شوع : �لدعوى رقم 2021/5044 تنفيذ جتارى ) ت�شفية (
ا�سارة للمو�سوع اأعاله وحيث مت انتدابنا من حماكم دبي  خبريا م�سفياً فى الدعوى امل�سار اليها اعاله  فاننا 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم  الحد القادم املوافق 2021/10/24 فى متام 

ال�ساعة 01:30 ظهراً  على ان يتم تزويدنا قبل موعد الجتماع املحدد بالتي :- 
"1- لئحة الدعوى وكافة املذكرات وامل�ستندات املقدمة �سلفا اأمام املحكمة املوقرة مع الرجمة من قبل الطرفني

واملذكرات املوؤيدة لدفاع الأطراف مع الرجمة اىل العربية لأي م�ستند بلغة اجنبية. امل�ستندات  كافة   -2
الوكالت  من  ون�سخ  املحمولة  وهواتفهم  املرئي  باحل�سور لجتماع اخلربة  ممثليكم  هويات  �سور   -3
رابط  ل�سيادتكم  مرفق  احل�سور ..  منكم  ملمثلكم يف  ال�سادر  التفوي�س  من  ون�سخ  موكليكم .  من  لكم  املمنوحة 

ح�سور اجتماع اخلربة املرئي عرب تطبيق زووم :
Topic: 5044 / 2021  

Time: Oct 24، 2021 01:30 PM Dubai"
81380458858/https://us02web.zoom.us/j

 دكتور / على ر��شد �لكيتوب 

�إجتماع خربة 

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة :  العراف للتجارة العامة )�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /221916
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م  )ذ.م.م.(.   حم��دودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
التاأ�سري  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   -  58041
يف ال�سجل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��ان��ح��الل ال�����س��رك��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وذل���ك مب��وج��ب قرار 
اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2021/03/28 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت 
رقم/2021/1/221988( بتاريخ 2021/10/13 وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . وعلى 
 – يف  الكائنة  مكاتبة  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من 
ديرة – بور�سعيد – ت /2955248 �س ب/8540  ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات 

والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.  
ادارة الرتخي�س التجاري

حكومة دبي –  )تر�خي�س(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة : العراف للتجارة العامة )�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /221916

دبي   -  1 دبي لال�ستثمار  – جممع  العيايل  �سهيل بطى حممد  احمد  العنوان: حمل رقم)10( ملك 
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.( . رقم القيد بال�سجل التجاري : 58041 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة 
املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2021/10/13 واملوثق لدي 
امل�سفي  وبتعيني   2021/10/13 بتاريخ   2021/1/221988 املحرر  رق��م  حتت  العدل  الكاتب 
املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد 
– مكتب رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �س ب : 8540 

م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
ادارة الرتخي�س التجاري

حكومة دبي –  )تر�خي�س(

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
يف  �لدعوى 2021/290 جتاري كلي   

�سد / املدعي عليها / ويلتا للتجارة العامة - �س ذ م م   
املقامة من / ماركتليند بي تي واي ليمتد   

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدعوى رقم 
2021/290 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س 
عن  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلربة  اعمال 
2021/10/20 يف  ZOOM وذلك يوم الربعاء املوافق  طريق تطبيق 
املوؤيدة  امل�ستندات  ، ويرجى منكم اح�سار كافة  11.30 ظهرا  ال�ساعة  متام 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
�خلبري �حل�شابي و�مل�شريف  
حممد �شعيد �ل�شريف 

�عــــالن بالن�شـــر

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

 يف �لإ�شتئناف رقم 2614/2021/305 ��شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85   

وامل�ساريف  والر�سوم  جزئي  جت��اري   3074/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال��دع��وى  مو�سوع 
والتعاب. 

م�ستاأنف  : ريا�س بونات �سيدوتي - واآخرون  
عنوانه : يعلن علي حمل عمله ب�سركة �سباي�س وي �ساتاليت �سي�ستم�س )ذ م م( الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - 

منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة D86 بريزم تاور - مكتب رقم 1808 - مكاين 2477286838  
وميثله : عادل عبدالقادر حميد فاخر  

املطلوب اإعالنه : الدلة لل�سحن )ذ م م( - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/3074 جتاري جزئي 

وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2021/11/7 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن بالن�شر        
 3753/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- كافيه باربريا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : فا�ست لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سى  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
91،585.00 درهم)واحد وت�سعون الف وخم�سمائة خم�سة وثمانون درهم( مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/11/30 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف �لتنفيذ رقم 4351/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 649/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )44424.45 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : بنك م�سر )فرع دبي( - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع 

بور�سعيد - مبنى افنيو �سيتي - �سقة مكتب رقم 205 - 206 مقابل ديرة �سيتي �سنر  
املطلوب اإعالنه : دومينيك باولو تابويج ارويو - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 44424.45 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
يف �لدعوى  رقم )2021/207( جتاري كلي    

املدعي عليها الرابعة : �سيلني جوي اراكال 
املدعي عليها اخلام�سة : ا�سلني جوي جوي اراكال اولهانان 

نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف وح�سابي بالدعوى املقامة �سدكم من املدعية: 
ر�سملة تريد فاينان�س فاند ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع جلنة 
اخلرباء عن بعد واملقرر عقده يوم الأحد املوافق 2021/10/24 يف متام ال�ساعة 11.00 
تييمز.  مايكرو�سوفت  برنامج  بوا�سطة  الإلكرونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا 
)على ان يتم الإعالن باللغتني العربية والجنليزية(.  لذا نطلب منكم احل�سور والإت�سال 
هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة 
لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
جلنة �خلرب�ء 
حممد ح�شن �ملرزوقي - �ليازية خليفه عبد�هلل �ملري            

�إعالن بالن�شر جلل�شة �خلربة 

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�أد�ء  �أمر   FUCAPCICPL2021 /0000262 يف  �لدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
FAIRDEAL TRADERS S.A امل�ستاأنف �سده : فريديل تريدر�س اأ�س اأي

فاك�س   092014101 رقم  هاتف  الفجرية  ميناء  داخل  فريديل  بناية  الفجرية   : عنوانه 
التجاري  للتمويل  ر�سملة  �سندوق   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن   -  092228206

 /0000262 2021/9/3 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ 
اأداء.  اأمر   - املدنية  الإ�ستئناف  املحكمة   FUCAPCICPL2021

يوم  الفجرية  الق�ساء  بدار  الفجرية  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي 
10.30 �سباحا وتقدمي ما لديكما من بينات ويف  2021/10/25 ال�ساعة  الإثنني املوافق 

حالة عدم ح�سوركما او ح�سور من ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما. 
مكتب �خلدمات �لق�شائية 
من�شورة على عبد�هلل 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�أد�ء  �أمر   FUCAPCICPL2021 /0000262 يف  �لدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
  )IMO( رقم مرجع - Fair Dream امل�ستاأنف �سده : �سفينة

 8014758  - اململوكة وامل�سجلة �سركة درميالند ماريتامي ا�س اي 
الفجرية  :ميناء  عنوانه   -  Dreamland Maritime SA

ا�ستاأنف  قد  التجاري  للتمويل  ر�سملة  �سندوق   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 /0000262 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  2021/9/3 بتاريخ  ال�سادر  احلكم 
ح�سورك  فيقت�سي  اأداء.   اأمر   - املدنية  الإ�ستئناف  املحكمة   FUCAPCICPL2021
املوافق  الإثنني  يوم  الفجرية  الق�ساء  بدار  الفجرية  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديكما  ما  وتقدمي  �سباحا   10.30 ال�ساعة   2021/10/25

ح�سوركما او ح�سور من ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما.
مكتب �خلدمات �لق�شائية 
من�شورة على عبد�هلل 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
طلب �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
�أد�ء    �أمر   AJCFICICPL2021 /0003718 يف  �لدعوى رقم

 اإىل : املحكوم عليه �سركة جريمن للمقاولت املعدنية ، في�سل �سوجنات حممد �سوجنات ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
باإلزام الطرف املطلوب  ناأمر  املعدات، بالتايل : قرار املحكمه :  الفار�س لتاأجري  اأعاله ل�سالح 
�سدهما 1 - �سركة جريمن للمقاولت املعدنية ذ.م.م  2 - في�سل �سوجنات حممد �سوجنات باأن 
يوؤديا - بالت�سامن - للطرف الطالب ))الفار�س لتاأجري املعدات (( : مبلغا وقدره 356.685 
درهما )ثالثمائة و �ستة و خم�سون الفا و �ستمائة و خم�سة و ثمانون درهما(، والفائدة القانونية 
الإلزام  مع  ال�سداد،  متام  وحتى   2021/3/1 املوافق  ال�ستحقاق  تاريخ  من   7% بواقع 
 15 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املعجل.  بالنفاذ  وال�سمول  بامل�سروفات 

يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0024710

املخط�ر : ا�سرف حجازي حممد حجازي - م�سري اجلن�سية 
و يحمل بطاقة هوية رقم )784197665243131(  

العن�وان : ال�سارقة - النا�سرية - هاتف رقم : 0557705225
)O367861( املخطر اإليه : معاذ زيد �سليمان احل�سن - اأردين اجلن�سية و يحمل جواز �سفر رقم

الع�نوان : دبي هاتف رقم : 0558070679  0566300308
مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ “34،500” درهم

الوقائع :
• حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر و�سلني امان�ة باإجمايل مبلغ وقدره “34،500”درهم “اأربعة و ثالثون الف 

و خم�سمائة درهم “على اأن يقوم بتو�سيل املبلغ لل�سيد/ طالل املهدي ابراهيم – م�سري اجلن�سية 
لل�سيد/ طالل املهدي ابراهيم – م�سري اجلن�سية . لذلك املبلغ  بتو�سيل  يلتزم  مل  اليه  املخطر  اأن  • حيث 

و  “اأربعة  “34،500”درهم  وقدره  املبلغ  باإجمايل  الي�سالني  قيمة  بدفع  اللتزام  اإليه  املخطر  املخطر  يخطر   •
ثالثون الف وخم�سمائة درهم “يف فرة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ الخطار و اإل �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

ل�ستالم املبلغ،  • وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا،

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0025313

اخطار عديل للوفاء مببلغ 40000 درهم
املخطر : احمد م�سعد عبدالهادي علي الدين - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784198141029490(

العنوان : ال�سارقة - العزرة - ه�اتف : )0501630505(
املخطر اليه : عالء حممد �سعيد احمد زيود ، اردين اجلن�سية

العنوان : ابوظبي - منطقة دائرة املياه - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ورثة را�سد املن�سوري 
هاتف رقم : 0507711614  0506607027   065422617

مو�سوع الإخطار : دفع قيمة �سيك
الوقائع :

حيث اأن املخط�ر اليه حرر �سيك ل�سالح املخطر
- �سيك برقم )410019( بتاريخ 2014/07/15 مببلغ وقدره )40000( درهم م�سحوب على بنك اأبوظبي ال�سالمي 

حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب ،
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 

اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة  لذلك 
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك

�لكاتب �لعدل

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
 �إخطار عديل 

برقم 2021/0002382
املخط�ر:

اأحم�د � اجلن�سية: باك�ستان واأحم�ل بطاق�ة ه�وي�ة رق�م 784198238520922 ب�سفتي  ال�روؤوف  عب�د  فاروق  ال�سيد   -1
التنمية  دائرة  من  �سادرة  رخ�سة  ذ.م.م(  ال�سحي  التاأمني  مطالبات  اإدارة  احلياة  )خط  امل�سماه  الرخ�سة  يف  و�سريك  مدير 
امل�ك�ت�ب  رق�م   - الإم�ارات  بري�د  بناي�ة   - مليح�ة  �س�ارع   - مليح�ة   - ال�سارقة  العنوان:   732215 برقم  بال�سارقة  الإقت�سادية 

رقم:0554476844 هاتف   303
املخط�ر اإلي�ه: حم�د م�اج�د را�س�د ال�عب�ار الفال�سي - اجلن�سية: الإم�ارات - يحم�ل بطاق�ة  هوية رقم 784198892527510.  

العنوان:دبي - ند ال�سبا 3 – الرقم املكاين 3626382479 - هاتف رقم : 0562550900
مو�سوع الإخطار: اإن�سحاب من ال�سركة

الوق�ائع : • حيث اأن املخط�ر اإلي�ه �س�ري�ك ف�ي الرخ�سة امل�سماه)خط احلي�اة اإدارة مطالب�ات التاأمني ال�سحي ذ.م.م( ال�سادرة م�ن 
دائ�رة التنمية القت�س�ادي�ة ف�ي اإم�ارة ال�سارقة برقم رخ�سة )732215(.

اإلي�ه ميتن�ع ع�ن احل�س�ور للتوقي�ع عل�ى الأوراق اخلا�س�ة باخلروج من الرخ�سة لدى الدائرة الإقت�سادية. "• وحي�ث اأن املخط�ر 
• وعلي�ه ف�اإن املخط�ر يرغب باإخط�ار املخط�ر اإلي�ه ب�س�رورة احل�س�ور ل�دى الدائرة الإقت�سادية للتوقيع على عقد ان�سحابه م�ن 
الرخ�سة املذكورة اأعاله واإل �سي�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية.  لذلك ، ينيب املخطر )املخطر اإليه( للح�سور لدى الدائرة 
الإقت�سادية للتوقيع على عقد ان�سحابه من الرخ�سة رقم )732215( خالل 5 اأيام من تاريخه والإ �سي�سطر اأ�سفاأ اإىل اإتخاذ 

الإجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واإحرام.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
 �إخطار عديل بالغاء �لوكالة   

برقم 2021/0021116

املخط�ر/ حممد �سعاده ح�سني حممد نا�سر - اجلن�سية بنغالدي�س ، 
واحمل هوية رقم )7841992( العن�وان : ال�سارقة هاتف رقم 0556512293 

املخطر اإليه / حممد �سيف ال�سالم حممد جني عامل - اجلن�سية بنغالدي�س ، 
العنوان : دبي هاتف رقم: 0582387128

و   ،2020/11/15  : بتاريخ  ل�ساحلك  املحررة  للوكالة  اإ�سارة   : وكالة  عزل   : املو�سوع 
امل�سدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل برقم )SH20201110D53141( ، وعمال 
لن�س املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل 
بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(. لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلكم من الوكالة 

املذكوره اعاله اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا الإعالن 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن حكم بالن�شر        

  يف  �لدعوى رقم 1414/2019/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف  الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 11

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )80.500( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي / اي تي ايه و�سرن اوتو ���س.ذ.م.م  - عنوانه / الم��ارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع برج 

خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة 1606-16
املطلوب اإعالنه / 1- بي�س 2 روف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعى عليه 

املدخل  اخل�سم   - جوزيف  بيو�س  بيو�س  �سيبو  جو�س   -2
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2019/9/18 مبثابة احل�سوري للمدعي عليها 
واخل�سم املدخل : اول بالزام املدعي عليها واخل�سم املدخل بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )26.500( درهم �ستة 
ثانيا:بالزام   -  2019/3/18 يف  املطالبة  تاريخ  من  9% اعتبارا  القانونية  والفائدة  دره��م  وخم�سمائة  الف  وع�سرون 
9% اعتبارا من تاريخ  اخل�سم املدخل بان يوؤدي للمدعية مبلغ )54.000( درهم اربعة وخم�سني الف درهم والفائدة 
رفع الدعوى يف:2019/3/18 وحتى متام ال�سداد مع الزامه مب�ساريف الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم  مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

MOJAU_2021- 0027559 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / ا�سرف فوزى حممد امني، اجلن�سية: م�سر يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / حم�د را�سد عبداهلل خمي�س 
باأمارة  تاأ�س�ست  النيل(  امل�سماه )�سوبر ماركت اهل  الغيث، اجلن�سية : المارات بالرخ�سة 
 ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )787972( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027459 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد ا�سرف حممد ا�سغر، اجلن�سية : باك�ستان، يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / حفظ الرحمن احم�د �سودرى 
�سريف - اجلن�سية : باك�ستان ، بالرخ�سة امل�سماه )بيت اخلري ملقاولت التك�سية والر�سيات( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )738867( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه،  تعديالت اخرى : ل يوجد
 2013 ل�سنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027487 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيد/ حارب �سعيد �سامل املنذرى، اجلن�سية : المارات، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�س�ته البالغة 100% وذلك اىل كاًل من : 1- ال�سيد / ح�سن حارب �سعيد 
�سامل املنذرى - اجلن�سية: المارات، بن�سبة 51% ،  2- ال�سيد/ بيدو فنجال عبداهلل، اجلن�سية 
باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستندات(  وت�سوير  للطباعة  )بيمة  امل�سماه  بالرخ�سة   ، %49 بن�سبة  الهند،   :
بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )219642( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027529 رقم �ملعاملة

�عالن بالن�شر 
 : اجلن�سية  املرزوقي،  ح�سن  عبداهلل  يو�سف  مبارك   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  المارات 
ل�سبغ  الفيوم  )ور�سة  امل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�س  اجلن�سية:  احمد،  على  مياه  /بابول 
ال�سادرة   )24763( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  و�سمكرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من 
موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم 
املذكورة  العدل  الكاتب  العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027396 رقم �ملعاملة

�إعالن بالن�شر 
ليكن معلوماً للجميع باأن :  ال�سيد/ عبداللطيف حممد �سميع اهلل �سيخ حممد �سميع 
اهلل يو�سف �سيخ – اجلن�سية: الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
)50%( اإىل ال�سيد/ حممد �سميع اهلل يو�سف - اجلن�سية:الهند،  يف الرخ�سة امل�سماه 
بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  لالزياء(  اخلليج  وردة  )ف�ستان 
برخ�سة رقم )783783(، تعديالت اأخرى: ليوجد، وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027434 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

– يرغب  ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/احمد عبداهلل حممد املال اجلن�سية: الإمارات 
حممد  اهلل  نور  حممد  ال�سيد/  اإىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
جمعه �سودهورى - اجلن�سية:بنغالدي�س،  يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة القوة الكامنة لكهرباء 
 ،)538497( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات( 
تعديالت اأخرى:- تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(، 
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�سديق  على  الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم  يف �سان 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
MOJAU_2021- 0027139 رقم �ملعاملة

�إعالن تنازل / بيع موؤ�ش�شة ناويد كرمي �شودهرى لتجارة قطع �لغيار 
�مل�شتعملة لل�شيار�ت

اإعالن بالن��س�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد / ناويد كرمي �سودهرى ف�سل كرمي �سودري - اجلن�سية: 
ال�سيد/  اإىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - باك�ستان 
كرمي  )ناويد  امل�سماه  الرخ�سة  ،يف  اأفغان�ستان   : اجلن�سية   - حيدر  غالم  بن  عبداملجيد 
�سودهري لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س    ،)785101( رقم  برخ�سة  بال�سارقة 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  
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�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر 

 7704/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سويفت �ستار لتجارة الدوات املكتبية �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/قرطا�سية العلوم �س.ذ.م.م 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )11795( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر 

 6973/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ديلفيني فريجيني لورين�سيو ديراتز

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/لك�سوريا ميدل اي�ست م.د.م.�س 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )41645.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن بالن�شر 
 1296/2021/208 تنفيذ مدين 

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

اىل املنفذ �سده/1-  �سوزان احمد �سليمان ابو�سيف
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )7302( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر 

 7650/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  الربارى لدارة املن�سات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ملك ال�سحراء لتاجري املعدات الثقيلة �س.ذ.م.م
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )93451.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن بالن�شر 
 987/2021/211 تنفيذ عقاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  عماد جواد بعا�سريي
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/متويل - م�ساهمة خا�سة 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )151399( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6110/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/559 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1104482.51( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو.ليميتد
ع���ن���وان���ه:خ���ارج ال���دول���ة وت��ع��ل��ن ع��ل��ى م��ك��ت��ب وك��ي��ل��ه��ا ال���ق���ان���وين اح���م���د رم�����س��ان وح��ل��ي��م��ة امل���رزوق���ي 
 ، امل��ن��ارة ، طابق 30 ، مكتب 3006  ب��رج   ، ، �سارع ال�سيخ زاي��د  ، بردبي  ، ام��ارة دب��ي  ، الم���ارات  حمامون 

مكاين:2466586507
املطلوب اإعالنه : 1- �سارتي جنابيلي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1104482.51(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6000/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/586 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4282740( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ال�سيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري
b عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى الزمردة - �سقة الرابع 47 

املطلوب اإعالنه : 1- با�سم احمد خليل الباكر - �سفته : منفذ �سده
ب��ت��اري��خ:2021/10/14 اعالنكم بانه مت احلجز على  مو�سوع الإع��الن : ق��ررت حمكمة دبي البتدائية 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها رقم الر�س 55/0 - منطقة الثنية الوىل - رقم 
ام الرمول - رق��م الر���س 283/0 - منطقة عيال نا�سر - رق��م الر���س 325/0  الر���س 5/1 - منطقة 
منطقة نايف - وذلك يف حدود مبلغ املطالبة وقدره )4282740( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7162/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1783-2019 جتاري جزئي واملعدل بال�ستئناف 
رقم 2651-2019 ا�ستئناف جتاري واملميز برقم:455-2020 طعن جتاري والعائد لال�ستئناف رقم:2244-

2020 جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )193105.06( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : دنيا للتمويل ذ.م.م

بوليفار بالزا  برج   - را�سد  بن  ال�سيخ حممد  بوليفارد  �سارع   - بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
2 - الطابق 19 - مكتب رقم 1903 - وميثله / يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي

املطلوب اإعالنه : 1- حافظ احمد علي احمد - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )193105.06( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:3816/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم:156
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )54.390( درهم اربعة وخم�سون الف درهم وثالثمائة وت�سعون درهما 
- مع الفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب �سمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من 

قيد الكفالة مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقاب اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة ميثاق للتامني التكافلي �س.م.ع - فرع دبي

ت��اور - �سقة 301 - بجانب قرية  دي��ره - دبي - �سارع بور �سعيد - مبنى نوف  ام��ارة دبي - بور�سعيد -  عنوانه:المارات - 
العمال - وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي

املطلوب اإعالنه:  1- الطريق ال�سابع للنقل بال�ساحنات الثقيله �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )54.390( درهم اربعة وخم�سون 
الف درهم وثالثمائة وت�سعون درهما - مع الفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقاب اتعاب املحاماة - وحددت لها 
اأو من  جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/28  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2821/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 11
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه موؤ�س�سة الركان للمواد العازلة مببلغ وقدره )53.798.38( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:�سركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م

ام��ارة دبي - را���س اخل��ور - بردبي - مبنى م�ستودع رقم 1 ملك �سركة ع��وازل الدولية  عنوانه:المارات - 
�س.ذ.م.م - رقم القطعة 764-613

املطلوب اإعالنه :  1- موؤ�س�سة الأركان للمواد العازلة  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/8/25 يف الدعوى املذكورة 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت�سدد  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م  الدولية  ع���وازل  �سركة  ل�سالح/  اع��اله 
 - فل�سا  وثالثون  وثمانية  درهما  وت�سعون  وثمانية  و�سبعمائة  ال��ف  وخم�سون  ثالثة  دره��م   )53.798.38(
م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2021/7/28 حتى 
، حكما مبثابة احل�سوري  بامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  املدعي عليها  والزمت  التام  ال�سداد 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2611/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : الحتاد الدولية لتجارة اأدوات ومواد اللحام ذ.م.م -  �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 2- تكنووات للكهروميكانيك ���س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : 
حاجز �سابق  - جمهول حمل الإقامة 

املنفذ  ال�سركة  على  احلجز  يف  ال���س��راك  مت  بانه  :نعلنكم  الإع���الن  مو�سوع 
�سدها/ال�سم�س للهند�سة واملقاولت ذ.م.م وذلك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)27539.25( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:6279/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر  بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )40000( درهم والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ ال�ستحقاق والر�سوم وامل�ساريف. 

املدعي:نا�سر علي خان حليم كل
عنوانه:امارة ال�سارقة كورني�س البحرية الفردان �سنر 104

 وميثله:فاطمة حممد علي ح�سني املازمي
املطلوب اإعالنه :  1- جيا جوبني جون جاندرا ا�سيكر اير  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/4 - 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )40.000( درهم اربعني الف درهم ، والفائدة 5% اعتبارا 
من 2021/8/11 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

.ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006673 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايه جيه بي لال�ست�سارات املوارد الب�سرية
جمهول حمل القامة - ال�سارقة - ابو�سغارة 

الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )9000( درهم الزام املدعي عليها بدفع الر�سوم 
وامل�سروفات واتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/25 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
 )10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/14م 
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
يف الدعوى رقم:2021/395 نزاع تعيني خربة جتاري

حممود  الول/عبدال�سالم  �سده  اع��اله:امل��ت��ن��ازع  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  �سدهما  املتنازع  اىل 
عبدال�سالم ال�سريف - املتنازع �سده الثاين/منري حممود عبدال�سالم ال�سريف

كما هو ثابت مبوجب احلكم ال�سادرة من حماكم دبي ب�ساأن انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى 
املذكورة اعاله وحيث مت البدء يف اعمال اخلربة احل�سابية وعليه يتوجب عليكم احل�سور اىل 
مقر مكتب/اخل�سر وم�ساركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف:دبي - منطقة املمزر - بناية 
اأب��راج املمزر - مكتب رقم 506 - ه��ات��ف:042578853 - ف��اك�����س:042578854 - �س.ب:48239 
دبي - بريد الكروين:alkhader_co@yahoo.com وبرفقتكم كافة امل�ستندات 
التي تتعلق مبو�سوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سيد/احمد حممود عبدال�سالم ال�سريف ، 

وذلك يوم الحد املوافق:2021/10/24 يف متام ال�ساعة 11:00 �سباحا.
�شامل ر��شد �خل�شر �ل�شام�شي

�خلبري �ملحا�شبي يف �لدعوى       

دعوة �جتماع خربة ح�شابية
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 270

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/بدر عبداهلل احمد حممد ال علي ، اجلن�سية - المارات 
اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحده  العربية 
ال�سيد:علي ح�سن عبداهلل ح�سن ال علي ، اجلن�سية: المارات العربية املتحدة يف الرخ�سة 
)الكوكب الزرق لتجارة مواد البناء( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)743295( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 269

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/بدر عبداهلل احمد حممد ال علي ، اجلن�سية - المارات 
اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحده  العربية 
ال�سيد:علي ح�سن عبداهلل ح�سن ال علي ، اجلن�سية: المارات العربية املتحدة يف الرخ�سة 
 )507876( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  للنقليات(  )القبطان 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   /  SHCFICIREA2021 /0007408 يف  �لدعوى رقم

اىل املدعي عليه : �سامويل اديدابو اديكونلي اديدابو اديكونلي 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - منطقة العزره - �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي - بناية �سكن �سائقي 

اجرة ال�سارقة - رقم الهاتف:0582356299
اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية  

، تطالب  - اجلن�سية نيجريي  اديكونلي  اديدابو  املدعي عليه/�سامويل  ذ.م.م �سد  ال�سارقة  املدعية/اأجرة  رفعت 
ب�سداد  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  الدعوى وحتديد موعد  بالتايل:اول:قيد  فيها 
من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  وفل�س   88 درهم  وع�سرون  واثنان  الفا  ع�سر  اثنا   )12022.88( وقدره  مبلغ 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/11/2 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/17م
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : قرافت ارت اند ديزان ذ.م.م  
العنوان : مكتب 1601 ملك ا�ستيكو لدارة العقارات ذ.م.م - املركز التجاري الثاين. ال�سكل 
التجاري  القيد بال�سجل  القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 666092  رقم 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1247286 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/10/17  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/17 وعلى 
حممود كاظم ملراجعة  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  من لديه 
احل�سابات العنوان :  مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال 
نهيان - املركز التجاري ا�ستدامة B - الهاتف - الفاك�س ،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/حممود كاظم ملراجعة احل�سابات 
العنوان :  مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان 

- املركز التجاري ا�ستدامة B - الهاتف - الفاك�س
امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
قرافت ارت اند ديزان ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار  املذكور اأعاله لت�سفية  
حماكم دبي بتاريخ 2021/10/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/10/17 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - قا�شم �لطيب �بر�هيم �حمد
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004033/ 

اإىل املحكوم عليه : قا�سم الطيب ابراهيم احمد
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:حمدان م�ستاق حممد م�ستاق �سوداري ، برينادر برافني بير. 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف 12724 درهم 5757 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
باي�شو�شبيب�شن �نرتنا�شونال موؤ�ش�شة منطقة حرة م.م.ح

)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003943/ 
اإىل املحكوم عليه : باي�سو�سبيب�سن انرنا�سونال موؤ�س�سة منطقة حرة م.م.ح

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ :عمر عزت خليل اخلليلي. يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 86190 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 

 �إعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة كوربرو كومبانيز انرنا�سيونال اي ان �سي 
ابوظبي )اجلن�سية: الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �سارع حمدان - بنايه حممد بن م�سعود ، �س.ب:6924( 
واملقيدة حتت رقم )4358( يف �سجل ال�سركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام 
التجارية وتعديالتة و  ال�سركات  �ساأن  القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف 
القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرخي�س 
من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
يف  الوزارة  اىل  باعرا�سهم  يتقدموا  ان  العرا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة 
ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد اإدارة 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
     �ملو�شوع: �لأ�شماء

 تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة ب��ان امل��دع��وة/ م��رمي ح�سن 
)طحنون(  ال�سهرة  م�سمى  با�سافة  بطلب  تقدمت   ، ابراهيم 
بعد  ا�سمها  ل��ي��ك��ون  ل���س��م��ه��ا،  )امل��ن�����س��وري(  القبيلة  وم�سمى 
ال�سافة/مرمي ح�سن ابراهيم طحنون املن�سوري. وان من له 
م�سلحة يف العرا�س على ذلك ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
والتوثيقات يف  ال�سهادات  امام ق�سم  الع��الن  تاريخ  يوما من 

حمكمة را�س اخليمة.
قا�شي حمكمة ر��س �خليمة �لبتد�ئية
حممد مدحت �شكرى 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13370 بتاريخ 2021/10/19 
�عالن بالن�شر        

 67/2021/39 جتاري م�شارف كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهم : 1- غالمر�سا مرت�سي بهمني 2- بهنام غالمر�سا بهمني 3- بابك غالمر�سى بهمني 4- 
ويلفري لتجارة الآلت �س.ذ.م.م وميثلها كال من/بهنام غالم ر�سا مرت�سى بهمني 5-بهمني جروب �س.ذ.م.م 

وميثلها كال من/بهنام غالم ر�سا بهمني غالم ر�سا مرت�سى بهمني  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دار التمويل �س.م.ع 

بالت�سامن  الثامنة  وحتى  الوىل  م��ن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املدعية مبلغ اجمايل قدره )21.102.761.30(  ي��وؤدوا اىل  بان  بينهم  التكافل فيما  �سبيل  والت�سامم وعلى 
درهم م�سافا اليها الفائدة التفاقية والتاأخريية مبا ل يقل عن 10% �سنويا م�سافا اليها هام�س بواقع %3.5 
�سنويا او بن�سبة 6.5% ايهما اكرث من تاريخ غلق احل�ساب واقامة الدعوى باملطالبة وحتى الف�سل يف الدعوى 

بحكم نهائي وبات ومتام ال�سداد. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/10/26 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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لنتائج  مقدمة  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  ارت��ف��اع  يعد 
�سحية خطرية مبا يف ذلك النوبات القلبية اأو ال�سكتات 

الدماغية.
ويعد ارتفاع الكولي�سرتول �سارا للغاية لأنه ل توجد 
توؤدي  اأن  وميكن  ال�سخ�س.  حتذر  وا�سحة  اأعرا�س 
زيادة  اإىل  ق�سد  غري  عن  اأي�سا  احلياة  منط  عوامل 
ذلك  يف  مب��ا  الكولي�سرتول  م�ستويات  ارت��ف��اع  خطر 

طريقة نومك.

النوم  ي��ك��ون  اأن  ال�سحة، ميكن  وخ���رباء  ل��ل��درا���س��ات  ووف��ق��ا 
مب�ستويات  الأم���ر  يتعلق  عندما  يتجزاأ  ل  ج���زءا  ع��دم��ه  اأو 
ال��ك��ول��ي�����س��رول ل��دي��ك وخ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب���ح���الت �سحية 

اأخرى.
الباحثون  اكت�سف   ،  Sleep منظمة   ن�سرتها  درا���س��ة  ويف 
اأن كال من النوم املفرط والقليل جدا له تاأثري �سلبي على 

م�ستويات الدهون لدى ال�سخ�س.
و2329  رج��ال   1666 من  جمموعة  الباحثون  وفح�س 
امراأة فوق �سن 20 عاما، ووجدوا ب�سكل مثري لالهتمام اأن 
النوم اأقل من خم�س �ساعات يف الليل يزيد من خطر ارتفاع 
الربوتني  م�ستويات  وان��خ��ف��ا���س  الثالثية  ال��ده��ون  ن�سبة 

الدهني عايل الكثافة لدى الن�ساء.

�ساعات من  ثماين  اأك��رث من  على  اأن احل�سول  لوحظ  كما 
النوم اأدى اإىل نتيجة مماثلة.

ويف درا�سة اأخرى، مت التحقيق يف مدة النوم وعادات ال�سخري 
والأوعية  القلب  اأم��را���س  على  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  وكيف 

الدموية.
وكان امل�ساركون يف الدرا�سة جزءا من برنامج فح�س اأمرا�س 
مدينة  يف  التعليمية  والتوعية  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب 

نيويورك.
الأمرا�س  ملخاطر  منهجي  ب�سكل  امل�ساركني  تقييم  ووق���ع 
التقليدية  اخلطر  ع��وام��ل  ذل��ك  يف  )مب��ا  الوعائية  القلبية 
واأكملوا  الج��ت��م��اع��ي��ة(  النف�سية  وال��ع��وام��ل  احل��ي��اة  ومن��ط 
ا�ستبيانا موحدا ب�ساأن عادات النوم )مبا يف ذلك مدة النوم 

وال�سخري(.ومت حتليل الدهون بالرتباطات بني عادات نوم 
امل�ساركني وعوامل خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية 
با�ستخدام  الدميوغرافية  العوامل  تقييم  ووقع  الدموية/ 

النحدار اللوجي�ستي متعدد املتغريات.
ووجدت الدرا�سة اأن النوم اأقل من �ست �ساعات يف الليلة يوؤثر 
الدهني  الربوتني  كولي�سرول  م�ستويات  على  كبري  ب�سكل 

.)LDL-C( منخف�س الكثافة
كولي�سرول  بانخفا�س  معنويا  مرتبطا  ال�سخري  وك���ان 

الربوتني الدهني عايل الكثافة.
خطر  ب��زي��ادة  مرتبطة  ال��ن��وم  قلة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وا�ستنتج 
 )CVD( ال��دم��وي��ة ب��اأم��را���س القلب والأوع��ي��ة  الإ���س��اب��ة 

والوفيات الناجمة عن جميع الأ�سباب.
النف�سي  ال��ط��ب  ال��دك��ت��ور مايكل غ��ران��دي��ن، م��در���س  وق���ال 
مدر�سة  يف  الع�سبية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  ال��ن��وم  م��رك��ز  وع�����س��و 
�سعوبة  ع��ن  يبلغون  ال��ذي��ن  "الأ�سخا�س  للطب:  ب��ريمل��ان 
اأو البقاء نائمني مييلون اإىل ارتفاع ن�سبة  متكررة يف النوم 
اأم  �سببا  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  نعرف  ال��دم. ول  الكولي�سرول يف 
نتيجة، نظرا لعدم وجود درا�سات بحثت حقا يف ما اإذا كانت 
التغريات يف النوم ميكن اأن تغري م�ستويات الكولي�سرول، اأو 

ما اإذا كان هذا الرتباط جمرد م�سادفة".
النا�س  ح�سول  مع  اأنه  وفريقه  غراندين  الدكتور  ولحظ 
لعوامل  ال�سخ�سي  ملفهم  حت�سن  ال��ن��وم،  م��ن  م��زي��د  على 

اخلطر.
وتاأثريه على  النوم  بقلة  املتعلقة  املحتملة  العوامل  وت�سمل 

م�ستويات الكولي�سرول ما يلي:
- البدانة

- م�ستويات اللبتني غري املتوازنة
- قلة ال�ستجابة لالإن�سولني

- نظام غذائي غري �سحي
- نق�س الأك�سجني

كيف تخّف�س م�ستويات الكولي�سرتول لديك؟
النظر عن دمج ع��ادات نوم �سحية، هناك عدد من  ب�سرف 
خف�س  يف  للم�ساعدة  بها  القيام  للمرء  ميكن  التي  الأ�سياء 

م�ستويات الكولي�سرول يف الدم.
اأهم هذه اخلطوات، حيث ين�سح  اأحد  الغذائي هو  والنظام 
مثل  امل�سبعة،  ب��ال��ده��ون  الغنية  الأط��ع��م��ة  بتجنب  اخل���رباء 
كاملة  الأخ��رى  الألبان  ومنتجات  واجل��نب  والزبدة  اللحوم 

الد�سم.
ويجب اأي�سا تناول الأطعمة التي ت�ساعد على خف�س ن�سبة 
ال��ك��ول��ي�����س��رول ال�����س��ار، م��ث��ل امل��ك�����س��رات والأف���وك���ادو وزيت 

الزيتون وال�سوفان.

قد يوؤدي اإىل النوبة القلبية اأو ال�سكتة الدماغية

منط النوم ميكن اأن يزيد ب�سكل كبري من ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول

ي��زي��د ذل���ك من  اأن  و�ستبحث جت��رب��ة ج��دي��دة ك��ي��ف مي��ك��ن 
فعالية الأدوية التي تعزز جهاز املناعة.

اإن  كري�ستي  موؤ�س�سة  من  اأرم�سرونغ،  اآن  الدكتورة  وقالت 
اإت�س اإ�س تر�ست يف مان�س�سر: "الأدوية امل�سادة لاللتهابات 
زي�����ادة فعالية  م��ف��ت��اح  اأن حت��م��ل  الأ����س���ربي���ن مي��ك��ن  م��ث��ل 
وجتربة  الوقت.  نف�س  يف  ا�ستخدامها  عند  املناعي  العالج 
وا���س��ع وغري  ن��ط��اق  م��ت��اح على  لأن���ه  اأم���ر مثري  ا�ستخدامه 

مكلف لإنتاجه".
 Breast التي ترعاها اجلمعية اخلريية  الدرا�سة،  وهذه 
متهد  اأن  ميكن   ،Cancer Now and Pfizer
للن�ساء  عاجل  ب�سكل  مطلوبة  ج��دي��دة  لعالجات  الطريق 

الالئي يتم ت�سخي�سهن ب�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي.
وهي اأول درا�سة �سريرية تخترب ما اإذا كان الأ�سربين ميكن 
املناعي يف  العالج  لأدوي��ة  اأك��رث ح�سا�سية  الأورام  اأن يجعل 

�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي، والذي يوؤثر ب�سكل رئي�سي 
على الن�ساء الأ�سغر �سنا والن�ساء ال�سود.

نوعا   18 تغطي  درا���س��ة   118 ل�  �سابقة  ووج��دت مراجعة 
يتناولون  الذين  املر�سى  اأن  املختلفة،  ال�سرطان  اأن��واع  من 
الأ�سربين لأ�سباب �سحية اأخرى كانوا اأكرث عر�سة بن�سبة 

احلياة. قيد  على  للبقاء   20%
العالج  بني  اجلمع  اأن  اأي�سا  املعملية  التجارب  وج��دت  كما 
ال����ورم يف  التحكم يف من��و  يف  ي�ساعد  والأ���س��ربي��ن  امل��ن��اع��ي 

الفئران ب�سكل اأكرث جناحا من العالج املناعي وحده.
 Christie و�ستقوم الدكتورة اآن اأرم�سرونغ، من موؤ�س�سة
مان�س�سر،  يف   NHS Foundation Trust
من  اأو  م��ع   avelumab املناعي  ال��ع��الج  عقار  بتجربة 
والعالج  اجل��راح��ة  املر�سى  يتلقى  اأن  قبل  الأ���س��ربي��ن  دون 

الكيميائي.
واإذا كانت النتائج اإيجابية، فقد توؤدي اإىل مزيد من التجارب 
يف الن�ساء امل�سابات ب�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي الثانوي 
التي  ال�سرطانية  اخلاليا  اأن  يعني  ما  لل�سفاء،  قابل  الغري 

بداأت يف الثدي انت�سرت اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم.
واأو�سحت الدكتورة اأرم�سرونغ، ا�ست�سارية الأورام الطبية: 
"اأ�سارت اأبحاثنا ال�سابقة اإىل اأن الأ�سربين ميكن اأن يجعل 
اأنواعا معينة من العالج املناعي اأكرث فعالية من خالل منع 

ال�سرطان من �سنع مواد ت�سعف ال�ستجابة املناعية".
يقرن  ع��ن��دم��ا  اأن���ه  جتربتنا  تظهر  اأن  "ناأمل  واأ���س��اف��ت: 
بالعالج املناعي، ميكن لالأ�سربين اأن يعزز اآثاره وقد يوفر 

يف النهاية طريقة جديدة اآمنة لعالج �سرطان الثدي".
جمموعة  اإىل  ال��ث��الث��ي  ال�سلبي  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  وي�����س��ري 
الثالثة  اجل��زي��ئ��ات  اإىل  تفتقر  ال��ت��ي  الأورام  م��ن  متنوعة 
م�����س��ت��ق��ب��الت هرمون  امل����ر�����س:  ل��ت�����س��ن��ي��ف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
 ،)PR( الربوج�سرون  وم�ستقبل   ،)ER( الإ�سروجني 

.)HER2( 2 وم�ستقبل عامل منو الب�سرة الب�سري
وبينما مت ا�ستخدام هذه اجلزيئات بنجاح لتطوير جمموعة 
متنوعة من العالجات امل�ستهدفة لأنواع اأخرى من �سرطان 
الثدي، فاإن غيابها يف �سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي يعني 
عادة على جمموعة  تقت�سر  النوع  لهذا  العالج  اأن خيارات 
من اجلراحة والعالج الكيميائي والعالج الإ�سعاعي، وميكن 

اأن ترافقها اآثار جانبية مرهقة.

املناعي  اجل��ه��از  م��ن  التهرب  ال�سرطانية  للخاليا  وميكن 
اأدوية  املناعية هي  العالجات  لكن  للبقاء على قيد احلياة، 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اخل��الي��ا ال�سرطانية  ت�����س��اع��د اجل�����س��م ع��ل��ى 

ومهاجمتها.
العالج  ب��ال��ف��ع��ل يف  امل��ن��اع��ي��ة  ال��ع��الج��ات  بع�س  وُت�����س��ت��خ��دم 
ت�سلح  ل  لكنها  الثدي،  ل�سرطان  ال�سلبي  الثالثي  الثانوي 

للجميع.

م�سكن اآلم �سائع قد يعزز فر�ش النجاة من النوع العدواين ل�سرطان الثدي
يقول العلماء اإن الأ�سربين قد يزيد من فر�س النجاة من اأحد اأ�سكال �سرطان الثدي العدوانية بن�سبة ت�سل اإىل 20%، حيث اأن 

م�سكن الآلم يوقف املر�س عن �سنع مواد تعيق ال�ستجابات املناعية.
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•• دبي-الفجر: 

الكوميدي  كا�سربز«  »ذا  برنامج  نظم 
واإع����������داد خم�سة  ت���ق���دمي  م����ن  وه�����و 
“لعبة  اأول حت��دي  اإم��ارات��ي��ني،  �سباب 
اإم��ارة دبي امل�ستوحاة من  احلبار” يف 
ال�سهري  ال���ك���وري  امل�����س��ل�����س��ل  اأح������داث 
احتل  وال����ذي   Squid Game
  Netflix نيتفلك�س  من�سة  �سدارة 
التلفزيونية  وال��ربام��ج  للم�سل�سالت 
والأف������الم الأك����رث ���س��ه��رة م��ن جميع 

اأنحاء العامل. 
بثها  مت  وال�����ت�����ي  احل����ل����ق����ة  ولق��������ت 
 The« ال�����ربن�����ام�����ج  م���ن�������س���ة  ع������رب 
موقع  على  املتواجدة   »Cuspers
ال���ف���ي���دي���وه���ات ال���ع���امل���ي »ي���وت���ي���وب« 
املا�سي  ال�سبت  ي��وم   YouTube
من  اأك�������رث   2021 اأك����ت����وب����ر   16
ال�ساعات  خ���الل  م�����س��اه��دة   4000
فيها  مت  وال��ت��ي  اطالقها  م��ن  الأوىل 
يتناف�سون  م�����س��ارك   31 ا�ست�سافة 
بجائزة  للفوز  التحدي  جميعاً خالل 
ت�سم  الأول،  ب��امل��رك��ز  للفائز  ن��ق��دي��ة 

تقوم خاللها  املناف�سة خم�س جولت 
اف�سل  ب���اخ���ت���ي���ار  ال���ت���ح���ك���ي���م  جل���ن���ة 
اخلا�سرين  وا���س��ت��ب��ع��اد  امل��ت��ن��اف�����س��ني 

ب��اإط��الق ك���رات ال��ط��الء امل�����س��ه��ورة يف 
.paintball لعبة البينتبول

واأ�سار مطر املهريي، ع�سو يف برنامج 

الأن�سطة  جميع  اأن  اإىل  كا�سربز«  »ذا 
»لعبة  حلقة  يف  امل��ق��دم��ة  وال��ع��رو���س 
الرفيه  لأغ����را�����س  ت���اأت���ي  احل����ب����ار« 

اأع�ساء  ج��م��ي��ع  ال���ت���زام  واأك�����د  ف��ق��ط، 
بقوانني  امل�ساركني  وكذلك  الربنامج 
ال�����س��الم��ة وال��ت��ي مت  اللعبة وق��واع��د 
كما  التحدي.  ب��داأ  قبل  اإليها  الإ�سارة 
واأو�سح املهريي باأن جميع امل�ساركني 
قاموا باإبراز نتائج �سلبية لفحو�سات 
و�سولهم  وق���ت  »ك���ورون���ا«  ف��اي��رو���س 
�سالمتهم  ل�سمان  الت�سوير،  مل��وق��ع 

و�سالمة اجلميع.
م��ن متابعتنا  ج����اءت  »ال��ف��ك��رة  وق����ال 
وا�سعة  �سهرة  وال��ذي لقى  للم�سل�سل 
دولة  يف  ال�سباب  ب��ني  م�سبوق  وغ��ري 
ال���ع���امل م���ا دفعنا  الإم��������ارات وح�����ول 
لإعداد وت�سوير حلقة خا�سة باللعبة 
من  وامل��ك��ون��ة  احل��ب��ار،  لعبة  امل�سهورة 
مراحل  وت�����س��م��ل  م����راح����ل،  خ��م�����س��ة 
بعنوان  الأوىل  اللعبة  على  امل�سابقة 
»���س��وء اأخ�����س��ر، ���س��وء اأح��م��ر« ولعبة 
»����س���د احل����ب����ل«، ول��ع��ب��ة »ق���ف���ز ج�سر 
الزجاج«، ولعبة »التيلة«، انتهاء بلعبة 

»قر�س الع�سل«.«
وت����������دور اأح�����������داث امل�������س���ل�������س���ل ح����ول 
مالية،  ب�سائقة  مي���رون  متناف�سني 

لكن  �سعبية،  اأطفال  األعاب  ميار�سون 
�سعيا منهم  ب��ع��واق��ب وخ��ي��م��ة، وذل���ك 
كبرية  نقدية  ج��ائ��زة  على  للح�سول 
ل��ل��غ��اي��ة. ال�����س��ل�����س��ل��ة امل���وؤل���ف���ة م���ن 9 
حلقات يف �سبتمرب املا�سي، متزج بني 
الرمزية الجتماعية والعنف ال�سديد 
للمجتمع،  ب��ائ�����س��ة  روؤي����ة  خ���الل  م��ن 
الأكرث  ال��ف��ئ��ات  م��ن  �سخ�سيات  ع��رب 
عر�سة للتهمي�س يف كوريا اجلنوبية، 
بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا 

ال�سمالية.
برنامج  ه���و  ك���ا����س���ربز«  »ذا  ب��رن��ام��ج 
اإعداد وتقدمي  كوميدي ترفيهي من 
ويت�سّمن  اإم��ارات��ي��ني،  �سباب  خم�سة 

وم�سوقة  فكاهية  ترفيهية،  حلقات 
ت�����راوح م���دة ك����ٍلّ م��ن��ه��ا م���ا ب���ني 10 
دقائق اإىل ن�سف �ساعة تقريباً وذلك 
يف اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع يف متام 
بتوقيت  م�����س��اءاً  اخل��ام�����س��ة  ال�����س��اع��ة 
اإمارة دبي. الكوميديون اخلم�سة هم 
اأحراري،  اهلل  عبد  احلليان،  �سعيد   :
فهد املطرو�سي، مطر املهريي، و�سيف 
اجل�سمي. والفكرة انبثقت من متابعة 
للعديد  يومياً  الإم��ارات��ي��ني  ال�سباب 
الكوميدية  ال��ف��ك��اه��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن 
الأجنبية عرب الإنرنت، الأمر الذي 
تقدمي  فكرة  بطرح  للتفكري  دفعهم 
برنامج كوميدي بنكهة اإماراتية. ومن 

خالل الربنامج يود اخلم�سة ُم�ساركة 
الإماراتي  ال�سباب  يوميات  يف  العامل 
بطريقة �سل�سة ومرحة ومبتكرة، من 
اأ�سبوعي  ب�سكل  حلقات  اإع���داد  خ��الل 
والهوايات  الأن�سطة  بع�سها  تت�سمن 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط��ن��ا  م���ع  الإم����ارات����ي����ة 
ال�سياحية  والأم��اك��ن  الطبيعية  على 
الدولة.   اإم�����ارات  بجميع  واحل��ي��وي��ة 
“ذا  ت�سمية  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
اللغوي  امل��ع��ن��ى  م��ن  ت��اأت��ي  كا�سربز” 
غ�سون  يف  ول��دوا  الذين  لالأ�سخا�س 
ثالث اإىل خم�س �سنوات من بداية اأو 
نهاية جيل، مثل ال�سباب الذي ولدوا 

يف فرة نهاية الت�سعينات.

•• اأبوظبي-الفجر:

املليون  ���س��اع��ر  ب��رن��ام��ج  اخ��ت��ت��م��ت جل��ن��ة حتكيم   
اإدارة  مب��و���س��م��ه ال��ع��ا���س��ر، ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه جل��ن��ة 
والراثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
باأبوظبي، يوم الأحد، جولتها الرابعة يف عا�سمة 
اإقبال  �سهدت  وال��ت��ي  “م�سقط”،  ُع��م��ان  �سلطنة 
كبري من امل�سركني الذين قدموا ق�سائد مميزة 
جلنة  ت��ب��داأ  فيما  التحكيم،  جلنة  اأم���ام  ومبهرة 
التحكيم اليوم الثنني مقابلة �سعراء يف اأبوظبي 
ب�سكل مبا�سر على مدار يومني و�سط حت�سريات 
واإج��راءات تعك�س الت�سميم على التعايف والعودة 

اإىل احلياة الطبيعية. 
اأكادميية  مدير  العميمي،  �سلطان  الأ�ستاذ  قال   
ال�����س��ع��ر ع�����س��و جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ب��رن��ام��ج �ساعر 
ُع���م���ان ج����اءت بعد  اأن ج��ول��ة ���س��ل��ط��ن��ة  امل���ل���ي���ون، 
ا�ستقبال الربنامج لعدد كبري من امل�ساركات التي 
كانت على م�ستوى جيد، م�ستوى �سعر عمال يف 
املوا�سم املا�سية تطور مو�سم بعد مو�سم ا�ستطاع 

�ساعر  نهاية  اإىل  ي�سل  اأن  العماين  ال�ساعر  اأنا 
املليون �سابًقا، وكل هذه الأ�سباب جعلت من اإقامة 

جولة يف �سلطنة عمان اأمر �سروري ومهم.
ال�سعراء  م���ن  الإق����ب����ال  اأن  ال��ع��م��ي��م��ي  واأ�����س����اف 

ال��ُع��م��ان��ي��ني ك����ان ك��ب��ري واجل���ول���ة ن��اج��ح��ة، واأن 
مبعنى  ومميز  مذهل  الق�سائد  بع�س  م�ستويات 

ُعمان  ���س��ع��راء  على  يح�سل  اأن  متوقعا  الكلمة، 
على ن�سيب جيد من املقاعد يف قائمة املائة هذا 

املو�سم.
واأكد ال�سا عر حمد ال�سعيد، ع�سو جلنة التحكيم، 
  اأن ال�سعراء عمان على مر املوا�سم الت�سع املا�سية 
امل��ل��ي��ون وه���م ي�سكلون ح�����س��ور قوي  ���س��اع��ر  م��ن 
دول��ة عمان �سرورية حتى ل  كانت  ومميز،  وقد 
من  واملميزة  اجلميلة  الكوكبة  هذه  مثل  نخ�سر 
لل�سعر  بالن�سبة  املحطة  ه��ذه  فكانت  ال�����س��ع��راء، 
ع��م��ان ه��ي ال��ب��واب��ة دخ��ول��ه��م واإط��الل��ت��ه��م على 

املو�سم العا�سر.
اإىل  ت��ط��ور  العماين  ال�سعر  اأن  ال�سعيد   واأو�سح 
حد كبري ويف كل ن�سخة جند ال�ساعر العماين يف 
املليون  �ساعر  برنامج  �سدر  وقد  م�ستمر،  تطور 
اأ�سماء جميلة وجنوم اإىل �سماء ال�سعر من �سلطنة 
عمان، وما زالوا متواجدين يف ال�ساحة ال�سعرية، 
لل�ساعر  يح�سب  واأي�سا  للربنامج  يح�سب  وه��ذا 
العماين اهتمامه بنف�سه وحر�سه على هذا الإرث 
الأدبي، معرباً عن �سعادته  بهذه املحطة ومتمنياً 
عمان  و�سعراء  عمان  لأن  مو�سم  كل  يف  تكون  اأن 

ي�ستحقون هذه املحطة.

و بناء على حتليل �سامل للتحديات التي تواجه ع�سرات اأ�سواق الن�سر حول 
مرونة  تعزيز  ح��ول  اإر���س��ادات  التقرير  يقدم  تفا�سيلها  اأدق  وفهم  العامل 
املعنية  واجلهات  ال�سركاء  مع  التعاون  خالل  من  الن�سر  قطاع  وا�ستدامة 

واأ�سحاب امل�سلحة.
التفاعل  تعزيز  ومنها  بالن�سر  املتعلقة  الق�سايا  اأب���رز  التقرير  وي��ت��ن��اول 
للنا�سرين  ال���دويل  الحت���اد  الأع�����س��اء يف  الوطنية  ال��ف��روع  ب��ني  ال��رق��م��ي 
بالتجزئة  البيع  واأ�سحاب متاجر  الكتاب والر�سامني  بناء عالقات  واإع��ادة 
التوجهات  وبيان  الن�سر  قطاع  يف  ال�سراكات  نطاق  وتو�سيع  النا�سرين  مع 
يف  القائمة  الثغراث  و�سد  ال��ف��وارق  وتقلي�س  التعليم  لقطاع  امل�ستقبلية 
مب�ستقبل  التفكري  عملية  ح��ول  تو�سيات  اإىل  بالإ�سافة  الن�سر  منظومة 
ت�ستثمر  التي  الهجينة  الفعاليات  من��اذج  اإىل  بال�ستناد  الكتب  معار�س 
الزوار  الوقائية ل�سمان �سحة  الإج��راءات  وتراعي  والبتكار  التكنولوجيا 

و�سالمتهم.
ياأتي التقرير يف اأعقاب تقرير �سابق اأعده الحتاد الدويل للنا�سرين بعنوان 
»من ال�ستجابة اإىل التعايف: تاأثري جائحة كوفيد19- على �سناعة الن�سر 
2020 ليقدم معلومات حديثة وموثوقة بعد  اأكتوبر  العاملية« ون�سره يف 

مقابالت اأجراها مع 33 تنفيذي اأول يف قطاع الن�سر.
و ت�سارك ال�سيخة بدور القا�سمي رئي�سة الحتاد الدويل للنا�سرين ويورغن 
بو�س املدير التنفيذي ملعر�س فرانكفورت الدويل للكتاب يف ندوة حوارية 
ي�سبق  الذي  لل�سركات  فرانكفورت  برنامج  �سمن  زيلتن  فيليك�س  يديرها 

انعقاد املعر�س .

 /InSPIRe/ و ت�ستعر�س ال�سيخة بدور القا�سمي الروؤية ال�ساملة خلطة
التي اأعدها فريق عمل الحتاد الدويل للنا�سرين بناء على احلقائق التي 
تلقاها من اجلهات املوقعة على امليثاق حول الطرق التي متكن الحتاد من 

تعزيز التعاون العاملي يف قطاع الن�سر.
وت���ق���دم ال�����س��ي��خ��ة ب����دور ال��ق��ا���س��م��ي ���س��رح��ا م��ف�����س��ال ح���ول م��ن��ه��ج خ��ط��ة /

InSPIRe/ الذي ينطلق من حقيقة اأن جناح �سناعة الن�سر يف امل�ستقبل 
على  تقع  جماعية  م�سوؤولية  هو  واإمن��ا  فح�سب  النا�سرين  على  يتوقف  ل 
عاتق جميع ال�سركاء واجلهات املعنية واأ�سحاب امل�سلحة يف منظومة الن�سر 
على  ق��ادرة  تكون  اأن  الن�سر  قطاع  تعايف  طريق  خلريطة  ينبغي  وبالتايل 

تلبية احتياجات كافة املعنيني دون ا�ستثناء.
الن�سر  قطاع  يف  العاملني  جهود  لتوحيد  التاريخي  الإجن���از  ه��ذا  ميهد  و 
ال�سيخة بدور  ك��ورون��ا ح��ي��ث �سكلت  ب��ع��د  م��ا  وت��ع��زي��ز م��رون��ت��ه يف م��رح��ل��ة 
/ الن�سر«  ا�ستدامة ومرونة قطاع  لتعزيز  ال��دويل  »امليثاق  القا�سمي جلنة 

الإعالن عنه مطلع العام اجلاري بجمع  امليثاق منذ  InSPIRe/ وجنح 
توقيعات اأكرث من 50 معر�س كتاب عامليا ومنظمة معنية بالكتاب والعمل 
الدويل  الحت��اد  اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة  العامل  بلدان  خمتلف  من  الثقايف 
اجلهود  بتوحيد  تعهدوا  ممن  ع�سوا   86 عددهم  يبلغ  الذين  للنا�سرين 
بعد  ما  مرحلة  يف  العاملي  الن�سر  لقطاع  وم�ستدام  حيوي  م�ستقبل  لبناء 
من  ل��ذا  ومن�سقة  فاعلة  ا�ستجابة  الأزم���ة  ت��داع��ي��ات  وت�ستوجب  ك��ورون��ا. 
فعاليات معر�س  املوقعني على هام�س  املزيد من  امليثاق  ي�سهد  اأن  املتوقع 

فرانكفورت الدويل للكتاب 2021.

بدور القا�سمي تك�سف عن تقرير الحتاد الدويل للنا�سرين حول �سبل تعايف �سناعة الن�سر مبرحلة ما بعد كورونا

باإ�سراف وتنظيم 5 �سباب اإماراتيني من برنامج »ذا كا�سربز«

اإطالق الن�سخة الماراتية من لعبة »حبار« يف دبي

جلنة حتكيم برنامج �ساعر املليون تختتم مقابالت �سلطنة ُعمان..وت�ستقبل �سعراء يف اأبوظبي على مدار يومني

•• فرانكفورت-وام:

ك�سفت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س الإحتاد الدويل للنا�سرين 
قطاع  ومرونة  ا�ستدامة   « عنوان  حمل  والذي  اجلديد  الإحتاد  تقرير  عن 
الن�سر /InSPIRe/« و الذي يعك�س روؤى وت�سورات ال�سركاء مل�ستقبل الن�سر 

العاملي يف مرحلة ما بعد كورونا.
انعقاد  قبيل  ذلك  و  لالحتاد  الر�سمي  املوقع  على  املن�سور  التقرير  يت�سمن 
معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب خالل الفرتة ما بي 20 و24 اأكتوبر اجلاري 
تفا�سيل جمموعة من التو�سيات التي جاءت ا�ستجابة ل�ست�سارات مكثفة مع 
املوقعني  من  الن�سر  بقطاع  ومعنية  عاملة  وعاملية  دولية  جهة   60 من  اأكرث 
 /InSPIRe/ »على »امليثاق الدويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�سر

الذي وفر لهم منربا للحديث عن اأبرز التحديات التي تواجههم.
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ل اأفا�سل بني الغناء والتمثيل، بل اأفعل ما ي�سعدين

نيكول �سابا: اختفائي كممثلة فرتات 
طويلة �سببه هو اأننى انتقائية جًدا

حلو(؟  )اجلو  اأغنية  جناح  �سر  ما  • بداية.. 
- جنحت اأغنية )اجلو حلو( لأن توقيت طرحها كان منا�سًبا جًدا، فهى اأغنية بروح ال�سيف 
والفرحة، تعاونت خاللها مع نخبة من الفنانني الكبار، امللحن حممد يحيى وال�ساعر �سريف 

عبيد واملوزع املو�سيقى اأمني نبيل ومهند�س ال�سوت ماهر �سالح.
مر النا�س بفرة �سعبة على م�ستوى العامل ب�سبب ظروف انت�سار فريو�س )كورونا(، وكنت 
اأريد تقدمي عمل فنى ي�ساعد حمبى الفن على حت�سني حالتهم النف�سية، لذلك تعاونت مع 

هوؤلء الفنانني الكبار لنطرح هذه الأغنية.
واحتفاًء  ل��ذا،  بال�سعادة،  ي�سعر  جتعله  مبهجة،  فنية  اأع��م��ال  اإىل  يحتاج  اجلمهور  اأن  واأرى 

بال�سيف، قدمت اأغنية مرحة، وهذا ما يعرفه عنى اجلمهور وما ينتظره منى.
اجتهدت لتقدمي اأغنية جديدة خمتلفة فى ال�سكل وامل�سمون عن كل ما يجرى طرحه فى 

ال�سوق، وي�ستغرق اختيار اأعماىل الفنية وقًتا كبرًيا، لأننى اأحرم جمهورى.
الأغنية؟ فيديو  ت�سوير  كوالي�س  كانت  • كيف 

- فيديو الأغنية كان ب�سيًطا جًدا، لأننى ف�سلت تقدمي )كليب( على ال�ساطئ )من غري ما 
اأكون اأوفر(، وكانت الكوالي�س جميلة، وكنت متاأكدة من اأن م�ساهد البحر وال�سم�س والهواء 

�ستعجب اجلمهور.
لطرحها؟ ت�ستعدين  التى  اجلديدة  الأغنية  تفا�سيل  • ما 

- ا�سمها )الباب يفّوت جمل(، من كلمات ال�ساعر اأمري طعيمة، واأحلان حممد يحيى، وتوزيع 
بال�سعادة..  اأن ي�سعر اجلمهور  ا  اأي�سً ال�)دي�سكو(، وهدفها  اأغنيات  على فتح اهلل، وهى ت�سبه 

واأثق فى اأنها �ستعجب النا�س. 
اأود اأن اأ�سري اإىل اأننى اأحب العمل فى م�سر، و�سعيدة باأن الدولة ناجحة فى مواجهة فريو�س 
)كورونا( دون التاأثري على الأن�سطة الفنية، كما اأحب اجلمهور امل�سرى، وهو يحب اأن يرانى 

على امل�سرح )اأنا �ساطرة اأوى فى حفالت الاليف(.
الأخرية؟ حفالتك  كانت  • كيف 

اهلل،  بف�سل  ج��ًدا  ناجًحا  وك��ان  ف��رة،  منذ  حماقى،  حممد  الفنان  م��ع  حفل  ف��ى  �ساركت   -
وح�سره عدد �سخم من النا�س، وا�ستمتعت بالغناء اإىل جانب )حماقى(. 

كما قدمت حفاًل مع الدمية ال�سهرية اأبلة فاهيتا، وكانت فكرة خمتلفة وجديدة.. اأنا اأحب 
الفن من اجلمهور )اجلمهور يحب  تقرب  التى  الأفكار اجلريئة  كل ما هو جديد، خا�سة 

اللى يالغيه(.
وتعاقدت لتقدمي عدد من احلفالت فى ال�ساحل ال�سماىل خالل الفرة املقبلة، كما �ساأحيى 

عدًدا من حفالت الزفاف، و�ساأقدم حفالت فى الإمارات.
مهرجانات؟ مطرب  مع  التعاون  فى  تفكرين  • هل 

- اأحب الفن ال�سعبى، واأنا اأول من تعاون مع املطرب عبدالبا�سط حمودة فى اأغنية )مفي�س 
كانت  لأنها  للغاية،  مميزة  جتربة  وكانت  كبرًيا  جناًحا  وحققت  �سنوات،  منذ  م�ستحيل(، 

مدرو�سة.
اأما عن فكرة التعاون مع مطرب مهرجانات خالل الفرة املقبلة، فاأود اأن اأقول اإننى انتقائية 
�سواء  حالًيا،  املنت�سرة  الأغنيات  اأن  واأرى  وتفكري،  درا�سة  دون  فنى  عمل  اأى  اأنفذ  ول  ج��ًدا، 
اأو مهرجانات، كانت حتتاج اإىل درا�سة وتفكري قبل اإطالقها )ع�سان مايبقا�س عمل  �سعبية 

وال�سالم(.
حالًيا؟ الأغنيات  كلمات  م�ستوى  فى  راأيك  • ما 

ا اأغنيات مكتوبة باحراف،  - خالل الفرة املا�سية قراأت اأغنيات كثرية جميلة، و�سمعت اأي�سً
واأعجبتنى اأغنية ح�سن �ساكو�س ويا�سمني رئي�س )يا حبيبتى(، واأغنية )كلنا مننجر( لوائل 

كافورى، واأرى اأن )وائل( قدم اأغنية فارقة خالل هذا املو�سم.
التمثيل؟ عن  ابتعدِت  • ملاذا 

- اختفائى كممثلة فرات طويلة �سببه هو اأننى انتقائية جًدا، واأعلن جلمهورى 
اأننى اأُعجبت ب�سيناريو فيلم )�سورى لبنانى(،

اأنه  واأعتقد  الإم����ارات،  فى  ت�سويره  و�سيجرى  خالله،  بالتمثيل  �ساأ�سارك   
�سيكون عماًل مميًزا.

فى  كممثلة  اإم��ام  ع��ادل  الزعيم  مع  تعاونت  لأن��ك  حمظوظة  اأن��ت  • هل 
بداية م�سريتك؟

)التجربة  فيلم  فى  اإم��ام  ع��ادل  الزعيم  مع  فتعاونى  بالتاأكيد،  نعم..   -
الدمناركية( هو �سبب �سهرتى.

جميع امل�سريني والعرب ينتظرون اأفالم وم�سل�سالت الزعيم، لذا كان 
ظهورى اإىل جانب اأ�سطورة كعادل اإمام �سبًبا كافًيا ل�سهرتى. ولأننى 

الظهور  اأقبل  ل  امل�سرى،  اجلمهور  يحبنى  اأن  م�سئولية  اأدرك 
اأو تليفزيونى �سعيف )ما بحب�س اأحرق  فى عمل �سينمائى 
املميز  العمل  اأ�سادف  اأن  واأنتظر  ف��ن(،  �سبعانة  اأن��ا  نف�سى.. 

الذى يعجب اجلمهور.
وي�سعد  ي�سعدنى  ما  اأفعل  بل  والتمثيل،  الغناء  بني  اأفا�سل  ل 

اجلمهور، ول اأ�سارك فى اأى �سىء ملجرد امل�ساركة.
عمل  ل��ت��ق��دمي  ال�����س��ب��اح  ���س��ادق  م��ع  ت��ع��اون��ك  حقيقة  • م��ا 

فنى؟
- مل اأتعاقد مع املنتج الكبري �سادق ال�سباح على اأى 

جلمهورى  و�ساأعلن  نتفاو�س،  ومل  فنى،  عمل 
فوًرا اإذا تعاقدت على تقدمي اأى عمل فنى.

فى  امل�����س��ارك��ة  جت���رب���ة  ك���ان���ت  • ك��ي��ف 
مب�سل�سل  ال���������س����ام����ي����ة  ال��������درام��������ا 

)الهيبة(؟
الأعمال  م��ن  )الهيبة(  م�سل�سل   -

بجزاأيه  كبرًيا،  جناًحا  حققت  التى 
بذلوا  العمل  �سّناع  لأن  والثانى،  الأول 

جمهوًدا كبرًيا فى حت�سريه.
راأ�سهم  على  ال��ن��ج��وم،  م��ن  كوكبة  ي�سم  العمل 

اأقدم  اأننى ل  الرغم من  تيم احل�سن، وعلى  الفنان 
ل��ب��ن��ان، لكننى قررت  ف��ى  ك��ث��رية  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  اأع���م���اًل 

امل�ساركة فى هذا العمل لأنه جيد.
متعددة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  ف���ى  امل�����س��ارك��ة  م���ن  م��وق��ف��ك  • م���ا 

اجلن�سيات؟
- اأرحب بامل�ساركة فى هذه الأعمال، لأن هذا يعترب تبادًل ثقافًيا يرثى 

الدراما العربية،
اأن  اأمتنى  اللهجات..  تعدد  هى  الأع��م��ال  ه��ذه  �سّناع  تواجه  التى  ال�سعوبة  لكن   

ن�سنع اأعماًل ي�ساهدها جميع العرب.
باإطاللتك  )اإن�����س��ت��ج��رام(  ع��ل��ى  اجل���دل  ب���اإث���ارة  ات��ه��ام��ك  ع��ل��ى  ردك  • م��ا 

الأخرية؟
كانت  الأخ���رية  واإطاللتى  نهائًيا،  اجل��دل  اإث���ارة  اأق�سد  اأو  اأتعمد  مل   -

اأننى قادرة  اإث��ارة اجلدل رغم  اأحب  جمرد جتريب ل�سىء جديد، ل 
على فعل ذلك.. فلدّى مقومات ل اأ�ستغلها.

ك�سفت املطربة واملمثلة وعار�سة الأزياء نيكول �سابا، عن اأنها ت�ستعد لطرح 
اجلديدة  اأغنيتها  جناح  بعد  جمل(،  يفّوت  )الباب  بعنوان  جديدة  اأغنية 
اجلدل  لإثارة  يكن  مل  )اإن�ستجرام(  على  ظهورها  اأن  موؤكدة  حلو(،  )اجلو 

)لدّى مقومات مثرية لكننى ل اأ�ستغلها(.
وقالت )نيكول(، يف هذا احلوار ، اإن ظهورها كممثلة اأمام عادل اإمام هو �سبب 
�سهرتها، لذلك ل تريد اأن تقدم اأعماًل فنية �سعيفة لأنها حترتم اجلمهور، 

م�سرية اإىل اأن م�ساركتها فى م�سل�سل )الهيبة( كانت موفقة.

انتهى املخرج ح�سني �سالح من ت�سوير ما يقرب من ن�سف اأحداث م�سل�سل 
بالقاهرة. الأ�سمرات  حي  يف  ت�سويره  يتم  الأ�سمرات" الذي  "حلم 

جهود  ي��ربز  والعمل  امل�سريني،  النجوم  من  كبري  ع��دد  امل�سل�سل  يف  وي�سارك 

فى  ونقلهم  الع�سوائيات  �سكان  حياة  واإنقاذ  الإن�سانية  جتاه  امل�سرية  الدولة 
حى الأ�سمرات مبراحله املختلفة، ويقدم روؤية خمتلفة متاما لهوؤلء ال�سكان 
فيه  عا�سوا  طويل  كابو�س  بعد  باحللم  ي�سبه  فيما  حياتهم  حتولت  وكيف 
خالل �سنوات من الإهمال، اىل حياة اآدمية وكل اأ�سرة ولها ق�سة 

خمتلفة.
بطولة  يف  ي�سارك  منري  �سريف  الفنان  اإن  مطلع  م�سدر  وق��ال 
تاجر  دور  وي��ق��دم  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ب���اإح���دى  امل�سل�سل 
خمدرات وتقدم الفنانة �سمرية عبدالعزيز دور والدته يف العمل، 
نظراً  ب�سدة  يرف�س  الأ�سمرات  حلي  نقلهم  ق��رار  ياأتي  وعندما 
لتجارته املحرمة، ومع توايل الأحداث تكت�سف والدته اأنه يتاجر 
الطريق بطرق  واإبعاده عن هذا  املخدرات وحت��اول مقاومته  يف 
اأن تنجح يف ذلك ويذهبون للعي�س يف حي  اإىل  كثرية وخمتلفة 

الأ�سمرات. 
الفنان  من  كل  بطولته  فى  ال�سمرات" ي�سارك  "حلم  م�سل�سل 
حم��م��د ري���ا����س، و���س��اب��ري��ن ووف�����اء ع���ام���ر، وال���ق���دي���رة �سمرية 
ن��ه��ال عنرب،  ع��ب��دال��ع��زي��ز، وال��ف��ن��ان��ة يا�سمني ج��م��ال، وال��ف��ن��ان��ة 
كلمات  لكتابة  بخيت  جمال  ال�ساعر  مع  التعاقد  ومت  واأنو�سكا، 
اأن ي�سارك وائل  ترات امل�سل�سل والأغ��اين الداخلية ومن املقرر 

الف�سني ويا�سمني علي بالغناء يف العمل اجلديد.
والعمل يربز جهود الدولة امل�سرية جتاه الإن�سانية واإنقاذ حياة 
�سكان الع�سوائيات ونقلهم فى حى الأ�سمرات مبراحله املختلفة، 
ويقدم روؤية خمتلفة متاما لهوؤلء ال�سكان وكيف حتولت حياتهم 
فيما ي�سبه باحللم بعد كابو�س طويل عا�سوا فيه خالل �سنوات 

من الإهمال اإىل حياة اآدمية وكل اأ�سرة ولها ق�سة خمتلفة.
القبائل"  "بت  م�سل�سل  �سالح  ح�سنى  امل��خ��رج  اأع��م��ال  اآخ��ر  ك��ان 
ب��ط��ول��ة ك���ل م���ن ع��م��رو ع��ب��داجل��ل��ي��ل وح���ن���ان م���ط���اوع حممود 
منة  طلبة،  اأ���س��رف  تيخا،  ومدحت  ري��ا���س،  وحممد  عبداملغنى، 
ال�ساعد  والنجم  دروي�����س،  عمرو  عبدالعزيز،  �سمرية  ف�ساىل، 

هيثم جنم.

ع���رّب ال��ف��ن��ان ���س��ربي ف����واز ع��ن �سعادته 
ب���اجل���وائ���ز ال���ت���ي ح�����س��ده��ا م����وؤخ����ًرا عن 
املا�سي  رم�سان  يف  قدمها  التي  اأعماله 
املختلفة،  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن 
ه��ذه اجلوائز  اأه��م ما مييز  اأن  اإىل  لفًتا 
اأنه  اأن��ه��ا م��ن ت�سويت اجل��م��ه��ور، م��وؤك��ًدا 
ي��وج��د عمل  ب��ك��ل ع��م��ل ق��دم��ه، ول  يعتز 

يف�سله على الآخر.
وقال فواز:  اإن التكرميات التي ح�سدها 
موؤخًرا كان عن دوره يف م�سل�سل )مو�سي(، 
الذي قدمه يف رم�سان املا�سي وامل�سل�سل 
الثاين )ولد نا�س( الذي قدمه يف نف�س 
ال�سهر: )لو ما بحب�س الأدوار دي مكنت�س 
من  اأف�سل  ل��دى  دور  يوجد  ول  عملتها 

الثاين(.
وي�سارك �سربى فواز يف بطولة م�سل�سل 
حممد  ي��خ��رج��ه  ال���ذى  املعادى"  "بيت 
�سالمة، وتدور اأحداثه يف اإطار ت�سويقى، 
اأو���س��ك ���س��ربى على الن��ت��ه��اء من  حيث 
اأن  امل��ق��رر  وم��ن  م�ساهده،  اأغ��ل��ب  ت�سوير 
ينتهى من الت�سوير خالل الأيام القليلة 

املقبلة.
"الثمانينات"  ق�سة  بطولة  ف��واز  ويقدم 
ينق�سم  حيث  امل��ق��دم،  اإجن���ى  الفنانة  م��ع 
اأحداثها  ت���دور  ق�س�س   3 اإىل  امل�سل�سل 
والألفينات،  والثمانينيات  ال�ستينيات  يف 
وتنق�سم بطولة كل ق�سة بني كندة علو�س 

واإجنى املقدم وتارا عماد.

�سربي فواز: �سعيد بتكرميي عن )ولد نا�ش( �سريف منري تاجر خمدرات فى )حلم الأ�سمرات( 
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م�سروبات ت�ساعف خطر الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء
الع�سائر  اأن  الرو�سية�  الأورام  اأخ�سائية  يلينا �سمرينوفا،  الدكتورة  اأعلنت 
الإ�سابة ب�سرطان  الغازية وم�سروبات الطاقة، ت�ساعف خطر  وامل�سروبات 
القولون. وت�سري الأخ�سائية، اإىل اأنه ا�ستنادا اإىل نتائج درا�سة ا�ستمرت 14 
عاما، اأجراها باحثون من جامعة وا�سنطن الأمريكية، مب�ساركة 95 األف 
امراأة، اكت�سف الباحثون اأن تناول اأكرث من ن�سف لر من هذه امل�سروبات 
مقارنة  ال��ق��ول��ون  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  ي�ساعف  يوميا،  امل��ح��الة 
بهذا  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  تزيد  امل�سروبات  ه��ذه  واأن  الأخ��ري��ات.  بالن�ساء 
ال�سرطان بني املراهقني مبقدار الثلث. واأن هذا اخلطر مل ينخف�س حتى 

بعد التقدم بالعمر والتخلي عن تناول هذه امل�سروبات.
قد  ولكن  الآن.  اإىل  الدقيقة  الأ�سباب  تت�سح  "مل  الباحثني،  اأح��د  ويقول 
وتطور  الأم��ع��اء،  يف  املر�سية  البكترييا  �ساللت  ع��دد  زي��ادة  ال�سبب  يكون 

ال�سمنة والتهابات حملية يف جدار الأمعاء".
وي�سيف، وميكن اأي�سا اإ�سافة مغلي الفواكه املحتوي على ن�سبة عالية من 

ال�سكر، اإىل قائمة امل�سروبات التي ت�سكل خطورة على الأمعاء.

طبيب يحدد الفيتامينات التي يجب 
تناولها خالل وبعد كوفيد- 19

ك�سف الدكتور اأندريه زولوتاريوف، اأخ�سائي علم الوراثة التغذوية، ما اإذا 
�ست�ساعد اجل�سم يف مقاومة عدوى  املعدنية  والعنا�سر  الفيتامينات  كانت 

الفريو�س التاجي امل�ستجد والتعايف ال�سريع من املر�س.
الفيتامينات  اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  ل��رادي��و  حديث  يف  الأخ�سائي،  وي�سري 
والعنا�سر املعدنية هي من املكونات ال�سرورية يف النظام الغذائي، ونق�سها 
جدا  حيوية  وه��ي  خمتلفة.  وام��را���س  ال�سحية  احلالة  تدهور  اإىل  ي��وؤدي 
عندما يكون اجل�سم �سعيفا ب�سبب املر�س. ولكن يف نف�س الوقت ل توجد 
اأو تلك يف  بيانات موثوقة عن تاأثري هذه الفيتامينات والعنا�سر املعدنية 

م�سار "كوفيد19-".
ويقول، "ل ميكننا اأن نو�سي بال�ستخدام الجباري للفيتامينات والعنا�سر 
حالت  نالحظ  اأن��ه  مع  "كوفيد19-"،  ع��الج  ف��رة  يف  منعها  اأو  املعدنية 
و�سف فيتامينات C وفيتامني D وعنا�سر ال�سيلينيوم والزنك للمر�سى. 
ولكن ل توجد بيانات اإح�سائية توؤكد باأنها ت�ساعد على التعايف ب�سرعة من 
املر�س". وي�سيف مو�سحا، يف بع�س احلالت ميكن اأن ت�ساعد الفيتامينات 

على ال�سراع يف اإعادة التاأهيل بعد النعايف من "كوفيد19-".
ويقول، "يجب اأن نفهم باأنه ل يوجد مفهوم "موحد لإعادة التاأهيل". لأن 
الفريو�س  اآخ��ر.  اإىل  "كوفيد19-" تختلف من مري�س  بعد  متالزمة ما 
التاجي امل�ستجد يلحق ال�سرر باأجزاء اجل�سم ال�سعيفة. فاإذا حتدثنا عن 
عليه  فبالطبع  باملر�س،  اإ�سابته  قبل  ال�سخ�س  عند  الفيتامينات  نق�س 

تناولها للتعايف ب�سرعة".
ويقول، "فمثال اأحد خيارات متالزمة ما بعد "كوفيد19-" يف حالة ارتفاع 
يف  للتحكم  املعدنية  املكمالت  ا�ستخدام  يتطلب  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى 
م�ستوى ال�سكر. كما توجد حالت لنق�س عن�سر احلديد، ويف هذه احلالة 

يجب تناول فيتامني D واأدوية حمتوية على حديد �سهل المت�سا�س".

الأدغال  كروم  �سجر  من  احلمر  الهنود  • ا�ستخل�س 
مادة ي�سكبونها يف مياه الأنهار فت�سل حركة الأ�سماك 

ثم تطفو على ال�سطح ما ا�سم هذه املادة ؟
 تامبو 

• قال وا�سفا جحا يف احدى كتبه لو ان جحا تفرغ 
ملات  اليه  ن�سبت  التي  ال��ن��وادر  ل�سناعة  حياته  يف 

قبل ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها
عبا�س حممود العقاد

ارتفاعا؟ اكرث  القارات  • اأي 
القارة املتجمدة اجلنوبية

• من املعروف اأن الأع�ساب املخية عددها 12 ع�سب 
فما هو ترتيب ع�سب ال�سمع؟

الع�سب الثامن

325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�س  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 
بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.

اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
يف ال�سنة.

الأ�سخا�س  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�س  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابيالد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 
كيلو غرام دفعة واحدة.

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.

ال�سباق املنتظر
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فوائد زيت اخلروع
امل���ف���ا����س���ل  ال�����ت�����ه�����اب  ع��������الج   -  1
ال��روم��ات��ي��زم��ي: ي��ع��د زي���ت اخل���روع 
الآلم  من  للتخل�س  �سحرياً  عالجا 
املفا�سل  ال��ت��ه��اب  ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة، 
و(ال���ن���ق���ر����س)، وذل����ك ل��ق��درت��ه على 
ما  ب�سهولة؛  اجللد  طبقات  اخ��راق 
وذلك  الآلم،  تخفيف  على  ي�ساعد 

مب�سحه على مو�سع الأمل.
ا�سطرابات  م��ن  يخفف  ال�سهرية:  ال���دورة  ا���س��ط��راب��ات  تخفيف    -  2
يف  تتمثل  وال��ت��ي  ال��ن�����س��اء،  م��ن  ع��دي��د  منها  ي�سكو  ال��ت��ي  ال�سهرية  ال����دورة 
يعمل  حيث  امل���زاج،  وتقلب  البطن  يف  ت�سنجات  ال���دم،  ت��دف��ق  انتظام  ع��دم 
تاأخره، ويخفف  الدم يف حال  “الري�سينوليك” على حتفيز تدفق  حم�س 

من اآلم البطن.
3 - العناية بالب�سرة: خ�سائ�سه امل�سادة للبكترييا والفطريات جتعل من 
زيت اخلروع عالجاً فعاًل حلب ال�سباب والدمامل التي تظهر يف الب�سرة، 

كما اأنه يعمل على اإ�سفاء النعومة والن�سارة على الوجه والب�سرة.
الزيت مبثابة ملني طبيعي �سديد  التخل�س من الإم�ساك: يعد هذا   - 4
الفعالية يف الق�ساء على الإم�ساك وحت�سني عمل اجلهاز اله�سمي ب�سكل 

عام.
حليب  اإدرار  على  اخلروع  زيت  ي�ساعد  الطبيعية:  الر�ساعة  حت�سني   -  5
الأم��ه��ات امل��ر���س��ع��ات، لكن ين�سح ب��ع��دم الإف����راط يف ت��ن��اول��ه ح��ف��اظ��اً على 

�سحة الر�سع.

يف �ساحة اجلامعه و�سعت ورقة بي�ساء كبرية حتمل خرباً ل�سباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل الريا�سيون لالأ�سراك يف �سباق العدو املنتظر .

كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب ال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له انه �سيفوز .. جل�س يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه التواأم لي�ساأله عما ي�سغل تفكريه وعندما �سمع 
ق�سته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما 
راأيك ان ن�سرك معاً ولكن باأ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�سباق، 
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم، وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�سك يف �سيئ ابدا فاأنا وانت �سورة 
واحدة ل�سخ�سني.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية 

ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�سباق، اتفقا ودر�سا اخلطة معاً وقاما بفح�س الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون، وامام املراآه 
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً، تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته اإىل حيث 
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما.. وبداأ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل 
قوته وهلل اجلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�سل اإىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله، 

لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�سيب ول احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �سديدة والوقت مير به وهو ل يدرى اما تومي فقد رك�س بكل قوته وو�سل اإىل املكان 
ومل يجد �سقيقه فظن انه خدعه فاأكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ساً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان 
يلقنه در�ساً لن ين�ساه .. مع و�سوله خلط النهاية �سفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته 
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه 
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�سرة ما حدث وقال الأب: رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على اجتياز مثل هذا ال�سباق.. حمد تومى اهلل على جناة �سقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف الأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �سارة نافعه. 

املمثلة اليونانية زانثي جورجيو ت�سيء ال�سعلة خالل بروفة لدورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف بكني 2022. رويرتز

اأري��زون��ا الأم��ري��ك��ي��ة ع��دم وج���ود ع��الق��ة ب��ني تناول  اأث��ب��ت علماء جامعة 
الكربوهيدرات ال�سريعة وزيادة الوزن.

وت�سري جملة Advances in Nutrition، اإىل اأنه وفقا للباحثني، 
لي�س للكربوهيدرات ال�سريعة، مثل التمور واخلبز الأبي�س والع�سل والرز 

والبطاطا والفا�سوليا والأرز الربي واخل�سار، تاأثري يف وزن الإن�سان
وحلل الباحثون البيانات الإح�سائية وقارنوا موؤ�سر كتلة اجل�سم حلوايل 
مليوين اإن�سان، وات�سح لهم اأن الأ�سخا�س الذين يتناولون مواد غذائية 
وي�ساعد  وال�سمنة،  ال��وزن  زي��ادة  اإىل  �سكر مرتفع، ل مييلون  ذات موؤ�سر 
بوزن  الحتفاظ  على  �سحيحة،  بن�سب  ال�سريعة  الكربوهيدرات  تناول 

�سحي ويخف�س خطر الإ�سابة مبختلف الأمرا�س.

غنية  متوازنة  حمية  باتباع  الباحثون  ين�سح  النتائج  هذه  اإىل  وا�ستنادا 
بالكربوهيدرات وخا�سة احلبوب الكاملة.

وي�سري الباحثون، اإىل اأن، "تناول اأنواع خمتلفة من الكربوهيدرات، مبا 
يعترب  الكاملة  واحلبوب  ال�سريعة  والكربوهيدرات  الأبي�س  اخلبز  فيها 

مزيجا عقالنيا مفيدا لل�سحة".
ويذكر اأن الدكتور اأندريه بوبروف�سكي، خبري التغذية الرو�سي، �سبق اأن 
ك�سف الأخطاء ال�سائعة التي يرتكبها النا�س عند حماولتهم التخل�س من 
 ، للمنتجات  الطاقة احلقيقية  بقيمة  - اجلهل  بينها  الزائد. من  ال��وزن 
والنتقال ال�سريع اإىل نظام غذائي جديد جذرًيا ، ف�ساًل عن الرغبة يف 

اإنقا�س الوزن من خالل الن�ساط البدين فقط.

العلماء يدح�سون اأكرث الأوهام انت�سارا عن تخفي�ش الوزن


