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يقول خ�براء التغذية ب ��أن احلليب امل�شتق م��ن البطاط�س �سي�صبح
�أكرث اجتاهات الغذاء �شيوعاً يف عام  .2022يقول توما�س اوالندر،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة "فيج �أوف لوند ال�سويدية" �إن حليب
البطاط�س ،وه��و بديل نباتي ،قد حظي باالهتمام بعد �أن �أطلقته
ال�شركة حتت اال�سم التجاري "دوج" .وبح�سب �أوالند ف�إن �إنتاج حليب
البطاط�س يتطلب ن�صف م�ساحة الأر�ض التي يتطلبها �إنتاج حليب
ال�شوفان وحليب اللوز .وقال تقرير جديد نقلته �صحيفة �إندبندنت:
"حان الآن دور حليب البطاط�س الذي يحتوي على ن�سبة منخف�ضة
من ال�سكر والدهون امل�شبعة ،ومن املقرر �أن يهيمن على قوائم املقاهي
يف الأ�شهر املقبلة " .وبح�سب موقع "كالميتاريان" املخت�ص بالبيئة
واملناخ ،ف�إن النظام الغذائي الذي يعتمد على بدائل �صديقة للبيئة،
ميكن �أن يقلل من خطر الإ�صابة بال�سرطان و�أمرا�ض القلب وال�سكتة
ال��دم��اغ�ي��ة .وي��و��ص��ي خ�ب�راء ال�ت�غ��ذي��ة ب��ا��س�ت�ب��دال ال�ل�ح��وم احلمراء
وامل �ع��اجل��ة ،ب�بروت�ين ن�ب��ات��ي ع��ايل اجل ��ودة م�ث��ل امل�ك���س��رات والبذور
واحلم�ص والعد�س والتوفو ،وفق ما نقلت �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س.

القهوة لتعزيز �صحة ال�شعر
م��ن امل�ع��روف ب ��أن القهوة مليئة مب�ضادات الأك���س��دة املفيدة ل�صحة
الإن���س��ان وب�شرته على ح��د ��س��واء ،وه��ذا ه��و ال�سبب وراء ا�ستخدام
م�ستخل�صات القهوة يف منتجات التجميل والعناية ال�شخ�صية.
وبح�سب خ�ب�راء التجميل ف ��إن ف��رك ال�ق�ه��وة املطحونة على فروة
ال��ر�أ���س ميكن �أن يح�سن �صحة ال�شعر وي�ساعد على التخل�ص من
م�شاكله ب�شكل طبيعي .وي�ساعد فرك فروة الر�أ�س بالقهوة املطحونة
يف تق�شريها ويزيل اخلاليا امليتة .كما �أنه ي�ساعد يف حت�سني الدورة
الدموية .ويقول اخلرباء �أن فروة الر�أ�س هي اجلزء الأكرث جتاهلاً
يف اجل�سم وغال ًبا ما يتم ان�سدادها باخلاليا امليتة.
ولتعزيز منو ال�شعر اجلديد ،من ال�ضروري �إزال��ة ال�شعر القدمي.
ي�ساعد التق�شري �أي��ً��ض��ا يف ال��وق��اي��ة م��ن ق�شرة ال��ر�أ���س وااللتهابات
البكتريية و�إنعا�ش ب�شرة فروة الر�أ�س .ومبا �أن القهوة حم�ضية فهي
ت�ساهم يف �إعادة توازن درجة احلمو�ضة لل�شعر وفروة الر�أ�س املت�ضررة.
�إل�ي��ك كيف ميكنك �صنع خليط طبيعي لل�شعر منزل ًيا با�ستخدام
القهوة املطحونة ،وفق ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا :مكونات
اخللطة :ملعقة كبرية من القهوة املطحونة الطازجة ،وملعقة كبرية
من زيت اللوز ،و 9قطرات من زيت �شجرة ال�شاي ،وملعقة كبرية من
�سكر جوز الهند ،و 8قطرات من زيت النعناع العطري.

كيف ت�ؤثر الإ�صابة بكورونا على الأذن؟
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل الك�شف عن م�ضاعفات خطرية للإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد .و�أ�شارت الدرا�سة التي �أجراها باحثون يف
م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س للعني والأذن� ،إىل �أن كوفيد -19ميكن �أن
ي�صيب خاليا الأذن الداخلية ،وقد ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سمع وطنني
الأذن ،بالإ�ضافة �إىل م�شاكل يف التوازن ،وال�شعور بالدوران.
وط� � �ب� � �ق � ��ا ل � � �ل � ��درا� � � �س � ��ة ال � � �ت� � ��ي ن� � ��� � �ش � ��رت ن � �ت� ��ائ � �ج � �ه� ��ا يف جملة
 ،Communications Medicineفقد وج��د العلماء
بعدما فح�صوا عينات م��ن الأذن الداخلية مل�صابني بكوفيد،-19
وكانوا يعانون من الدوخة وتراجع حدة ال�سمع� ،أن اخلاليا ال�شعرية
ال�سمعية ،وخاليا "�شوان" وهي نوع من اخللية الدبقية املوجودة يف
اجلهاز الع�صبي ال�ط��ريف ،احتوت على بروتينات يحتاجها فريو�س
كورونا لدخول اخلاليا و�إ�صابتها .و�أكد العلماء �أن الفريو�س التاجي
بت�أثريه هذا يت�سبب بغياب التوازن والدوخة ،كون اخلاليا ال�شعرية
ال�سمعية م�س�ؤولة عن موازنة ذلك.
ول�ف��ت ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أن�ه��م مل يتمكنوا م��ن معرفة كيفية و�صول
الفريو�س �إىل الأذن الداخلية ،لكنهم توقعوا �أنه يدخل خالل قناة
تربط الأن��ف ب��الأذن الو�سطى ،ح�سبما نقلت �صحيفة "ديلي ميل"
تف�سر و�صول الفريو�س للأذن الداخلية،
الربيطانية .نظرية �أخرى ّ
وه��ي �أن��ه يهرب م��ن الأن��ف ع�بر فتحات �صغرية حتيط بالأع�صاب
ال�شمية ،وي�صيب الأع�صاب القحفية ،مبا يف ذلك الع�صب الذي يت�صل
ب ��الأذن الداخلية .ودع��ا الباحثون يف درا�ستهم �إىل زي��ادة االهتمام
ب��الأع��را���ض ال�سمعية املرتتبة على الإ��ص��اب��ة ب�ك��ورون��ا ،وامل�ضاعفات
املرتبطة بال�سمع ،والتو�سع يف التجارب ذات ال�صلة.

العثور على زورق نادر
ل�شعب املايا القدمي
قال م�س�ؤولون �أم�س الأول اجلمعة �إنه
مت اكت�شاف زورق خ�شبي كان ي�ستخدمه
�شعب املايا القدمي ويعتقد �أن عمره يزيد
عن �ألف عام يف جنوب املك�سيك فيما يعد
جزءا من العمل الأثري امل�صاحب لبناء
خط جديد لل�سكك احلديدية.
ومت العثور على ال ��زورق ال�ن��ادر للغاية
��س�ل�ي�م��ا مت��ام��ا م �غ �م��ورا يف ب��رك��ة مياه
عذبة يف �شبه جزيرة يوكاتان املك�سيكية
ب��ال�ق��رب م��ن �أط �ل�ال م��دي�ن��ة ت�شيت�شن
�إيتزا التي كانت ذات يوم مدينة رئي�سية
يف امل��اي��ا تتميز مبعابد منحوتة ب�شكل
متقن و�أهرامات �شاهقة.
وذك ��ر ب �ي��ان مل�ع�ه��د الآث � ��ار املك�سيكي �إن
طول الزورق يزيد قليال عن  1.6مرت
وعر�ضه � 80سنتيمرتا ومن املحتمل �أنه
كان ي�ستخدم لنقل املياه من البحرية �أو
يف ع��رو���ض �إب��داع �ي��ة .ومت ال�ع�ث��ور علي
الزورق �أثناء قيام العمال بتفقد املنطقة
املحيطة بالبحرية بالقرب من جزء من
م�شروع ال�سكة احل��دي��د ال��ذي �سريبط
امل �ن �ط �ق��ة م ��ع ك��ان �ك��ون � ،أك �ب��ر منتجع
�ساحلي يف املك�سيك.
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عالمة عند تنظيف �أ�سنانك قد ت�شري
�إىل �أنك "فري�سة" النوبة القلبية

خطوة م�صرية جديدة ملواجهة
ظاهرة ارتفاع ن�سب الطالق

يبد�أ اجل�سم ب�إطالق �إ���ش��ارات حتذيرية على �شكل
�أعرا�ض حني يواجه م�شاكل ج�سدية �أو نف�سية ،مثل
ما يحدث يف حالة التوتر .فالتوتر حالة قلق ت�صيب
الإن�سان عند اخلوف �أو الع�صبية �أو حني مواجهة
�صعوبات �أ�سرية �أو يف جمال العمل �أو م�شاكل
اقت�صادية.
رع�شة العينني و�آالم املعدة والتقرحات
املزمنة قد تبدو �أعرا�ض مر�ضية عادية.
لكنها عالمات وا�ضحة على ظهور ومتادي
التوتر املزمن عند الإن�سان .ف�إذا انتابتك
ه���ذه الأع����را�����ض ،ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�ضل
الطرق لعالجها .يعمل ج�سم الإن�سان
بنظام متنا�سق معقد وميكنه التكيف مع
خمتلف الأو�ضاع البيئية واالجتماعية
التي تطر�أ عليه .ويبد�أ اجل�سم ب�إطالق
�إ�شارات حتذيرية على �شكل �أعرا�ض حني
يواجه م�شاكل ج�سدية �أو نف�سية ،مثل ما
يحدث يف حالة التوتر .فالتوتر حالة قلق
ت�صيب الإن�سان عند اخل��وف �أو الع�صبية
�أو حني مواجهة �صعوبات �أ�سرية �أو يف جمال
العمل �أو م�شاكل اقت�صادية.

ما هو مر�ض التوتر املزمن وهل ميكن عالجه؟
وفيما تكون �أغ�ل��ب �أن ��واع القلق طبيعية وال خ��وف منها
وتختفي ب��زوال �أ�سبابها� ،إال �أن التوتر املزمن ي�أتي على
�شكل نوبات متكررة ت�صيب الإن�سان عند �أب�سط الأ�شياء،
مثل عدم حتمل �سماع ال�ضو�ضاء �أو عدم القدرة على ر�ؤية
ال���ض��وء .ويف ح��االت ال�ت��وت��ر وال�ق�ل��ق امل��زم�ن�ين ،ال ينبغي
تركهما دون ع�لاج ،لأن��ه قد ي�سبب م�ضاعفات كبرية �أو
نوبات انفعال �شديدة ،وقد ينتهي الأمر بالإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب �أو التعر�ض للإ�صابة ب�أمرا�ض نف�سية حادة.
وهذه بع�ض الأعرا�ض ال�شائعة ملر�ض التوتر املزمن:
 .مغ�ص و�آالم يف املعدة والأمعاء ،وخا�صة �أثناء العمل:
املعدة والأمعاء الدقيقة ح�سا�سة جداً وتتجاوب ب�سرعة مع
االنفعاالت الع�صبية للإن�سان وتبد�أ بزيادة �إنتاج هرمون
ال�ك��ورت�ي��زول يف اجل���س��م .وحينها ت �ب��د�أ ال �غ��دد الكظرية
ب��ال�ن���ض��وب ،الأم� ��ر ال ��ذي ي � ��ؤدي �إىل ارت �ف ��اع م�ستويات
الربوال�ستني يف اجل�سم و�إ�صابته باحل�سا�سية املفرطة
للآالم ،ك�آالم الظهر والع�ضالت .ويزيد الكورتيزول �أي�ضاً
من ح�سا�سية الدماغ للآالم ،الأمر الذي يرفع من وترية
نوبات ال�صداع.

حتى تتمكن الأم�ع��اء الدقيقة من القيام بعملها ب�صورة يف ج�سم الإن�سان دون �أي��ة �أ�ضرار �أو �أع��را���ض� ،إذ ي�سيطر
طبيعية .ويف�ضل تناول البطاط�س واملعكرونة واالبتعاد عليه جهاز املناعة يف اجل�سم ومينع انت�شاره .لكن الإ�صابة
ع��ن ال�ل�ح��وم وال���س�ك��ري��ات يف ه��ذه امل��رح�ل��ة .ويف احلاالت بالتوتر ت�ضعف ج�ه��از املناعة وي�ب��د�أ ف�يرو���س "هرب�س"
املزمنة ،يف�ضل مراجعة طبيب خمت�ص.
باالنت�شار ،خا�صة يف منطقة الفم.
رع�شة العينني:
ق��د ي�ك��ون �سبب رع�شة العينني غ�ير الطبيعي نق�ص يف
بع�ض املواد الغذائية كالكال�سيوم واملغني�سيوم ،وقد يكون
�سببه التوتر �أي�ضاً� ،إذ �إن ال�شخ�ص امل�صاب بالتوتر مي�سك
بر�أ�سه كثرياً عند التوتر وي�سبب بذلك اختال ًال يف عمل
ع�ضالت الوجه ب�صورة عامة ،ما ي�سبب رع�شة العينني.

العالج:
تقوية جهاز املناعة هو احلل الأف�ضل لفريو�س وتقرحات
"هرب�س" ويٌن�صح بتناول مواد غذائية غنية بفيتامني
"�سي" وال��زن��ك .وه�ن��اك �أي���ض�اً بع�ض ال��ده��ون الطبية
امل�صنوعة من الأع�شاب الطبيعية التي ت�ساعد على �إيقاف
انت�شار التقرحات ،مثل "لوماهريبان" ،بح�سب ما يذكر
موقع "بريغيته" الأملاين.

العالج:
رع�شة العينني ب�سبب التوتر غري �ضار �إذا ظهر يف بع�ض  .ال�سعال املفاجئ وعدم القدرة على الكالم:
الأحيان فقط .وال ين�صح ب�أخذ �أي عالج طبي له ،و�إمنا و�سبب ذلك رد فعل اجلهاز الع�صبي للإن�سان عند نوبات
ين�صح بالراحة وترك �أ�سباب القلق.
التوتر .وتوتر الرقبة والفك الأ�سفل قد ي�ؤدي �إىل اختالل
يف عمل اجل�سم ونوبات من ال�سعال وحتى عدم القدرة على
 .االلتهابات اجللدية «هرب�س»:
الكالم.
وه��ي ت�ق��رح��ات تظهر ع�ل��ى الأغ �ل��ب يف ال��وج��ه ويف الفم
وهي معدية وميكن �أن تنت�شر �إىل مناطق �أخ��رى وميكن العالج:
العالج:
�أن تتحول �إىل بثور �إذا �أهملت .وامل�سبب الأ�سا�سي لهذه يكون العالج عرب تناول العلكة و�شرب ال�سوائل .وين�صح
عالج هذه احلالة يكون عرب تناول �سليم ومنتظم للغذاء ،التقرحات هو فريو�س "هرب�س" الذي يبقى فرتة طويلة باخللود �إىل الراحة لإراحة ع�ضالت الوجه.

يثري ارتفاع ن�سبة الطالق يف م�صر
ج� ��دال جم�ت�م�ع�ي��ا وا�� �س� �ع ��ا ،و�سط
حلول ت�سعى الدولة امل�صرية �إىل
تنفيذها يف مواجهة تلك الظاهرة
وما ت�شكله من خطورة.
وم��ن التحركات التي جل��أت �إليها
ال ��دول ��ة امل �� �ص��ري��ة مل��واج �ه��ة هذه
ال �ظ��اه��رة� ،إخ���ض��اع م��ا ي�ق��رب من
�أل ��ف م � ��أذون �إىل دورات تدريبية
ه ��ادف ��ة �إىل ق� �ي ��ام ه� � � ��ؤالء ب ��دور
جمتمعي ،وع��دم اقت�صار دورهم
ع �ل��ى ال� � ��دور ال� �ق ��ان ��وين املرتبط
بتوثيق الطالق فقط.
ون�ظ�م��ت وزارة ال �ع��دل بالتعاون
م��ع دار الإف �ت ��اء امل���ص��ري��ة ،خالل
الأي��ام املا�ضية ،برناجما تدريبيا
للم�أذونني ،خ�لال الفرتة املمتدة
م��ن ي ��وم الأح� ��د وح �ت��ى اخلمي�س
املا�ضيني (على م��دار خم�سة �أيام
متتالية) ،خ�ضع لها  903م�أذونا
من جميع املحافظات.
ومت خ�ل�ال ال� ��دورة ،بح�سب بيان
��ص��ادر ع��ن وزارة ال�ع��دل امل�صرية،
ت ��دري ��ب امل � ��أذون �ي�ن امل �� �ش��ارك�ين يف
الربنامج على التحقيق يف الطالق
قبل �إثباته يف الوثيقة الر�سمية،
وذل��ك م��ن �أج��ل م��واج�ه��ة ظاهرة
ارتفاع ن�سب الطالق املوثق ،واتباع
الطرق ال�شرعية الكفيلة ل�ضمان
ت ��وث �ي ��ق ال � �ط �ل�اق وف � ��ق الق�صد
ال�صحيح للزواج.
وا�ستهدف الربنامج ،الذي انعقد
يف وزارة ال � �ع� ��دل ،رف � ��ع ال��وع��ي
ل��دى امل ��أذون�ي�ن ب��الآث��ار الوخيمة
ل �ل �ط�لاق ،واحل� ��د م ��ن النزاعات
الق�ضائية وال�صراعات الأ�سرية،
وتنمية مهاراتهم يف التحقق من
امل �ط �ل��ق ع ��ن ق �� �ص��ده ق �ب��ل �إثبات
الطالق ر�سميا ،والعمل على خلق
دور جمتمعي جديد للم�أذون من
خ�لال عمله وع��دم اقت�صاره على
الدور القانوين يف التوثيق.
ك �م��ا ��ش�ه��د ال�ب�رن��ام��ج التدريبي
ل � �ل � �م � ��أذون �ي�ن ع� � ��دة حم ��ا�� �ض ��رات
وجل�سات نقا�شية �ألقاها و�أداره ��ا
ن �خ �ب��ة م ��ن ع �ل �م��اء دار الإف � �ت ��اء
و�أ� �س ��ات ��ذة ال �ط��ب ال�ن�ف���س��ي وعلم
االجتماع والق�ضاة ،لنقل املعارف
ال���ش��رع�ي��ة ال�صحيحة والقواعد
القانونية احلاكمة لهم ،و�إك�ساب
امل�أذونني املهارات وامللكات الالزمة
ل� �ل� �ق� �ي ��ام ب ��واج� �ب ��ات� �ه ��م امل �ت �غ�ي�رة
وامل � �ت � �ط ��ورة مب ��ا ي �ح �ق��ق الهدف
املن�شود خلدمة املجتمع.

�أطباق امليالمني لي�ست منا�سبة اكت�شاف م�سار انت�شار الزهامير يف الدماغ
لأفران امليكروويف
حذر مركز حماية امل�ستهلك بوالية نوردراين
في�ستفالن الأمل��ان�ي��ة م��ن ا�ستعمال الأطباق
امل���ص�ن��وع��ة م��ن رات �ن��ج امل �ي�لام�ين يف �أف� ��ران
امل �ي �ك��رووي��ف ،لأن ه ��ذه الأط� �ب ��اق مي�ك��ن �أن
تتحلل عند ت�سخينها �إىل مكوناتها ال�سامة،
مثل م��ادة الفورمالديهايد امل�سرطنة ومادة
امليالمني ال�ضارة بال ُكلى.
و�أو�ضح اخلرباء الأمل��ان �أن �أطباق امليالمني
ت�شهد �إقبا ًال كبرياً من امل�ستخدمني
ب � �� � �س � �ب� ��ب

�ألوانها الزاهية ومقاومتها للك�سر ،وبالتايل
فهي منا�سبة لال�ستعمال م��ع الأط �ف��ال ويف
جوالت التخييم ،ولكن ال يجوز �أبداً ت�سخني
طعام الأطفال ال�صغار على �أطباق امليالمني
يف �أف� ��ران امل �ي �ك��رووي��ف ،وينبغي �أي���ض�اً عدم
مالم�سة �أدوات املطبخ �أو املالعق امل�صنوعة
من امليالمني مع الأطعمة ال�ساخنة.
و�إذا تعذر على امل��رء معرفة نوعية الأطباق
ال �ب�ل�ا� �س �ت �ي �ك �ي��ة وم� � ��ا م� � ��دى وم�ل�اءم� �ت� �ه ��ا
ل�لا� �س �ت �ع �م��ال يف �أف � � ��ران امل �ي �ك ��رووي ��ف ،لأن
ال�شركات ت�ضع عالمة  MEب�شكل طوعي،
فال يجوز �أبداً ا�ستعمالها يف ت�سخني الأطعمة
وامل�شروبات ،ون�صح مركز حماية امل�ستهلك
الأمل��اين �أي�ضاً ب�ضرورة التخل�ص من �أطباق
امليالمني البالية �أو ذات الأل��وان الباهتة �أو
املت�شققة من املطبخ.

ت�صل تراكمات من الربوتينات ال�سامة ُيظنّ �أنها وراء تراجع القدرات
الإدراك �ي��ة امل��رت�ب��ط مب��ر���ض ال��زه��امي��ر� ،إىل مناطق خمتلفة م��ن الدماغ
وتتكدّ�س فيها على مدى عقود ،وفق ما �أظهرت درا�سة حديثة.
وه��ذا املقال ال��ذي ُن�شر يف "�ساين�س �أدفان�سيز" هو الأول ال��ذي ي�ستخدم
معطيات ب�شرية لتقييم �سرعة التط ّورات اجلزيئية التي ت ��ؤدّي �إىل هذا
املر�ض التن ّك�سي ،ما من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّثر على طريقة تطوير العالجات.
وتن�سف هذه النتائج �أي�ضا الفر�ضية القائمة على �أن هذه الرتاكمات تت�ش ّكل
يف موقع واح��د وت ��ؤدي �إىل تفاعل ت�سل�سلي يف مواقع �أخ��رى ،كما لوحظ
عند الفئران .وقد تنت�شر الربوتينات بهذه الطريقة لكن هذه الآلية لي�ست
املح ّرك الرئي�سي النت�شار املر�ض ،بح�سب الباحثني.
وقال جورج ميزل عامل الكيمياء يف جامعة كامربيدج الذي �شارك يف �إعداد
هذه الدرا�سة لوكالة فران�س بر�س �إن "عن�صرين �أتاحا القيام ب�أبحاث من
مف�صلة مت�أتية من الت�صوير املقطعي
هذا النوع� ،أوال حتليل بيانات ج ّد ّ
بالإ�صدار البوزيرتوين (تي �إي بي) ومعطيات متن ّوعة �أخ��رى من جهة،
وتطوير مناذج ح�سابية من جهة �أخرى".
وا�ستند اخل�ب�راء �إىل  400ع ّينة دم��اغ�ي��ة م ��أخ��وذة بعد وف��اة �أ�شخا�ص
م�صابني بالزهامير ومئة �صورة م�أخوذة بتقنية الت�صوير املقطعي "تي �إي
بي" �أجريت لأ�شخا�ص م�صابني باملر�ض لتت ّبع تراكم بروتينات تاو.
وي��ؤدي تراكم بروتينات "تاو" و�أخ��رى من نوع "�أميلويد بيتا" �إىل موت
اخلاليا الدماغية وتق ّل�ص الدماغ ،ما يت�س ّبب خ�صو�صا بفقدان الذاكرة
وال�ق��درة على �إجن��از مهام يومية .وي�ش ّكل الزهامير وغ�يره من �أمرا�ض
اخلرف �إحدى �أكرب امل�شاكل املعا�صرة يف جمال ال�صحة العامة لأنّ مر�ضاه
يفقدون ا�ستقالليتهم ،م��ا ي�ش ّكل عبئا نف�سيا على العائلة وماليا على
النظام ال�صحي.
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م�سلم بن حم يزور �إك�سبو ويلتقي رمي الها�شمي

اجلولة �شملت اجلناح الإماراتي وال�سعودي وامل�صري واملغربي وال�سوري
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

زار ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري ع�ضو املجل�س
اال� �س �ت �� �ش��اري ال��وط �ن��ي لإم � ��ارة اب��وظ �ب��ي م�ع��ر���ض «�إك�سبو
 2020دبي» ،احلدث �ألأ�ضخم املقام حتت �شعار «توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل» ،والذي ي�ضم بني جنباته �أجنحة
 192دولة� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة �أهم امل�ؤ�س�سات واملنظمات

والهيئات الدولية ونخب املبتكرين واملبدعني من خمتلف
�أنحاء العامل وحر�ص خالل الزيارة على التجول يف عدد من
�أجنحة الدول امل�شاركة .
وك��ان يف ا�ستقباله ل��دى و�صوله �إىل مكان �إق��ام��ة املعر�ض
م�ع��ايل رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي ،وزي ��رة دول��ة ل�ش�ؤون
التعاون الدويل ،املدير العام ملكتب �إك�سبو  2020دبي حيث
رافقت ال�شيخ م�سلم يف جولة تعريفية داخل �إك�سبو .
وا�ستهل ال�شيخ م�سلم جولته بزيارة اجلناح الإماراتي الذي
ي��روي ق�صة الإم ��ارات «م��وط��ن احللم والإجن� ��از» ،وا�ستمع

ل���ش��رح ح��ول م�ع��رو��ض��ات��ه و�أف�ل�ام��ه ال��وث��ائ�ق�ي��ة ال�ت��ي متثل
ق�صة ن�ش�أة دولة الإمارات ور�ؤية القادة امل�ؤ�س�سني الرواد يف
بناء دولة حديثة متقدمة تر�سخ ما�ضي الأج��داد والتاريخ
الأ�صيل  .وت��اب��ع ال�شيخ م�سلم ب��ن ح��م جولته �إىل اجلناح
ال�سعودي ـ ال��ذي يعد ث��اين �أكب��ر ج�ن��اح يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي مب�ساحة تبلغ  13.059مرت مربع ويقع يف
منطقة الفر�ص – وتعرف على ر�ؤية اململكة امللهمة مل�ستقبل
م�شرتك وم�شاريعها الطموحة �ضمن �أرب��ع ركائز رئي�سية
ت���ش�م��ل :امل�ج�ت�م��ع احل �ي��وي وال�ط�ب�ي�ع��ة وال�ت��راث والفر�ص

اال�ستثمارية �إ�ضافة �إىل ما يج�سده اجلناح من تاريخ اململكة
العريق وما حباها اهلل من مناظر طبيعية متنوعة بجانب
م�ساحات للطاقة واال�ستدامة
ومن ثم زار ال�شيخ م�سلم �أجنحة م�صر واملغرب و�سوريا حيث
تعرف على �أبرز ما حتتويه من مقتنيات .
وقال ال�شيخ م�سلم :هذا احلدث الدويل الأول من نوعه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا يخلق فر�صا
واعدة لتعزيز ال�شراكات الدولية وتنمية �آفاق التعاون املثمر
بني دول العامل.

وت��اب��ع ب��ن ح��م� :إك�سبو يجمع دول ال�ع��امل يف م�ك��ان واحد
يطلع ال��زائ��ر على ثقافة ك��ل دول��ة و�إب��داع��ات�ه��ا م��ن خالل
م�شاركة �أكرث من  190دولة ،ويتعرف �إىل �آخر ما و�صلت
�إليه العقول الب�شرية من �إبداعات ترثي احلياة الإن�سانية،
وترتقي برفاهية ال�شعوب ،وت�ضع ن�صب عينيه ت�صورات
ملا �ست�ؤول �إليه املجتمعات من تطور ورفاهية يف امل�ستقبل
القريب .
ويف ختام الزيارة توجه ال�شيخ م�سلم بال�شكر جلميع القائمني
على هذا احلدث العاملي متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

مب�شاركة  150راق�ص ًا يقدمون  12عر�ض ًا تقليدي ًا..

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف احتفاالت �أ�ضواء «ديوايل»
•• دبي  -الفجر

�أق�ي��م يف �إك�سبو  2020دب��ي ،االح�ت�ف��ال الأول
مبهرجان الأ��ض��واء "ديوايل" �أح��د �أك�بر الأعياد
يف الهند ،والذي يرمز النت�صار اخلري على ال�شر،
وذل ��ك ع�ل��ى خ�شبة م���س��رح دب��ي م�ل�ي�ن�ي��وم ،حيث
ا�ستمتع احل���ض��ور ب� ��أداء م�ل��ون ون��اب����ض باحلياة
�ضمن  12عر�ضاً تقليدياً راق���ص�اً م��ن خمتلف
والي� ��ات ال �ه �ن��د ،ق��دم��ه  150راق �� �ص �اً ،ليد�شن
احلدث االحتفايل املمتد من � 29أكتوبر احلايل
�إىل  5ن��وف�م�بر امل �ق �ب��ل ،وي�ت���ض�م��ن ال �ع��دي��د من
الفعاليات الفنية والثقافية.
و�أق �ي��م احل�ف��ل  ،بح�ضور ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �أمان

ب� ��وري ،ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام ل�ل�ه�ن��د ،وال��دك �ت��ور فهد
�أحمد الزرعوين ،م�س�ؤول ال�ش�ؤون الدبلوما�سية
وال�ق�ن���ص�ل�ي��ة يف � �ش��رط��ة دب� ��ي� ،إىل ج��ان��ب كبار
ال�شخ�صيات ورجال الأعمال من جمتمع الأعمال
الهندي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويعترب م�ه��رج��ان "ديوايل" ،ال��ذي يطلق عليه
�أي�ضاً "ديفايل" ،عيدا دينيا للهندو�سية وال�سيخية
يف جميع �أنحاء العامل ،يحتفل فيه خالل ف�صل
اخل��ري��ف م��ن ك��ل ��س�ن��ة ،وي��رم��ز الن�ت���ص��ار اخلري
على ال�شر والنور على الظالم ،كما ي�شكل منا�سبة
��س�ع�ي��دة ل�لاح�ت�ف��ال ب��احل �ي��اة والأم � ��ل والتفا�ؤل
ومتتني العالقات االجتماعية.
وي��وف��ر �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ال ��ذي ي�ست�ضيف

اح�ت�ف��االت م�ه��رج��ان "ديوايل" مل��دة خم�سة �أيام
متتالية ه��ذا الأ��س�ب��وع ،فر�صة للكثري م��ن زوار
احل��دث ال ��دويل ،خا�صة م��ن اجل��ال�ي��ة الهندية،
لال�ستمتاع ب��الأن���ش�ط��ة ال�غ�ن�ي��ة وامل�ت�ن��وع��ة التي
�ستقام مبنا�سبة املهرجان الهندو�سي.
ومي �ت��ع م �ه��رج��ان الأ�� �ض ��واء زوار �إك���س�ب��و بكثري
م��ن ع��رو���ض املو�سيقى احل�ي��ة وال��راق���ص��ة ،التي
حتتل �أي�ضاً مركز ال�صدارة يف جناح الهند املثري
للإعجاب املكون من �أربعة طوابق .حيث �سيتم
تفعيل مو�سيقى تفاعلية مع LED Rangoli
(وهو �شكل فني ن�ش�أ يف �شبه القارة الهندية ،حيث
يتم �إن�شاء �أمن��اط على الأر���ض با�ستخدام مواد
مثل م�سحوق احلجر اجل�ي�ري ،وال��رم��ل امللون،

وغ �ي�ره ��ا) ،ع �ن��دم��ا مي ��ر ال� � ��زوار خ �ل�ال �أجهزة
ا�ست�شعار� ،إ�ضافة �إىل �أ�شعة ال�ضوء والأمناط التي
متثل ال�سعادة والإيجابية واالزدهار.
ويف  2ن��وف �م�بر امل �ق �ب��ل�� ،س�ت�م�ت��ع ف��رق��ة "روح"
 Roohاحلائزة على جائزة  MTVالزائرين
ب�أغانيها ال�ن��اج�ح��ة ،على م�سرح دب��ي ملينيوم،
م��ن ع ��ام  2030ف �� �ص��اع��داً ،بينما ي �ق��دم جناح
الهند �أم�سية مو�سيقية يف  4نوفمرب ،تت�ضمن
عرو�ضاً للثنائي ال�شقيق ال�شهري �سامل و�سليمان
مري�شانت ،ومغني بوليوود  .Vipul Mehtaنهاية هذا الأ�سبوع مع بع�ض الأحداث البارزة يف دبي ملينيوم ،حيث �ست�أخذ فرقة الروك الهندية
الن�شيطة  Dhruvالتي تتخذ من دبي مقراً لها
ويتم تخ�صي�ص برنامج "ليايل �إك�سبو"  4 Lateو  5نوفمرب املقبل.
 ،Nights @Expoالذي يقام على م�سرح وتختتم االحتفاالت مبهرجان الأن��وار "ديوايل" اجلماهري يف جولة رائعة عرب مو�سيقى بوليوود
اليوبيل ،لعرو�ض احتفالية من مهرجان ديوايل بنهاية مبهرة يوم  5نوفمرب املقبل على م�سرح والروك والرباغ.

فريق هارمل غلوبرتوترز يلهب حما�سة اجلمهور يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

ا� �س �ت �ع��ر���ض ف ��ري ��ق "هارمل غلوبرتوترز"
الأم�يرك��ي م�ه��ارات��ه يف لعبة ك��رة ال�سلة داخل
م��رك��ز ال��ري��ا��ض��ة وال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة يف �إك�سبو
 2020دبي ،وذلك �ضمن جولة للفريق حملت
عنوان "�سربيد غيم".
و� �ش��ارك الفريق بالتعاون م��ع ج�ن��اح الواليات
املتحدة الأمريكية بفعاليات متعددة ،كاللعب
برفقة الالعبني ال�صغار و�أ�صحاب الهمم ،و�أداء
حيل ك��رة ال�سلة وتعليمها ،كما خا�ض مباراة
مفعمة ب��احل�ي��وي��ة وب� � ��أداء ا��س�ت�ع��را��ض��ي مبهر

�أظهر خاللها مهاراته الفذة يف كرة ال�سلة( .مع
الإ�شارة �إىل �أن الفريق �سيخو�ض مباراة �أخرى
ال�ي��وم يف مركز الريا�ضة واللياقة البدنية يف
�إك�سبو  2020دبي).
وق��ال الع��ب ال�ف��ري��ق �سبايدر �شاربل�س ،الذي
�سافر �إىل  42دولة خالل فرتة ثماين �سنوات
ق�ضاها مع الفريق" :فقط كن �سعيدا وا�ستمتع
مبا تفعله ،للريا�ضة واملناف�سة قدرة فريدة يف
ت��رك�ي��ز ال��ذه��ن ب�ع�ي��دا ع��ن ال�سلبيات ،وهدفنا
هو جلب �آالف االبت�سامات للنا�س وللأطفال
والعائالت يف جميع �أنحاء العامل".
وتتزامن ه��ذه الأن�شطة م��ع ان�ط�لاق فعاليات

ال � ��دورة اخل��ام���س��ة م��ن "حتدي دب ��ي للياقة"
والتي ت�ستمر حتى  27نوفمرب املقبل .وين�ص
التحدي على ممار�سة  30دقيقة من التمارين
ال��ري��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى م��دى  30ي��وم �اً ،وي�ت��وق��ع �أن
يزيد زخم هذه الفعاليات هذا العام مع م�شاركة
�ضيوف "�إك�سبو  2020دبي" من حول العامل.
وقال �سعادة �سعيد حارب� ،أمني عام جمل�س دبي
الريا�ضي :نحن �ســــــعداء لأننــــا جــزء من هذا
املكان املميز والذي ح�صر العامل يف بقعة واحدة
هنا يف الإم ��ارات ،ن�شكر �إدارة �إك�سبو لإعطائنا
فر�صة التواجد هنا لإطالق الن�سخة اخلام�سة
لتحدي دبي للياقة ( )30X30من هذا املكان

كذلك".
و�أكد �أحمد اخلاجة ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
للمهرجانات والتجزئة�" :أنا �سعيد لوجودي هنا
لإطالق ( )30X30وهي مبادرة �أطلقها �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،جلعل
دبي من �أكرث املدن ن�شاطا يف العامل و�أمتنى �أن
يكون اجلميع م�ستعدا لثالثني يوم من الن�شاط
والأدرينالني وااللتزام ،لأن االلتزام ملدة ثالثني
يوم يجعل الن�شاط جزءا من حم�ضنا النووي،
وال ميكننا الرتاجع ،و�سنالحظ الفوائد التي
ت�أتي بعد ذلك".

جناح ال�سلفادور يف �أك�سبو  2020يدعو زواره للتعرف على موروثه الثقايف
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

�سيفوتك الكثري �إذا زرت جناح
دولة ال�سلفادور يف �أك�سبو ٢٠٢٠
ومل ت� �ت ��ذوق ال� �ق� �ه ��وة ،جمرد
اح�ت���س��اء ال�ق�ه��وة �سنكت�شف ان
ل�ل�ق�ه��وة م� ��ذاق �آخ� ��ر و�أ�سلوب
خمتلف ،فدولة ال�سلفادور من
�أ��ص�غ��ر دول �أم��ري �ك��ا الو�سطى
و�أك� �ث��ره� � ��ا ك� �ث ��اف ��ة �سكانية،
عا�صمتها �سان �سلفادور وهي
�أك�ب��ر م��دن �ه��ا� ،أم� ��ا � �س��ان �ت��ا �آن ��ا
و�سان ميغيل فهي � ً
أي�ضا مراكز
مهمة ثقاف ًيا وجتاريا يف البالد
ويف �أم��ري �ك��ا ال��و� �س �ط��ى ،يحد
ال�سلفادور املحيط الهادئ من
الغرب وغواتيماال من ال�شمال
وه �ن��دورا���س م��ن ال �� �ش��رق� ،أما
م��وق�ع�ه��ا يف �أك���س�ب��و  ٢٠٢٠دبي
فتقع مبنطقة التنقل وتطل

ع �ل��ى دول ع��رب �ي��ة و�أوروب � �ي� ��ة،
وي�ضم ج�ن��اح ال�سلفادور قاعة
ع� ��ر�� ��ض ت �ت �� �س��ع ل �ع �� �ش��ر زوار
عبارة عن �شا�شات عر�ض على
اجل� � � ��دران ت �� �س �ت �ع��ر���ض تاريخ
ال��دول��ة وت��راث�ه��ا و�أه��م مناطق
ال�سياحة فيها ،ويف و�سط القاعة
خريطة للدولة وموقعها على
ال� �ك ��رة الأر�� �ض� �ي ��ة ،وع �ن��د باب
اخلروج خ�ص�ص مكان لل�ضيافة
وت �ق��دمي ال �ق �ه��وة وامل�شروبات
ال�شعبية يف ال�سلفادور ،وغرفة
حت� �ك ��م يف ال � �ق� ��اع� ��ة وت� �ق ��دمي
املعلومات واالج��اب��ة عن �أ�سئلة
ال� � ��زوار ،وع �ل��ى اجل��ان��ب معلق
ك��ر� �س��ي م� �ت ��دىل م ��ن ال�سقف
م�صنوع من الرتيكو وي�ستخدم
يف اال�سرتخاء واال�ستجمام.
وع��ن م�شاركة دول��ة ال�سلفادور
يف م� �ع ��ر� ��ض �أك� ��� �س� �ب ��و ٢٠٢٠

�أك��دت فاني�سا ب�ن��داك املتحدث
الإع �ل�ام� ��ي ب��ا� �س��م اجل� �ن ��اح �أن
�أك���س�ب��و ي�ع�ت�بر ف��ر��ص��ة وحدث
ك�ب�ير مل���ش��ارك��ة دول ال �ع��امل يف
م�ك��ان واح��د لعر�ض الثقافات
ب�ين ال�شعوب وت �ق��ارب وجهات
النظر و�أن الإن�سانية حمركة
�أ�سا�سي يف هذا الكون ،و�شاركنا
يف امل �ع��ر���ض ب �ه��دف التعريف

بعادتنا وتقاليدنا ،والتعريف
�أي�ضا ب��امل��وروث الثقايف وطرح
م�شروعاتنا ال�سياحية وجذب
اال�ستثمار.
وت� ��� �ض� �ي ��ف ف ��ان� �ي� ��� �س ��ا ب � �ن ��داك
املتحدثة با�سم جناح ال�سلفادور
ب ��أن ال��دول��ة حت��ر���ص على بناء
م�ستقبلها وان ت �ك��ون واح ��دو
م � ��ن �أه� � � ��م ال� � � � ��دول اجل� ��اذب� ��ة
لل�سياحة واال�ستثمار ،فتعترب
ال �� �س �ل �ف��ادور دول� ��ة ب �ك��ر ت�سعى
ال�ستقطاب ال �ك��وادر الب�شرية
ال �ت��ى مت�ت�ل��ك اخل �ب�رة ولديها
الأحالم لتحقيقها ،فنحن نلبي
متطلبات املجتمع ون�سمح ب�سن
القوانني واملعايري التى ت�ؤ�صل
لفكر بناء جمتمع واع��ي يهتم
بالثقافة والتعاي�ش ال�سلمي.
وق� ��ال� ��ت �أن دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
مت �ك �ن��ت م ��ن ال �ت��وا� �ص��ل ب ��دول

ال �ع��امل وج��ذب�ه��ا ل�ت�ك��ون �ضمن
م�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي،
وه��ذا ما �شاهدناه يف الإمارات
والدليل هذا التطور والتنمية
التى نراها جلية يف كل مكان،
وخ�ير دليل على ق��وة الإمارات
هو تنظيم هذا احلدث العظيم
يف ظل جائحة كوفيدا ،ونتطلع
�إىل ب � �ن� ��اء ج �� �س��ر م� �ت�ي�ن بني
� �س �ل �ف��ادور والإم � � ��ارات يف �شتى
امل � �ج� ��االت امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ون�سعى
لتقدمي كل اخل��دم��ات وتذليل
ك ��ل ال �� �ص �ع��اب م ��ا ي �ج �ع �ل �ن��ا يف
وح��دة مع دول��ة مهمة بال�شرق
االو� �س��ط ،واي���ض��ا ن�سعى لعقد
ات �ف��اق �ي��ات م ��ع ج �م �ي��ع ال� ��دول
املوجودة ب�أك�سبو والتقدمي كل
ال�ت���س�ه�ي�لات ال �ت��ى م��ن �ش�أنها
بناء جمتمعات ت�سعى للتنمية
وتدعو لل�سالم.

فعاليات منوعة احتفا ًال بـ
«هالوين» يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي – الفجر

ق��ام ف��ري��ق م��ن ال�ع��ازف�ين بجناح �إي��رل�ن��دا يف �إك�سبو  2020دب��ي ،بجذب
اجل�م�ه��ور �إىل م�سرح ال�ي��وب�ي��ل ،وذل��ك م��ن خ�لال جمموعة متنوعة من
املو�سيقى الإيرلندية التقليدية كجزء من احتفاالت "هالوين" ،املهرجان
الذي يقام �سنويا يف � 31أكتوبر لالحتفاء بنهاية مو�سم احل�صاد ،وبداية
ف�صل ال�شتاء .وتقدم الفرقة التي يطلق عليها ا�سم "عازفو �إك�سبو" عر�ضاً
اليوم الأحد على من�صة م�سرح اليوبيل عند ال�ساعة  7م�ساءً ،حيث ي�أخذ
العازفون اجلمهور يف رحلة ال�ستك�شاف �أكرث �أ�شكال املو�سيقى الإيرلندية
ن �ق��اءً ،واالح�ت�ف��ال معهم مبا�ضيها الغني فنياً ،ومبقطوعاتها احلديثة
الديناميكية .ويعد هذا احلفل واح��دا من جمموعة فعاليات "هالوين"
ينظمها �إك�سبو  2020دبي ،حيث �ست�شهد الأي��ام القليلة املقبلة عرو�ضا
وفعاليات منوعة بهذه املنا�سبة ال�شعبية التي تنا�سب كل الأعمار.
وي�ستطيع زوار خمبز ومدر�سة "بريد �أهيد" ر�ؤي��ة خمبوزات "هالوين"
خا�صة باملنا�سبة وتعلم بع�ض حيل اخلبز.
و�شهد جناح اال�ستدامة حفلة هالوين م��ع "دي جي" حمليني منوعني
�صباح ام�س ،فيما ي�ست�ضيف م�سرح دبي ميلينيوم حفال مو�سيقيا يقدم
بع�ض املقاطع ال�صوتية "املرعبة" اخلا�صة بالهالوين اليوم الأح��د 31
�أكتوبر يف متام عند ال�ساعة  7م�ساءً.
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�ضمن احتفاالت الديوايل يف �إك�سبو  2020دبي

اجلمهور على موعد مع جنم الراب الهندي باد�شاه وفرقتي «دول تا�شا» و ِ«ون ت�شاي ِمت تو�ست»
•• دبي  -الفجر

ي�ت���ص��در ال�ن�ج��م ال �ه �ن��دي ب��اد� �ش��اه قائمة
ال �ع��رو���ض ال �ت��ي ال ُت �ف��وت ��ض�م��ن �سل�سلة
� �س �ه ��رات �إك �� �س �ب��و ال �غ �ن��ائ �ي��ة املخ�ص�صة
ل�لاح �ت �ف��ال ب ��ال ��دي ��وايل ،وه ��و املهرجان
الأكرب من نوعه يف الهند ،نهاية الأ�سبوع
املقبل ( 5-4نوفمرب).
ي�شتهر ب��اد� �ش��اه ،وه��و م � ��ؤدي راب ومغن
ومنتج �سينمائي ورج��ل �أع �م��ال ،بالغناء
ب ��ال �ل �ه �ج ��ات ال� �ه� �ن ��دي ��ة وال� �ه ��اري ��ان� �ف� �ي ��ة
والبنجابية ،ومن �أ�شهرها �أغنيات "باين
باين" و"غندا بول" وغ�يره��ا ،وه��و من
امل���ش��اه�ير الأع �ل ��ى دخ�ل�ا يف ال �ه �ن��د ،وقد
�أدرجته جملة "فورب�س �إنديا" يف قائمتها
للم�شاهري "�سيليربيتي  "100يف �أعوام
 2017و 2018و ،2019م��ا جعله
م �غ �ن��ي ال� � ��راب ال��وح �ي��د ال � ��ذي ي �ظ �ه��ر يف
القائمة.
يف عطلة نهاية الأ�سبوع القادم واملتزامنة
مع االحتفال مبهرجان الديوايل ،يوم 4
نوفمرب ،يقدم باد�شاه "التجربة احلية"،
مب�شاركة �آ�ستا غيل وريكو ،حيث �سين�ضم
الفنان ذو ال�شعبية الهائلة �إىل املغنية �آ�ستا
غيل واملو�سيقي ريكو ،اللذين تعاون باد�شاه
معهما م�ؤخرا لإجناز �أحدث �أغانيه ،وهي
ن�سخة من "بات�شبان كا بيار" ،ويظهر فيها
جنم الإنرتنت ال�شاب �ساهديف ديردو.
و�ستكمل فرقتا "دول تا�شا" و"وِن ت�شاي
مِ ��ت تو�ست" ع ��رو� ��ض ي ��وم  4نوفمرب،
ليتوىل كل من �شيلبا �أنانت و�إ�سرت �إيدن
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و"بيرت كات ريكوردينغ كو" زم��ام الأمور
الحقا يف  5نوفمرب.
"دول تا�شا" ،ه ��ي ف ��رق ��ة ت �ت �ك��ون من
جمموعة من املو�سيقيني الهنود مقرها
دب � ��ي ،وه ��ي ال �ف��رق��ة الأوىل م ��ن نوعها
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،و��س�ت���ض�ف��ي �أج� ��واء
خمتلفة على ال�سهرة ،عرب تقدمي عر�ض
تقليدي �أكرث �أ�صالة.
�أم��ا "وِن ت�شاي مِ ��ت تو�ست" ،فهي فرقة
� �ش �ع �ب �ي��ة ت �غ �ن��ي ب� �ع ��دة ل �ه �ج ��ات هندية،
ت�شكلت يف كوت�شي ع��ام  ،2016وتت�ألف
م��ن املغني الرئي�س �أ��ش��وي��ن غوباكومار،

وعازف الغيتار �أ�شيوت جايغوبال ،وعازف
الكيبورد بايل فران�سي�س ،وع��ازف الطبل
ب ��اي ��س��اي�ل����ش ،و��س�ي�ق��دم �أع �� �ض��اء الفرقة
م��زي �ج �ه��م م ��ن �أل� � ��وان ال �ف��ول��ك وال� ��روك
وال�سينث واملو�سيقى الإل�ك�ترون�ي��ة ،دون
�إغفال جذورهم الهندية.
�ستفتتح املغنية وكاتبة الأغاين �إ�سرت �إيدن،
امل��ول��ودة يف غ��وا وامل�ق�ي�م��ة يف دب ��ي ،والتي
وقعت عقد ت�سجيل مع �شركة يونيفر�سال
ميوزيك العاملية يف �سن  17عاما ،الليلة
الثانية من عطلة نهاية الأ�سبوع املتزامنة
مع ديوايل يوم  5نوفمرب لتبهر اجلماهري

ب�أغانٍ من ت�أليفها يتجلى ت�أثرها مبو�سيقى
اجلاز.
�أم� ��ا امل �ط��رب��ة وك��ات �ب��ة الأغ � ��اين وامللحنة
وامل� �ن� �ت� �ج ��ة ال� �ه� �ن ��دي ��ة � �ش �ي �ل �ب��ا �أن � ��ان � ��ت،
ف�ست�صطحب اجلمهور يف رحلة مو�سيقية
ممتعة ب�صوتها الفريد ال��ذي يجمع بني
ال�سول واجل��از وال�ت��أث�يرات الإلكرتونية.
تقيم �أن��ان��ت ب�ين دب��ي ون�ي��وي��ورك ،وتدمج
يف �أغنياتها بني ثالث من �أق��دم اللهجات
الهندية ،كالتاميل وامل��االي��االم والهندية
م��ع ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة الب�ت�ك��ار �إيقاعات
مو�سيقية تتخطى احلدود والثقافات.

وف�ي�م��ا ج ��رى ت�شبيه غ �ن��اء ف��رق��ة "بيرت
ك��ات ري�ك��وردي�ن��غ كو"ب�صوت مغني "رات
باك" الأ�سطوري دين مارتن ،ف�إن الفرقة
حتمل طابع نيودلهي بامتياز ،الذي يظهر
م ��ن خ �ل�ال ا� �س �ت �خ��دام م��و� �س �ي �ق��ى اجل ��از
والأمبينت والإل�ك�ترو ال��ذي مينح "بيرت
كات ريكوردينغ كو" �صوتا مقنعا.
تقام عرو�ض عطلة نهاية الأ�سبوع املتزامنة
مع ديوايل �ضمن �سهرات جل�سات يف �إك�سبو
الغنائية يف الفرتة من  5-4نوفمرب ،من
العا�شرة والن�صف م�ساء �إىل الواحدة بعد
منت�صف الليل على من�صة اليوبيل.

جناح رومانيا ينظم ور�شة عمل ل�صنع احلقائب اليدوية من مواد م�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

ت�شارك الفنانة الرومانية �سيمينا فيليت
يف ور��ش��ة عمل ل�صنع احلقائب اليدوية،
وال �ت��ي ينظمها ج�ن��اح روم��ان�ي��ا يف �إك�سبو
 2020دب� ��ي ،خ�ل�ال ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر على
امتداد فرتة �إقامة احلدث الدويل ،وذلك
با�ستخدام م��واد م�ستدامة للتقليل من
النفايات وا�ستنزاف املوارد البيئية.
وقامت الفنانة الرومانية �سيمينا فيليت
�أث �ن��اء ور� �ش��ة ال�ع�م��ل ي��وم االث �ن�ين املا�ضي
واملقرر ا�ستمرارها طيلة ال�شهر اجلاري،
ب � ��إن � �ت ��اج وت �� �ص �م �ي��م م �ن �ت �ج��ات خمتلفة
بت�صميمات متنوعة مبتكرة ،با�ستخدام
اجل�ل��د الطبيعي ف�ق��ط ،وذل ��ك يف عر�ض
فني حي �أمام زوار جناح رومانيا يف �إك�سبو
 2020دبي.
وحت��ت عنوان "التقاليد بر�ؤية جديدة"،
مت ا�ستلهام تنظيم ور�شة العمل احلالية
من م�شروع بعنوان "رومي" ،وهو م�شروع
من ابتكار الفنانة �سيمينا فيليت .والذي
ح�صد �أربعة جوائز دولية .و امل�شروع عبارة
عن مزيج من الهند�سة املعمارية وديكور

املنزل والأزياء.
علقت الفنانة الرومانية �سيمينا فيليت
على فكرة امل�شروع قائلة�" :إن الت�صميم
يعني �إيجاد حلول للم�شكالت املا�ضية �أو
امل�ستقبلية ،ومهمتها اليوم هي �إيجاد حلول
تن�سجم م��ع م�ف�ه��وم اال� �س �ت��دام��ة ،والتي
وجدتها يف ا�ستخدام اجللد الطبيعي من
دون م��واد كيماوية ،منذ  12ع��ام�اً ،وهو
من �أقدم املواد ا�ستخداماً يف العامل ،وبهذا
ن�ح��ن ن���س��اع��د يف ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ا�ستنزاف
املوارد البيئية".
وعن الر�سالة التي تهدف �إىل �إي�صالها يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،قالت فيليت�" :أريد
�أن ي �ع��رف ال � ��زوار ب � ��أن ل��دي�ن��ا م�صممني
خالقني يف رومانيا ،يحر�صون على �إجناز
�أعمالهم بالتوافق مع مفهوم اال�ستدامة.
ومب��ا �أن روم��ان�ي��ا لي�ست م���ش�ه��ورة كثرياً
بهذا املفهوم ،لذا فنحن ن�سعى �إىل تغيري
تفكري ال�ع�م�لاء وتثقيفهم ح��ول مفهوم
املنتجات امل�ستدامة".
و��س�ت�ق��وم �سيمينا فيليت� ،أث �ن��اء الور�شة
ب�ت���ص�م�ي��م  10م �ن �ت �ج��ات م �ت �ن��وع��ة �أم� ��ام
احل �� �ض��ور ،يف �أج � ��واء ف��ري��دة ت�ستعر�ض

الأ� �س �ل��وب ال �ف �ن��ي امل���س�ت�خ��دم يف ت�صميم
ه ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ،مب �ع��دل م�ن�ت��ج واح ��د كل
يومني ،و�سيمثل اليوم الأول عملية اخللق
(املفكر) ،فيما ميثل اليوم الثاين عملية
الإنتاج (ال�صانع).
ومن املنتجات الفريدة واملتنوعة التي مت
ابتكارها حتى الآن يف ور�شة العمل؛ دفرت
ب��أغ�ل�ف��ة ج�ل��دي��ة و�أوراق ي��دوي��ة ال�صنع،
عليه ر�سومات مطبوعة لأع�شاب عالجية

خ��ا� �ص��ة .زوج م ��ن الأح� ��ذي� ��ة الفالحية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ب��روم��ان �ي��ا م ��ع ن �ع��ل مقطوع
ب��ال�ل�ي��زر .حقيبة ج�ل��دي��ة م �ط��رزة يدوياً
ت �� �ص��ور ق �� �ص��ة روم ��ان� �ي ��ة ،م���ص�ن��وع��ة من
الإ�شارات والنقاط الرومانية التقليدية.
��س�ج��ادة ��ص�غ�يرة م��زرك���ش��ة م�صنوعة من
اجللد.
ك �م��ا ي���ش�م��ل امل �ع��ر���ض؛ ح�ق�ي�ب��ة كمبيوتر
حممول معاد تدويرها ت�صور ر�سائل عن

روم��ان�ي��ا .طقم مكتب م�صنوع م��ن مواد
معاد تدويرها .حقيبة �شبكية با�ستخدام
تقنية "ماكرمي" للن�سيج .حمفظة قابلة
للطي للجن�سني م�صنوعة من اجللد املعاد
تدويره ،وت�ضم بطاقات حتمل ر�سائل �أو
رو�سومات عن رومانيا .حقيبة كتف قابلة
للتحول �إىل �صدرية رجالية ،وغريها.
وم� ��ن امل� �ق ��رر �أن ت���س�ت�م��ر ال ��ور�� �ش ��ة على
ام�ت��داد ف�ترة �إق��ام��ة �إك�سبو  2020دبي،
مب�شاركة  6فنانني وحرفيني وم�صممني
رومانيني ،با�ستخدام م��واد طبيعية مثل
اجللد واملعدن واخل�شب لإنتاج �أعمال فنية
حية �أم ��ام احل���ض��ور ،وت�شكل اال�ستدامة
واال� �س �ت �خ��دام امل �� �س ��ؤول ل �ل �م��وارد القا�سم
امل�شرتك بني جميع الفنانني.
و�أن���ش��أت الفنانة �سيمينا فيليت منذ عام
 ،2010ا��س�ت��دي��و خ��ا���ص ب�ه��ا لت�صميم
و�إن� �ت ��اج �إك �� �س �� �س��وارات وم �ل �ح �ق��ات عالية
اجل ��ودة ،بت�صميمات مبتكرة با�ستخدام
امل��واد امل�ستدامة ،وبالتايل احل�صول على
منتجات عملية وطويلة الأمد ب�شكل مثري
للإعجاب ،والتي تهدف �إىل التقليل من
النفايات والهدر للموارد البيئية.

جناح الهند ي�ستقبل � 150ألف زائر يف  28يو ًما
•• دبي-الفجر:

بلغ عدد ز ّوار جناح الهند يف �إك�سبو 2020
دب� ��ي � 150أل � ��ف زائ � ��ر يف � 28أكتوبر
 ،2021ما يجعله �أح��د �أك�ثر الأجنحة
التي ا�ستقطبت �أك�بر ع��دد م��ن ال ��ز ّوار يف
معر�ض �إك�سبو.
ا�ستقبل جناح الهند  151360زائ ًرا منذ
افتتاحه يف الأ ّول من �أكتوبر ..مع احتفاالت
مهرجان "ديوايل" املقبل ،ي�ستع ّد جناح
الهند ال�ست�ضافة ال�ع��دي��د م��ن العرو�ض
الثقاف ّية واملو�سيق ّية للرتفيه عن الزوار
ابتدا ًء من  2نوفمرب .لتعزيز مكانة الهند
كدولة رائدة يف القطاع التقني� ،سيعر�ض
اجل�ن��اح � ً
أي�ضا املن�ش�آت الرقمية يف جمال
الذكاء اال�صطناعي والواقع االفرتا�ضي
التي ال ّ
�شك �أ ّنها �س ُتبهر اجلمهور.
وتعليقًا على ه��ذا الإجن ��از ،ق��ال الدكتور
�أم��ان ب��وري ،القن�صل العام للهند يف دبي
ون��ائ��ب امل �ف��و���ض ال �ع��ام ل�ل�ه�ن��د يف �إك�سبو

 2020دب��ي" :ي�سعدنا �أ ّننا حقّقنا هذا
الإجن� ��از يف ج �ن��اح ال�ه�ن��د يف ه ��ذه الفرتة
ن�سجل
الق�صرية م��ن ال��وق��ت ونتوقع �أن ّ
�أرق��ا ًم��ا �أعلى يف الأ�سابيع املقبلة .نتطلع
�إىل االح�ت�ف��ال بعيد "ديوايل" ،مهرجان
الأ�ضواء ،بحما�س كبري لن�ضمن مت ّتع زوار
�إك�سبو  2020دبي باختبار املهرجان.
ا�ست�ضاف اجل�ن��اح العديد م��ن الفعال ّيات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ق �ط��اع��ات ال �ن �م��و ال �ت��ي قدّمت
"الهند اجلديدة" للعامل وفتحت قناة
ل�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار وت �ب��ادل الأف� �ك ��ار مع
العامل .وقد ا�ستقطبت اجلل�سات العديد
من مندوبي الأعمال واملمثلني الدوليني،
مما �أدى �إىل تعزيز عدد املوظفني .كما ّ
مت
عر�ض عدد كبري من الأن�شطة الثقافية يف
جناح الهند خالل احتفاالت "الدو�سريا"
و"نافراتي" .و� �ش �م �ل��ت االح� �ت� �ف ��االت
ال��رق �� �ص��ات ال �� �ش �ع �ب �ي��ة و�� �س ��رد الق�ص�ص
واملو�سيقى التي ا�ستمتع بها عدد ال يح�صى
من الزوار وكبار ال�شخ�صيات.

�سيجعل �أ� �س �ب��وع "ديوايل" ال �ق��ادم جناح
ال�ه�ن��د وج�ه��ة ج��ذاب��ة بف�ضل التجهيزات
املل ّونة والإ�ضاءة على �شكل "�سوارانغويل"
� Swarangoliأو "رانغويل" من الليد
 ،LED Rangoliوعر�ض افرتا�ضي
للمفرقعات ال�ن��اري��ة وال�ف�ع��ال� ّي��ات مب��ا يف
ذل��ك ع��رو���ض لفنانني هنود ب��ارزي��ن مثل
�سليم �سليمان ،وفيبول ميتا ،وف��رق مثل
"روه" و"دروف".
و�أ�ضاف الدكتور بوري" :لقد غيرّ معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ح � ًق��ا ن �ظ��رة العامل
�إىل ب �ل��دن��ا .ي�ح�ظ��ى م �ه��رج��ان "ديوايل"
ب�شعبية يف جميع �أنحاء العامل وقد منحنا
معر�ض �إك�سبو  2020من�صة لإبراز روعة
ال�ه�ن��د ل �ل��زوار .ن �ظ � ًرا للم�ساحة الكبرية
املخ�ص�صة جلناح الهند ،ي�سعدنا �أن ن�شهد
الإقبال الهائل ونحن على �أ ّ
مت اال�ستعداد
ال��س�ت���ض��اف��ة ال � ��زوار امل�ت�ح� ّم���س�ين الذين
ي�ت��وق��ون ل��ر�ؤي��ة م��ا ينتظرهم يف اجلناح
خالل الأيام املقبلة.

يت�ألف ج�ن��اح الهند م��ن مبنى م��ن �أربعة
ط��واب��ق ح�ي��ث مت تخ�صي�ص ك��ل م�ستوى
لت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى جن��اح ال�ه�ن��د عرب
خمتلف القطاعات والواليات .ا�ستقطبت
ال �ث �ق��اف��ة ال �ه �ن��دي��ة ال �ن��اب �� �ض��ة باحلياة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ف��ر���ص ال���ش��راك��ة املتنوعة

وال�شعبية املتزايدة للمهرجانات الهندية
وامل�أكوالت والعرو�ض الثقافية ،الزوار من
جميع �أنحاء العامل .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�ساهمت اجلالية الهند ّية الكبرية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل حا�سم يف
تعزيز الإقبال �إىل اجلناح.

احتفال الثقافة العاملية «�إربان جام» ..مكان يلتقي فيه الفن باملو�سيقى والريا�ضة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

ق���ص�ي��دة غ�ن��ائ�ي��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة احل�ضرية
جتمع مزيجاً ميتد على كوكب الأر�ض
م��ن ال��ري��ا��ض�ي�ين ،وف �ن��اين ال �� �ش��وارع من
ال� �ط ��راز ال �ع��امل��ي وم �ن �� �س �ق��ي املو�سيقى
الديناميكيني على م�سرح دبي ميلينيوم
يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي يف الأول من
نوفمرب املقبل.
ت�ضم الت�شكيلة نخبة م��ن امل��واه��ب بلغ
ع��دده��م  35ف �ن��ان �اً م��ن  28ب �ل��داً ،مبا
يف ذل��ك امل �ت��زجل�ين ،وراك �ب��ي ال�سكوتر،
و�سائقي دراجات موتوكرو�س� ،إىل جانب
ف �ن��اين ال� ��� �ش ��وارع م��اي �ن �ن��دي��ورز وروب ��ن
�سان�شيز ،ف�ض ً
ال عن املدخالت املو�سيقية
من الدي جي مي�شيل ،والدي جي �شوك،
والدي جي ال�سيد تي.

وي�ج�ت�م��ع امل �� �ش��ارك��ون م �ع �اً ل���س��رد ق�صة
ج �م��اع �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة ف� ��ري� ��دة وم � ��ؤث� ��رة
ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال�ك�ي�ف�ي��ة التي
تكون فيها االختالفات قوة �أ�سا�سية ،من
م�سابقات ال��رق����ص (ب��ري��ك دان ����س) �إىل
م�سابقات احليل واخل��دع ،و�أداء حمطة
(بيتبوك�س) للكلمات املنطوقة ،وعر�ض
دي جي مو�سيقي متعدد الأجيال ،حيث
� ُ��ص �م��م ه ��ذا ال�ب�رن��ام��ج ال ��زاخ ��م بهدف
التنوع.
ويقدم "�إم �سي" ،واملبدع "تامري" ،الذي
ت�ع��ود �أ��ص��ول��ه �إىل ل�ن��دن�" ،إربان جام".
وق��ال تامري" :ها نحن الآن ن�شهد مرة
�أخ� ��رى �إجن � ��ازا رائ �ع��ا لإك���س�ب��و 2020
دبي يف الوقت الفعلي .لقد م�ضت علينا
ب�ضع �سنوات �صعبة وك��ان العامل كله يف
حالة جمود وتوقف ،لذا ي�س ّرين ا�ستعادة

التوحد مع الإن�سانية يف مثل هذا احلدث
امل��ذه��ل وامل� �ك ��ان ال ��رائ ��ع و�أن � ��ا متحم�س
مل�شاركة ثقافة الهيب هوب وثقافة املدن
احل�ضرية".
وو��ص��ف ف�ن��ان ال���ش��ارع الإ� �س �ب��اين ،روبن
�سان�شيز ،عمله حتت عنوان "رحلة البحر
امل �ت��و� �س��ط ب�ل�ا وجهة" ،ب��ال �ق��ول�" :أنا
�أتطلع �إىل ر�ؤي��ة �إك�سبو و�أعمال �أقراين
و�أ�صدقائي� .أنا واثق �أن جميعها �ستكون
رائعة للغاية".
وق� ��ال زم �ي �ل��ه م��اي �ن �ن��دي��ورز�" :سيكون
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م � ��ع اجل � �م � �ه ��ور ال ��وا� � �س ��ع،
واالن�خ��راط يف بيئة �إبداعية حتيط بها
الأفكار املحفزة والقوية �أمراً رائعاً".
من�سقة امل��و��س�ي�ق��ى (دي ج��ي مي�شيل)،
وتعود �أ�صولها �إىل �أذربيجان ،هي �أ�صغر
من�سقة �أغ� ��انٍ حم�ترف��ة يف ال �ع��امل ،ويف

ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وت�صف نف�سها ب�أنها
دي جي مفتوحة الأفق ،وتعد مبجموعة
م��ن الأن �غ��ام املفعمة بالطاقة وامل�شاعر
الإيجابية"� .أما الفنان الب�صري اللبناين
"�سري" ،فينقل عمله باملفاهيم العاطفية
واالجتماعية والثقافية �إىل اجلمهور،
وه��و ن��وع من الفنون يظهر "الرغبة يف
التع ُّلم من الآخرين".
�أما بي بوي ،راق�ص من فرن�سا ،فيتطلع
�إىل فر�صة تقا�سم اخللفيات والثقافات،
والأهم من ذلك ،االبت�سامات مع النا�س
من جميع �أنحاء العامل� .س ُيقام "�إربان
جام" يف الأول م��ن ن��وف�م�بر ،يف اليوم
ال �ث��اين م��ن �أ��س�ب��وع التنمية احل�ضرية
والريفية  -وه��ي �سل�سة م��ن الفعاليات
خم���ص���ص��ة ال��س�ت�ك���ش��اف ال�ك�ي�ف�ي��ة التي
ي �ج��ب ف �ي �ه��ا �أن ن �غ�ير ال �ط��ري �ق��ة التي

ن �ت �ح��رك ب �ه��ا ،ون �ب �ن��ي ون���س�ت�ه�ل��ك فيها
ونعي�ش يف موائل امل�ستقبل.
وي�ستمر العر�ض من ال�ساعة 19:30
�إىل ال �� �س��اع��ة  21:30يف م �� �س��رح دبي
ميلينيوم.
ميكن ل�ل��زوار �أي�ضا اال�ستمتاع ب�أن�شطة
�أخ ��رى حت��ت ��ش�ع��ار التنمية احل�ضرية
وال��ري�ف�ي��ة يف جميع �أن �ح��اء امل��وق��ع ،مبا
يف ذلك رحلتان موجهتان للزوار ب�شكل
خا�ص" ،مدن امل�ستقبل" ،و"احلوار عرب
الت�صميم" -بينما �ستعر�ض املك�سيك
على �شا�شاتها فلمني من �أك�ثر الأفالم
م�شاهدة ،فلم "�أونا كوريتيه �سالفاتيه"
ربي) وفلم "كوبليخو نورتيه"
(التيار ال ّ
را -جناح
(� �ش �م��ال ك��وم �ب �ل �ي �خ��و) يف ت �ي � ّ
اال�ستدامة ،ي��وم اخلام�س من نوفمرب،
ال�ساعة .14:00

�أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية يف �إك�سبو  2020دبي
ي�ستك�شف املوائل امل�ستدامة والقادرة على مواجهة التغري املناخي

•• دبي  -الفجر

يجمع �إك�سبو  2020دب��ي ،ال �ق��اد ًة واخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف �أ�سبوع
التنمية احل�ضرية والريفية ملناق�شة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه
املدن واملجتمعات يف ع�صرنا احلايل ،وال�ستك�شاف �أهمية تغيري �أ�ساليبنا يف
التنقل والبناء واال�ستهالك للتمكن من العي�ش يف املوائل التي �ستحت�ضننا
يف امل�ستقبل.
ُي�ق��ام �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية م��ن ال�ي��وم � 31أكتوبر �إىل 6
نوفمرب بالتعاون م��ع �سيمن�س� ،شريك رقمنة البنية التحتية الر�سمي
لإك�سبو  ، ،2020وبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية (موائل
الأمم املتحدة)
�شبكة الآغ ��ا خ��ان للتنمية ،و�سيناق�ش جمتمعاتنا ب�صفتها لبنات بناء
لالزدهار ،وكيف ميكننا جعل موائلنا امل�ستقبلية م�ستدامة؟
كما يناق�ش �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية �سبل بناء امل��دن والفئات
امل�ستهدفة ال�ت��ي تخدمها ه��ذه امل ��دن ،و�سي�سلط ال���ض��وء على د�سرتِكت
 ،2020وهي �إرث �إك�سبو  2020دبي ،ومنوذج املدينة امل�ستقبلية الذكية
املتمحورة حول الإن�سان ،كما �سريكز �أي�ضا على املجتمعات الريفية ،مع
الت�شديد على ت�سخري املعارف واالبتكارات املحلية و�ضمان الو�صول �إىل
البنية التحتية واخلدمات العامة ،من النقل وال�سكن� ،إىل الو�صول �إىل
الطاقة النظيفة وامل�ساحات العامة اخل�ضراء ،ل�ضمان عدم ترك �أحد خلف
الركب.
وقالت معايل رمي الها�شمي ،وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل ،املدير
العام لإك�سبو  2020دبي�" :سواء يف املدن �أو يف املناطق الريفية� ،أواملناطق
املنظمة �أو الع�شوائية ،ميثل الو�صول �إىل ظ��روف حياة �آم�ن��ة وخدمات
مي�سورة التكلفة حقا �أ�سا�سيا وجزءا ال يتجز�أ من توفري الفر�ص املتكافئة
للجميع من �أجل حتقيق التقدم واالزدهار".
و�أ� �ض��اف��ت" :يزداد ب���ش��دة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال��و� �ص��ول �إىل امل � ��وارد م��ن املدن
واملجتمعات ،وال ميكن معاجلة ه��ذا التحدي �سوى عرب التعاون وتبادل
الأفكار ،نفخر بالعمل �إىل جانب �أكرث من  200دولة وجهة معنية ،يقدم
كل منها منظورا خمتلفا ،من �أجل ا�ستك�شاف مقاربات جديدة �إزاء املوائل
ال�شاملة التي تتمتع باملرونة التي تخدم جمتمعاتها ،عرب منحها فر�صة
العي�ش بتناغم مع البيئة الطبيعية ،ومن �أجل حتفيز احلوار بهدف التقدم
يف هذا املجال احليوي".
وق��ال هيلموت فون �سرتوف ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سيمن�س ال�شرق
الأو� �س��ط" :لقد حقق �إك�سبو  2020دب��ي يف ال�شهر الأول م��ن انعقاده
مهمته املتمثلة يف "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ،ونفخر بامل�شاركة يف
�أ�سبوع املو�ضوع املقبل الذي يركز على التنمية احل�ضرية والريفية� .أ�س�ست
�شراكتنا مع �إك�سبو  2020دبي منوذجا ملدن امل�ستقبل الذكية ،ونتطلع �إىل
مناق�شة كيف ميكن لتجربتنا هنا توفري بيئات �أكرث �أمنا وفعالية وراحة يف
جميع �أنحاء العامل".
�سينطلق �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية يوم � 31أكتوبر ،بالتزامن
مع اليوم العاملي للمدن يف �إك�سبو  ،2020املُنعقد بال�شراكة مع املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة دب��ي ،وب��رن��ام��ج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
(موائل الأمم املتحدة) ،و�سرتكز هذه الفعالية على � ،إمكانيات الت�أقلم
مبرونة مع التغريات احلا�صلة وخا�صة يف �سياق التغري املناخي ،وا�ستك�شاف
الهند�سة املعمارية امل�ستدامة ،وتنمية املدن الذكية ،عرب �سرد ق�ص�ص جناح
دبي.
وي�ق��ود احل ��وارات ك��ل م��ن م�ع��ايل �سعيد حممد ال�ط��اي��ر ،الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دب��ي� ،شريك الطاقة امل�ستدامة
الر�سمي لإك�سبو  2020دبي ،و�سعادة و�سام لوتاه ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
حكومة دبي الذكية ،والدكتورة �شيربا ناراجن �سوري ،رئي�س فرع املمار�سات
احل�ضرية ،يف برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية املتحدة ،وديفيد
ه��وب�ن��ج ،الرئي�س التنفيذي لقطاع البنية التحتية ال��ذك�ي��ة واخلدمات
يف �شركة �سيمن�س ،و�أحمد ورا�شد بن �شبيب ،وهما خبريان �إماراتيان يف
التخطيط احل�ضري معروفان ب�إ�سهاماتهما يف جمال امل�ساحات احل�ضرية
املعا�صرة.
ويف �إط��ار فعالية "املدن ال�شاملة" يوم  3نوفمرب� ،سيقدم برنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية �أي�ضا خارطة طريق املرحلة الأخ�يرة من
برناجمه امل�شرتك للنهو�ض بالأحياء الفقرية والع�شوائية والذي يهدف
لتوفري اخلدمات للأحياء الفقرية و الع�شوائية ،باال�ستناد �إىل املعرفة
والتع ّلم املكت�س َبني خالل تنفيذ هذا الربنامج.
وقالت ميمونة حممد �شريف ،وكيلة الأمني العام للأمم املتحدة واملديرة
التنفيذية لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية (موائل الأمم
املتحدة)" :ال بد �أن نتحدى �أنف�سنا وا�ضعني ن�صب �أعيننا �ضرورة تويل
زمام املبادرة لقطع ال�شوط االخري يف تنمية الأحياء الفقرية .هناك 61
دول��ة يعي�ش فيها واح��د من كل ثالثة �سكان ح�ضريني يف �أحياء فقرية.
�إن برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية مُلتزم بتحقيق تنمية
ح�ضرية م�ستدامة وم��زده��رة و�صحية و�آم �ن��ة وم��رن��ة يف امل ��دن ،كذلك
ت�أمني م�ستويات معي�شية �أف�ضل للجميع ،وال �س َّيما للفئات االجتماعية
املهم�شة والأك�ث�ر �ضع ًفا" .ويف وق��ت ي�صمم فيه ال��رج��ال معظم املدن،
�سريحب املجل�س العاملي الن�سائي ،املُنعقد بالتعاون م��ع دول��ة �سلوفينيا
يوم  1نوفمرب ،مبتحدثات ،من بينهن الدييا غودينا كو�شري ،امل�ؤ�س�س،
وامل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة "�سريكوالر ت�شنج" ،وك�لاودي��ا لوبيز ،عمدة
مدينة بوغوتا يف كوملبيا ،ال�ستك�شاف كيف ميكن للن�ساء وم��دى �أهمية
�أن ي�شكلن جزءا �أ�سا�سيا من عملية ت�صميم ،وبناء واال�ستفادة من املوائل
امل�ستدامة التي تتمتع بالإمكانيات املرنة التي متكنها من التما�شي مع
التغريات امل�ستقبلية .ويف اليوم نف�سه � ،سي�سلط ال�ضوء واحد من منتديات
مو�ضوعات الأعمال املُقام يف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020على
التقنيات اجلديدة ،والتقدم ،وفر�ص الأعمال امل�ستقبلية يف قطاع التنمية
احل�ضرية والريفية ،مبا يحفز احلكومات ،والقطاع اخلا�ص ،واملجتمع
امل��دين على تبادل املعرفة والتعاون� .إن ثقافة املجتمعات الأ�صلية تمُ ثل
م�صدرا زاخرا باملعرفة ،لذا ال بد لنا من الوقوف على الكيفية التي ميكن
بها حتقيق الرتابط بني املعارف العلمية والتقنيات التكنولوجية احلديثة
للت�أثري على ت�صميم الأنظمة العاملية املتجددة واملتنوعة بيولوجيا والتي
�سيجري مناق�شتها الحقا بتاريخ  2نوفمرب .ويف ه��ذا ال�سياق� ،س ُتطرح
م�س�ألة حا�سمة على طاولة النقا�ش يف م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغيري املناخ
«كوب  ،»26وذلك خالل اجلل�سة التي �س ُتعقد حتت عنوان "احللول و�سبل
العي�ش املحلية امل�ستندة �إىل الطبيعة " ،حتت رعاية كال من �شبكة الآغا
خان للتنمية وجمعية علوم احليوان يف لندن ،والتي �ست�ضم اجل��دة منى
بوالكا – هوبي/هافا�سوبي/تيوا ورئي�سة املجل�س ال��دويل لثالث ع�شرة
ج�دّة من ال�سكان الأ�صليني ،وح��را���س نهر �أت��رات��و ،بالإ�ضافة �إىل ريكارد
�أرمينجول الرئي�س التنفيذي ملجموعة بروفيتال.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  803/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 203/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )989.208درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :فيجاي كومار كوهلي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )989208درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  689/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/119عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )824889درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنهما  -1 :عبداجلليل ام�ين عبداهلل  -2جميلة كل حممد ح�سني � -صفتهما :
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )824889درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبياالبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  683/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 122/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )504.580درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :فيجاي ناريان مانواين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )504580درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  674/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 427/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )532916درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:هاتف042595777:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبد العبا�س كاظم عبد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )532916درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  800/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 183/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )512.776درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :علي حم�سن جا�سم املعمار � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )512776درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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عمار النعيمي يرت�أ�س اجتماع جمل�س �إدارة م�صرف عجمان
•• عجمان  -وام:

28

راع رئي�س للم�ؤمتر الدويل
حرة احلمرية بال�شارقة ٍ
ال�ساد�س للم�شرتيات و�سال�سل التوريد  2021بدبي
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية يف ال�شارقة ،عن م�شاركتها يف امل�ؤمتر
الدويل ال�ساد�س للم�شرتيات و�سال�سل التوريد لعام  2021كرا ٍع رئي�س للحدث
املقرر تنظيمه يف ال�ساد�س من نوفمرب املقبل مبنتجع �أتالنت�س النخلة بدبي،
من قبل �أكادميية “بـلـو �أو�شـن” ،م�ؤ�س�سة التمكني املعريف الرائدة يف املنطقة.
ويجمع امل�ؤمتر الذي �سيقام هذا العام حتت �شعار “عامل واحد� ..سل�سلة توريد
واحدة” ،نخبة من املخت�صني يف قطاع امل�شرتيات و�سل�سلة التوريد من جميع
�أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط ،لبحث �أف�ضل ال�سبل لتحقيق الإزدهار يف عامل
دائ��م التطور ل�شبكات �سال�سل التوريد ،وتعترب الفعالية الأك�بر من نوعها
بال�شرق الأو�سط ،التي ت�سلط ال�ضوء على هذا القطاع احليوي ،حيث ي�شكل
من�صة لنقل اخل�ب�رات وت�ب��ادل املعرفة ،م��ن خ�لال العرو�ض التقدميية من
امل�شاركني واجلل�سات الفرعية التي جتمع خرباء يف هذا القطاع مل�شاركة ر�ؤاهم
ومناق�شة �أفكارهم امل�ستقبلية.
م�ساهمة فاعلة
وقال �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية�“ :إن
م�شاركتنا ك��را ٍع رئي�س لهذا احلدث الهام،
يندرج يف �إط��ار �سعي املنطقة للم�ساهمة
الفاعلة يف ا�سرتاتيجية �إم��ارة ال�شارقة
ال� �س �ت��دام��ة �إزده � � ��ار � �س�لا� �س��ل التوريد،
وت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ات الإقليمية والدولية
ل�ضمان ان�سيابية تدفق ال�سلع واخلدمات
تنفيذا للر�ؤى احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حاكم
ال�شارقة ،و�ضمن جهود الهيئة للتعريف
ب �ب��اق��ة اخل� ��دم� ��ات وال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات التي
توفرها وتعد الأك�ثر �شمولية وتناف�سية
بني املناطق احل��رة على م�ستوى منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا مب ��ا يلبي
احتياجات ه��ذا القطاع الهام ،حيث ت�ضم املنطقة ع��ددا كبريا من ال�شركات
املتخ�ص�صة يف خدمات التخزين و�سال�سل الإم��داد والتوزيع والنقل وال�شحن
البحري واجل��وي والأر��ض��ي ،ملا توفره من امتيازات وحوافز ،وبيئة تناف�سية
ومرنة وجاذبة للإ�ستثمار».
الرتويج لفر�ص اال�ستثمار
و�أ� �ض��اف امل��زروع��ي“ :تتطلع املنطقة احل��رة باحلمرية م��ن خ�لال رعايتها
وتفاعلها يف هذا امل�ؤمتر الهام� ،إىل تعزيز وتطوير �شبكة عالقاتها مع قادة
الأعمال ور�ؤ�ساء كربى ال�شركات العاملية� ،إىل جانب الرتويج لفر�ص وجماالت
اال�ستثمار املتاحة يف املنطقة التي حتت�ضن ما يقارب � 6500شركة مل�ستثمرين
ينتمون لأك�ث�ر م��ن  160دول ��ة ،وه��ي تعد مكانا مثاليا خل��دم��ات التوريد
وال�شحن ،ب�سبب موقعها اال�سرتاتيجي الذي يوفر و�صوال �سهال �إىل الأ�سواق
العاملية ،ومرافقها ذات امل�ستوى العاملي ،ف�ضال عن امل�ستودعات ،و�أجنحة املكاتب
التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل �صالة كبار امل�ستثمرين ،ومكتب للجمارك ،ومراكز
ترفيهية جمهزة بالكامل ،ومكاتب �صرافة ،وبنوك ،و�سكن للع ّمال وغريها
الكثري من املزايا اجلاذبة التي جتلعها �أيقونة املناطق احلرة يف املنطقة».

جلفود للت�صنيع ينطلق بدبي  7نوفمرب

•• دبي -وام:

ينطلق معر�ض جلفود للت�صنيع الأك�ب�ر م��ن ن��وع��ه يف ال���ش��رق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ل�صناعة الأغذية وامل�شروبات ومعاجلتها وتغليفها
وخدماتها اللوج�ستية خالل الفرتة من � 7إىل  9نوفمرب املقبل يف مركز
دبي التجاري العاملي بح�ضور دويل من  55بلدا و �ألف و  250جهة عار�ضة
تطرح �أحدث احللول والتقنيات التي تر�سم مالمح م�ستقبل القطاع .
يركز املعر�ض الذي ميثل جزءاً �أ�سا�سياً من جهود التنويع االقت�صادي يف
الدولة على �أبرز الق�ضايا امللحة التي يواجهها القطاع وحتديات �سل�سلة
التوريد العاملية لقطاع الأغ��ذي��ة وامل�شروبات وحلول التغليف امل�ستدامة
والأمتتة  .و قالت تريك�سي لوه مريماند نائب الرئي�س التنفيذي لإدارة
الفعاليات يف مركز دبي التجاري العاملي �إن جلفود للت�صنيع يقدم فر�صة
لالطالع على �أحدث التوجهات و االبتكارات التي تعيد ر�سم مالمح قطاع
�صناعة الأغذية حول العامل و تت�ضمن حلول التعبئة الروبوتية وابتكارات
الت�صنيع املتكامل واملكونات التي يتم ت�صنيعها بوا�سطة حلول التكنولوجيا
م�شرية اىل �أن املعر�ض يدعم االبتكارات الذكية يف قطاع �صناعة الأغذية
وامل���ش��روب��ات مب��ا ينعك�س يف �إق �ب��ال �أه��م ال�ع�لام��ات املخت�صة ال�ت��ي ت�سعى
ال�ستثمار امل�ع��ر���ض كمن�صة ل��ر��س��م م�لام��ح م�ستقبل ال�ق�ط��اع ومواجهة
التحديات وتلبية معدالت الطلب املتزايدة على الأمتتة.

حقق م�صرف عجمان �أرب��اح �اً �صافية
بقيمة  90.1مليون درهم خالل الربع
الثالث من العام احلايل  2021م�سج ً
ال
ارتفاعاً بن�سبة  % 61عن الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي التي بلغ خاللها �صايف
الربح  55.9مليون درهم.
اعلن ذل��ك خ�لال اجتماع جمل�س ادارة
م�صرف عجمان برئا�سة �سمو ال�شيخ
ع �م��ار ب ��ن ح �م �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ي ويل عهد
عجمان رئي�س جمل�س االدارة وذل��ك يف
دي��وان حاكم عجمان وبح�ضور �أع�ضاء
امل �ج �ل ����س وحم� �م ��د �أم � �ي ��ري الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ل �م �� �ص��رف ح� �ي ��ث اطلع
��س�م��وه واالع �� �ض��اء ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج املالية
للم�صرف.
وانعك�س هذا امل�سار الإيجابي يف ارتفاع
�صايف الدخل الت�شغيلي الذي بلغ 477
م�ل�ي��ون دره ��م ل�ل��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن العام
احل ��ايل  2021حم�ق�ق�اً زي ��ادة بن�سبة

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  823/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/202عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )758764درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :وحيد خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )758764درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

جائحة كورونا .
وت��وق��ع ال�سيد �أم�ي�ري �أن ي�ستمر هذا
ال�ت�ح���س��ن ب��ال���ص�ع��ود الإي �ج��اب��ي خالل
الأ� �ش �ه��ر ال �ق��ادم��ة م�ضيفا “ ون�ح��ن �إذ
جنحنا يف املحافظة على �أرقام جيدة يف
ميزانيتنا العمومية ف�إننا فخورون �أي�ضاً

بتحقيق العديد من الإجن��ازات الهامة
مبا يف ذل��ك متيزنا مبحاور رئي�سية يف
جم��ال العمل امل�صريف واحل���ص��ول على
تكرميات وجوائز عديدة.
وب�ل��غ �إج �م��ايل �أ� �ص��ول امل���ص��رف 21.5
م�ل�ي��ار دره ��م يف � 30سبتمرب 2021

حم��اف�ظ� ًة ع�ل��ى نف�س امل���س�ت��وى ال�سابق
 21.5مليار درهم عند نهاية دي�سمرب
.2020
كما يبلغ ر�أ��س�م��ال امل�صرف  2.1مليار
دره��م وجمموع حقوق امل�ساهمني 2.6
مليار درهم.

التقيا خالل احتفاالت �سوي�سرا بيومها الوطني يف �إك�سبو

وزير االقت�صاد يبحث مع رئي�س االحتاد ال�سوي�سري تنمية ال�شراكة االقت�صادية بني البلدين وتو�سيع وتنويع التعاون
•• دبي  -وام:

التقى معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد ،فخامة غي بارميلني ،رئي�س
االحت ��اد ال�سوي�سري ووزي ��ر االقت�صاد
وال�ترب �ي��ة والأب� �ح ��اث ل ��دى �سوي�سرا،
وناق�شا �أطر تنمية ال�شراكة االقت�صادية
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وت��و��س�ي��ع �آف� ��اق التعاون
وت�ن��وي��ع جم��االت��ه خل��دم��ة م�ستهدفات
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ل� ��دى البلدين
ال�صديقني ،وبحثا م�ستجدات الو�ضع
االق�ت���ص��ادي �إقليمياً وع��امل�ي�اً ،م�ؤكدين
�أهمية التعاون لت�سريع وت�يرة التعايف
االق�ت���ص��ادي م��ن �آث ��ار “كوفيد .»19-
ج��اء ال�ل�ق��اء على هام�ش زي ��ارة فخامة
رئ�ي����س االحت ��اد ال���س��وي���س��ري الر�سمية
�إىل ال ��دول ��ة ع �ل��ى ر�أ� � ��س وف ��د حكومي
رفيع امل�ستوى ،والتي �شارك خاللها يف
احتفاالت �سوي�سرا بيومها الوطني يف
جناحها �ضمن معر�ض �إك�سبو 2020
دب ��ي ،ب�ح���ض��ور م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أحمد
ب��ال �ه��ول ال�ف�لا��س��ي وزي ��ر دول ��ة لريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزير دولة للتجارة اخلارجية ،وعدد من
م�س�ؤويل البلدين.
و�أك� ��د ف�خ��ام��ة ب��ارم�ي�ل�ين �أن الروابط
االقت�صادية بني ب�لاده ودول��ة الإمارات
مت� �ث ��ل �أح � � ��د امل� ��رت � �ك� ��زات الرئي�سية
للعالقات الثنائية بني البلدين ،وثمن
فخامته عالياً املناق�شات ال�ت��ي عقدها
اجلانبان يف جماالت التجارة واالبتكار
والتعاون االقت�صادي ،م�شرياً �إىل �أنها
متثل حم��اور رئي�سية لتعزيز امل�صالح
االقت�صادية امل�شرتكة للبلدين خالل
املرحلة املقبلة وتن�سجم مع الر�ؤية التي
تتبناها �سوي�سرا وتعر�ضها للعامل يف
جناحها �ضمن �إك�سبو  2020دبي.
وم��ن ج��ان�ب��ه� ،أط�ل��ع م�ع��ايل ع�ب��داهلل بن
طوق املري ،فخامة الرئي�س ال�سوي�سري
والوفد املرافق له ،على التطورات التي

 بارميلني :الروابط االقت�صادية بني �سوي�سرا والإمارات حمور رئي�سي يف عالقاتالبلدين ..والتعاون يف جماالت االبتكار والتجارة واالقت�صاد يعزز م�صاحلنا امل�شرتكة
 بن طوق 27.6 :مليار درهم التبادل التجاري غري النفطي بني الإمارات و�سوي�سرا خاللالن�صف الأول من  ..2021وجهود التعاون م�ستمرة لتنمية التجارة واال�ستثمار املتبادل
�شهدتها ال�ب�ي�ئ��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف دولة
الإم��ارات ،وامل�ب��ادرات وامل�شاريع الرائدة
التي �أطلقتها ال��دول��ة م ��ؤخ��راً يف �إطار
ر�ؤي�ت�ه��ا امل�ستقبلية ،وال �سيما م�شاريع
اخلم�سني وجهود التحول نحو منوذج
اقت�صادي جديد �أكرث ا�ستدامة ومرونة،
وال � �ت � �ط� ��ورات ال �� �ش��ام �ل��ة يف منظومة
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة لت�سهيل
ممار�سة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة
للم�شاريع الريادية وال�شركات العاملية
املتميزة وامل��واه��ب واالب �ت �ك��ارات ،والتي
ت�ه��دف �إىل تر�سيخ مكانتها الإقليمية
والعاملية يف جميع القطاعات واالرتقاء
بتناف�سيتها عاملياً.
و�أو� �ض��ح م�ع��ايل ب��ن ط��وق �أن العالقات
االقت�صادية بني الإمارات و�سوي�سرا هي
عالقات قوية ومتميزة يف كافة املجاالت
احليوية وامل�ستقبلية ،وهناك جماالت
وا� �س �ع��ة ل�ل�ارت �ق��اء ب��ال �ت �ع��اون القائم،
مو�ضحاً �أن دولة الإمارات تعد ال�شريك
ال �ت �ج��اري الأول ل �� �س��وي �� �س��را خليجياً
وع��رب�ي�اً ،وب�ل��غ حجم ال�ت�ب��ادل التجاري
غ �ي�ر ال �ن �ف �ط��ي ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن خ�ل�ال
ال�ن���ص��ف الأول م��ن ع ��ام  2021نحو
 27.6مليار دره��م ،فيما تعد �سوي�سرا
�ساد�س �أكرب ال�شركاء التجاريني لدولة
الإم� ��ارات ع��امل�ي�اً ،والأول على م�ستوى

ال���ص��ادرات ،م�شرياً �إىل جهود التعاون
م�ستمرة بني البلدين لتنمية تدفقات
التجارة واال�ستثمار املتبادلة ،باال�ستفادة
م ��ن خ �ط �ط �ه �م��ا ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
وم��وق��ع دول��ة الإم� ��ارات كج�سر وبوابة
جت��اري��ة ح�ي��وي��ة ب�ي�ن ال �� �ش��رق والغرب،
ومكانة �سوي�سرا كثقل اقت�صادي مهم
يف قلب القارة الأوروبية .و�أكد اجلانبان
خالل االجتماع قوة العالقات الثنائية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ق��ائ �م��ة و�أع� ��رب� ��ا عن
حر�صهما على تطوير هذا التعاون �إىل
م�ستويات ج��دي��دة يف خمتلف املجاالت
ال �ت �ج��اري��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة م ��ن خالل
الربط ب�صورة تكاملية بني ر�ؤية وخطط
دول��ة الإم ��ارات للخم�سني ع��ام�اً املقبلة
ومن��وذج �ه��ا االق �ت �� �ص��ادي ال �ق��ائ��م على
املعرفة وامل��رون��ة واال�ستدامة واملواهب
وامل �� �ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة والتكنولوجيا،
وت��وج �ه��ات احل �ك��وم��ة ال���س��وي���س��ري��ة يف
االب� �ت� �ك ��ار وال� �ع� �ل ��وم امل �ت �ق��دم��ة وري � ��ادة
الأع�م��ال والتنمية امل�ستدامة .ويف هذا
الإط� ��ار ،رك��ز اجل��ان�ب��ان ع�ل��ى جمموعة
م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ل�ت�ق��ود جهود
ال�شراكة ب�ين اجلانبني خ�لال املرحلة
املقبلة ،من �أب��رزه��ا االقت�صاد الدائري
واالب � �ت � �ك� ��ار وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
واالت�صاالت والتقنيات املالية احلديثة

والتعليم والرعاية ال�صحية وال�سياحة
مبختلف �أن��واع �ه��ا مب��ا فيها ال�سياحة
ال �ع�لاج �ي��ة واال��س�ت���ش�ف��ائ�ي��ة ،وخمتلف
جماالت االقت�صاد اجلديد.
وقد �سجل حجم التبادل التجاري غري
النفطي بني الإم��ارات و�سوي�سرا خالل
ع�شر �سنوات  /2019-2010/نحو
 516م �ل �ي��ار دره � ��م .وت �ع��د الإم� � ��ارات
ال �� �ش��ري��ك ال� �ت� �ج ��اري الأول خليجياً
ل�سوي�سرا ،وا�ستحوذت يف  2020على
 72.2%م��ن �إج�م��ايل حجم جتارتها
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وهي
�أي���ض�اً ال�شريك ال�ت�ج��اري الأول عربياً
ل���س��وي���س��را ،بح�صة ت��زي��د ع�ل��ى 55%
م��ن �إج� �م ��ايل ال �ت �ج��اري��ة ال�سوي�سرية
– ال�ع��رب�ي��ة .وع�ل��ى �صعيد اال�ستثمار،
حلت �سوي�سرا يف املرتبة ال�ساد�سة من
ب�ي�ن دول ال� �ع ��امل م ��ن ح �ي��ث الر�صيد
الرتاكمي لال�ستثمار االجنبي املبا�شر
يف دول � ��ة االم � � � ��ارات ح �ت��ى م �ط �ل��ع عام
 ،2020وب��ر��ص�ي��د ت��راك�م��ي ب�ل��غ 4.6
م �ل �ي��ار دوالر ،و�إذ ت���س�ت�ح��وذ �سوي�سرا
على ح�صة تبلغ  3.5%م��ن اجمايل
ار�صدة اال�ستثمارات االجنبية املبا�شرة
يف دول � ��ة االم � � � ��ارات ح �ت��ى م �ط �ل��ع عام
 ،2020حمققة منواً بن�سبة 22.6%
ح�ت��ى م�ط�ل��ع ع ��ام  2020م�ق��اب��ل ذات

بهدف تطوير البنية التحتية واملرافق العامة لل�سوق

ال �ف�ترة م��ن ع��ام  ،2019وب�ن�م��و يبلغ
 62.4%مقارنة مع  . ،2015وت�شمل
اال�ستثمارات ال�سوي�سرية يف الإم ��ارات
خمتلف املجاالت والأن�شطة االقت�صادية،
م �ن �ه ��ا :جت� � ��ارة اجل �م �ل ��ة وال �ت �ج ��زئ ��ة؛
�إ��ص�لاح ال�سيارات وال��دراج��ات النارية،
ال �ق �ط��اع امل � ��ايل وال� �ت� ��أم�ي�ن ،الأن�شطة
العقارية ،النقل والتخزين ،الأن�شطة
املهنية والعلمية والتقنية ،ال�صناعة،
البناء والت�شييد ،التعليم ،االت�صاالت
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،اخل ��دم ��ات
الإداري ��ة وال��دع��م .و�أك��د اجلانبان على
�أهمية تعزيز التعاون لرفع التبادالت
التجارية على امل�ستوى الثنائي وكذلك
على امل�ستوى الإقليمي يف �إطار جمل�س
التعاون اخلليجي ،واتفقا على �أهمية
تكثيف العمل امل�شرتك خ�لال املرحلة
املقبلة بهدف زيادة التبادالت التجارية
وت ��دف� �ق ��ات اال� �س �ت �ث �م��ار ب�ي�ن البلدين
وحتقيق م�ستويات �أع�ل��ى م��ن ال�شراكة
االقت�صادية يف خمتلف القطاعات التي
تخدم التوجهات امل�ستقبلية للبلدين.
وخالل الفعالية ،اطلع معايل عبد اهلل
بن طوق املري وزير االقت�صاد ،بح�ضور
معايل الوزراء وامل�س�ؤولني من اجلانبني،
على �أحدث التقنيات واخلدمات املبتكرة
ال�ت��ي يعر�ضها اجل �ن��اح ال���س��وي���س��ري يف
�إك�سبو  2020دبي يف خمتلف جماالت
التنمية واالقت�صاد اجلديد ،ف�ض ً
ال عن
اجل��وان��ب الثقافية وحم��اك��اة الطبيعة
ال�سوي�سرية من خالل جتارب �إبداعية،
حيث يتمتع جناح �سوي�سرا الذي يقع يف
منطقة الفر�ص ب�إك�سبو بت�صميم متميز
يف ه�ن��د��س�ت��ه واه �ت �م��ام��ه باال�ستدامة
واالبتكار وجت�سيده ل�سوي�سرا بثقافتها
وتنوعها ومناظرها الطبيعية و�صو ًال
�إىل امل�شروعات والأفكار املبتكرة من �أجل
م�ستقبل م�ستدام ،وما يوفره للزائر من
فر�صة للتعرف على ال��ري��ادة والعلوم
ال�ت��ي تتميز بها �سوي�سرا وامل���ش��ارك��ة يف
الأفكار والنقا�شات وحتفيز االبتكار.

ال�شارقة لإدارة الأ�صول تعمل على بناء حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي يف �سوق احلراج لل�سيارات
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول،
ال��ذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة،
عن البدء ببناء حمطة معاجلة ال�صرف
ال�صحي يف �سوق احل��راج ،وف��ق لأنظمة

حماكم دبي

 ? 12مقارن ًة بالربع الثالث من العام
املا�ضي والتي بلغ خاللها �صايف الدخل
الت�شغيلي  424مليون درهم.
وق ��ال ال���س�ي��د حم�م��د �أم �ي�ري الرئي�س
التنفيذي مل�صرف عجمان ان نتائجنا
يف امل �� �ص��رف اظ �ه��رت جم ��ددا يف الربع
الثالث من عام  2021القوة الت�شغيلية
لأع �م��ال �ن��ا ال �ت ��ي جت �ل��ت يف م�ستويات
م��رت�ف�ع��ة لأدائ� �ن ��ا ال �ق��وي ك�م��ا �أن �ه��ا قد
�أثبتت مرونة عائداتنا وا�ستمرار زيادة
ث�ق��ة ال�ع�م�لاء م��ن الأف � ��راد وال�شركات
بكافة حماور الأعمال لدينا .
وا�ضاف انه بالتزامن مع هذا ف�إننا نركز
على فاعلية الأن�شطة ودع��م الكفاءات
ويف الوقت نف�سه نحر�ص على احلفاظ
على زخم النمو لدينا ..وي�أتي كل هذا
دل �ي�ل ً�ا وا� �ض �ح �اً ع �ل��ى الأث � ��ر الإيجابي
ل��ر�ؤي��ة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
الرائدة وانتعا�ش الظروف االقت�صادية
فيها بف�ضل اجل�ه��ود املتميزة امل�شهودة
التي بذلتها الدولة يف التعامل مع �أزمة

ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي احل ��دي �ث ��ة ،وي�أتي
ذل��ك �ضمن لأجندتها وا�سرتاتيجيتها
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة التحتية
وتوفري �أف�ضل خدمات امل��راف��ق العامة
للتجار وامل�ستثمرين والأف ��راد ،وتلبية
اح �ت �ي ��اج ��ات �ه ��م ،وت� �ع ��زي ��ز �سعادتهم،

ورفاهيتهم.
وقال �سعيد مطر ال�سويدي ،مدير �سوق
احل��راج ،يتطلب االق�ب��ال الالفت الذي
ي�شهده ال���س��وق منذ ت�أ�سي�سه يف العام
 2016من قبل التجار وامل�ستثمرين،
ومن قبل ع�شاق عامل ال�سيارات ،موا�صلة
تطوير البنية التحتية وخمتلف الآليات
والإج � � ��راءات ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�شكيل
قيمة م���ض��اف��ة ل�ل�م�ك��ان وحت�ق�ي��ق �أعلى
درجات اجلذب للتجار والزوار.
و�أ� � �ض� ��اف ال �� �س��وي��دي ،حت��ر���ص �شركة
ال�شارقة لإدارة الأ� �ص��ول على ت�سخري
خرباتها يف جمال اال�ستثمار يف م�شاريع
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ،لإث� ��راء ��س��وق احلراج
و�إم��ارة ال�شارقة بامل�شاريع اال�ستثنائية
واخل��دم��ات املبتكرة ،التي تعزز مبادئ
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة وحت �ق��ق خطوات
ا�ستباقية يف �شتى القطاعات واملجاالت.
ولفت ال�سويدي ب��أن ال�سوق يعترب من

�أهم املن�صات العاملية لتجارة ال�سيارات،
لتفردها ببنية حتتية م�ت�ط��ورة ،حيث
ت�شكل حلقة و�صل بني جت��ار ال�سيارات
وامل�ستهلكني.
�إىل ذل� ��ك ،ي���ض��م � �س��وق احل � ��راج �أك�ث�ر
م � ��ن  358م � �ع� ��ر� � �ض � �اً 31 ،حم �ل� ً
ا
ل�ل�إك �� �س �� �س��وارات 22 ،حم�ل ً�ا جتارياً،
وغ�ي�ره��ا م��ن م���س�ت�ل��زم��ات ال�سيارات،
وي �ت��واف��ر ف �ي��ه ن �ح��و � 20أل� ��ف موقف
ا�صطفاف ل�سيارات امل�ع��ار���ض ،ون�ح��و ٥
�آالف م��وق��ف ي�ت���س��ع ل �ل��زوار ومرتادي
ال� ��� �س ��وق ،وي� �ه ��دف �إىل ت ��وف�ي�ر وجهة
رئ �ي �� �س �ي��ة ل �ب �ي��ع و�� �ش ��راء ال �� �س �ي��ارات يف
ال�شارقة ،ما ي�سهم يف دعم قطاع جتارة
ال�سيارات وتن�شيط احلركة االقت�صادية
يف الإم ��ارة .وج��اء ال�سوق على م�ساحة
ت ��زي ��د ع �ل��ى � 420أل � ��ف م�ت�ر مربع،
بتكلفة  250مليون درهم ،وهو الأكرب
على م�ستوى املنطقة ،وي�ضم معار�ض

لل�سيارات ،وحم�لات متعددة الأغرا�ض
لبيع زي�ن��ة ال���س�ي��ارات ،وت��واف��ر خدمات
الفح�ص الفني وت�سجيل امل��رك�ب��ات ،ما
يوفر على �أ�صحاب املعار�ض والزبائن
ال�ك�ث�ير م��ن ال��وق��ت واجل �ه��د ،وخمتلف
اخلدمات والكماليات حتت �سقف واحد.
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�سلطوا ال�ضوء على بنيتها التحتية ومرونة مرافقها وفرق عملها

م�س�ؤولون وخرباء دوليون ي�شيدون ب�أداء �أدنيك وجهودها يف ريادها قطاع �سياحة الأعمال
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�شاد م�س�ؤولون دوليون وخ�براء يف قطاع املعار�ض
وامل � ��ؤمت� ��رات و� �س �ي��اح��ة الأع� �م ��ال ب���ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” و�أدائ�ه��ا ال��ذي �أ�سهم
يف تعزيز م�سرية ال�ق�ط��اع وم�ساهمتها ال��رائ��دة يف
عودة الن�شاط والفعاليات خالل مرحلة التعايف من
التحديات التي �شهدها العامل.
و�أ� � �ش ��اروا �إىل �أن “�أدنيك” ت�ت�م�ت��ع ب�ب�ن�ي��ة حتتية
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وف � ��رق ع �م��ل وم ��راف ��ق ت�ت�م�ي��ز ب�أعلى
م�ستويات امل��رون��ة التي مكنتها من موا�صلة البناء
ع�ل��ى جن��اح��ات�ه��ا ،وق �ي��ادة اجل �ه��ود ل �ع��ودة ا�ست�ضافة
وتنظيم الفعاليات الكربى حملياً و�إقليمياً وعاملياً،
ف�ض ً
ال عن الإج ��راءات االح�ترازي��ة التي �أ�سهمت يف
توفري بيئة عمل واثقة و�آم�ن��ة باتت من��وذج�اً عاملياً
على م�ستوى القطاع ،و�إىل جانب عالقاتها املتينة
التي ع��ززت من التعاون اال�سرتاتيجي مع خمتلف
الأطراف املعنية.
جاء ذلك يف ختام فعاليات الدورة الأوىل من �أ�سبوع
�أب��وظ�ب��ي ل�سياحة الأع �م��ال ال��ذي اختتم �أع�م��ال��ه يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض (�أدنيك) الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي ،يف م�شهد ير�سخ مكانة �أب��وظ�ب��ي الرائدة
يف قطاع �سياحة الأع�م��ال ويعزز توجهاتها لإقامة
وا��س�ت���ض��اف��ة م��و��س��م ح��اف��ل ب��امل�ع��ار���ض والفعاليات
املتخ�ص�صة يف �أبوظبي.
ق ��ال ن��اج��ي احل � ��داد ،امل��دي��ر الإق�ل�ي�م��ي يف الرابطة
العاملية ل�صناعة املعار�ض “يو �إف �آي” ،حول �أهمية
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ك�ب�رى يف ت �ع��ايف ال �ق �ط��اع“ :ي�سرين
االن�ضمام �إىل جمتمع فعاليات الأع�م��ال يف �أدنيك
�ضمن �أ�سبوع �أبوظبي ل�سياحة الأعمال ال��ذي يتيح
ال�ف��ر��ص��ة ل�ل���ش��رك��اء واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة م��ن املنطقة
مل�ن��اق���ش��ة م�ستقبل ال �ق �ط��اع وو� �ض��ع خ��ارط��ة طريق
تقودنا �إىل مرحلة التعايف التام».
و�أ� �ض��اف احل� ��داد“ :يتيح م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي الوطني
للمعار�ض �أح��دث امل��راف��ق واخل��دم��ات يف بيئة �آمنة
قائمة على الأع�م��ال مم��ا يجعله ع��ام� ً
لا �أ�سا�سياً يف
عملية التعايف يف القطاع».
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دخول تعديل املعاملة ال�ضريبية لتوريدات ال�سلع باملناطق
املحددة ل�ضريبة قيمة م�ضافة مزدوجة حيز التنفيذ

وم��ن جهتها ،ق��ال��ت جي�سي �ستيت�س ،ن��ائ��ب رئي�س
�أك��ادمي �ي��ة ميتينج ب��روف�ي���ش�ن��ال��ز �إن�ترن��ا� �ش��ون��ال يف
ت�ع�ل�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ا��س�ت���ض��اف��ة ف �ع��ال �ي��ات عاملية
امل�ستوى“ :نتطلع �إىل �إق��ام��ة فعاليات مثل �أ�سبوع
�أبوظبي ل�سياحة الأع�م��ال مع تعايف القطاع وعودة
قطاع الأعمال العاملي �إىل العمل ،لتمهيد الطريق
ل�ع��ودة الن�شاط �إىل قطاعنا وجمتمعنا و�شركاتنا
وم�ؤ�س�ساتنا اخل��ا��ص��ة واحل�ك��وم�ي��ة ،وال�ت��أك�ي��د على
دور االبتكار والفعاليات الفريدة يف بناء م�ستقبل
القطاع» .وتعليقاً على دور �أدنيك املحوري ب�صفته
من�صة م�ث��ال�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ��س�ب��ل ال �ت �ع��اون رواد قطاع
الأعمال ،قالت �أنالي�سا بون�شيا بكارا ،مديرة االبتكار
وجتربة العمالء يف جمموعة “�أي �آي �أم” العاملية:
“يُعد �أدنيك املوقع املثايل ال�ست�ضافة فعالي ٍة مماثلة
لأ�سبوع �أبوظبي ل�سياحة الأعمال».
و�أ�ضافت بكاراُ “ :تعترب هذه الفعالية و�سيلة مميزة
لتعزيز التعاون و�إر�ساء �أفكار جديدة لإدارة الأعمال
ب�ع��د �أن �شهد ال�ق�ط��اع ف�ت�رة ط��وي�ل��ة م��ن االنقطاع

وعدم التوا�صل» .وبدورها ،قالت كاثي بريدن ،نائب
الرئي�س التنفيذي وال��رئ�ي����س التنفيذي لل�ش�ؤون
التجارية يف االحتاد الدويل للمعار�ض والفعاليات:
“�سررت ب��ال�ت��واج��د يف �أدن �ي��ك للم�شاركة يف �أ�سبوع
�أبوظبي ل�سياحة الأعمال ،حيث �أ�شعر براحة كبرية
بف�ضل تدابري ال�سالمة التي يتم تطبيقها يف �أدنيك
مع ا�ستمرار تعايف قطاع الأعمال .وتربز �أهمية جمع
الأ��ش�خ��ا���ص حت��ت �سقف واح��د يف تعزيز العالقات
وال�ت�ع��اون فيما بينهم وب�ن��اء جمتمع عاملي يتجاوز
احل ��دود» .ويف �سياق حديثه ع��ن �أهمية ال�شراكات
يف قطاع الأعمال ،قال �أ�شلي روبرت�س ،املدير العام
ل�شركة “كونكت”“ :يت ّوج �إطالقنا لأ�سبوع ال�شرق
الأو�سط للت�صميم والبناء ومعر�ض ال�شرق الأو�سط
لل�صناعة والتكنولوجيا ال�ل��ذان �سيقامان يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض� ،شراكتنا مع �أدنيك� ،إذ
�أن هذا التعاون ي�أتي نتيجة لفهم �أدنيك لأهدافنا
و�إميانها بطموحاتنا طويلة املدى لإقامة فعالياتٍ
ت��زده��ر وت�ستمر ،ف�ض ً
ال ع��ن ال ��دور امل �ح��وري الذي

ت�ل�ع�ب��ه �أدن �ي��ك يف حت�ف�ي��ز اق�ت���ص��اد �أب��وظ �ب��ي ودول ��ة
الإمارات ب�شكل عام» .ويلتزم مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض باتخاذ جميع التدابري الوقائية بالتعاون
مع جميع اجلهات املعنية ال�ستقبال الزوار يف �أ�سبوع
�أبوظبي ل�سياحة الأع�م��ال ،وذل��ك يف �إط��ار حر�صها
ع�ل��ى �صحة و��س�لام��ة ال ��زوار وامل���ش��ارك�ين واجلهات
العار�ضة يف الفعالية.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن الفعالية ال�ت��ي �أطلقتها دائرة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة � -أب��وظ �ب��ي �سعت �إىل تر�سيخ
ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املعنية يف
ق�ط��اع �سياحة االج�ت�م��اع��ات واحل��واف��ز وامل�ؤمترات
واملعار�ض ،وحتفيز �أن�شطة الأعمال مع تعايف القطاع
من �آثار جائحة كوفيد ،19-كما �أنها تتيح العديد
م��ن ال �ف��ر���ص ل�ل�ت��وا��ص��ل ،وت��وف��ر م�ن���ص� ًة ل�صياغة
ال ��ر�ؤى وب�ن��اء اال�سرتاتيجيات امل�شرتكة .وت�ضمن
برنامج الفعالية عقد قم ٍة ا�ست�شارية و�إقامة ور�ش
عمل تعليمية واجتماعات لفروع ال�شركات وفعاليات
للتوا�صل.

وفد ماليزي يطلع على جتربة التعليم التطبيقي وال�شركات النا�شئة يف كليات التقنية

•• �أبوظبي-وام:

اطلع وفد ماليزي برئا�سة معايل داتوك
�سريي �إم �سارافانان وزير املوارد الب�شرية
ع �ل��ى جت��رب��ة ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف
التعليم التطبيقي وت�أ�سي�س ال�شركات
النا�شئة.
وال �ت �ق��ى ال ��وف ��د � �س �ع��ادة الربوفي�سور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال���ش��ام���س��ي م��دي��ر جممع
كليات التقنية العليا يف مقر كليات التقنية
ل�ل�ط�لاب ب��دب��ي ب�ح���ض��ور ��س�ع��ادة حممد
ط��ارد ب��ن �سفيان �سفري مملكة ماليزيا
ل��دى ال��دول��ة بح�ضور ال��دك�ت��ور �أليك�س
زاهافيت�ش الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الأكادميية والدكتور عادل العامري نائب
مدير املجمع لال�سرتاتيجية وامل�ستقبل
واملهند�س عبدالرحمن اجلحو�شي مدير
�إدارة ال�ت�ن�م�ي��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة واالقت�صاد
املعريف يف الكليات .
جرى خالل اللقاء بحث فر�ص التعاون
ب�ي�ن ال�ك�ل�ي��ات و وزارة امل � ��وارد الب�شرية
املاليزية يف جمال تطوير التعليم التقني
وامل �ه �ن��ي وت �ق��دمي ال��دع��م ال �ل��ازم لرفع
مهارات القوى العاملة املاليزية و�صقلها
يف امل�ج��االت املت�صلة ب��ال�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة.
و ق��دم �سعادة الربوفي�سور عبداللطيف
ال�شام�سي ل�ل��وف��د ع��ر��ض�اً م��وج��زاً حول

ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة يف �إع ��داد
امل� ��وارد الب�شرية ع�ل��ى م�ستوى التعليم
التطبيقي ومتكينها من مهارات امل�ستقبل
وطبيعة الربامج والتخ�ص�صات املطروحة
يف الكليات و ال�ترك�ي��ز على ب�ن��اء قدرات
ال�شباب على امل�ستوى التكنولوجي وريادة
الأع� �م ��ال يف ح�ي�ن ق ��دم ال��وف��د املاليزي
عر�ضاً ح��ول املنظومة الوطنية لتنمية
امل ��وارد الب�شرية واالح�ت�ي��اج��ات احلالية
ال�لازم��ة مل��واءم��ة امل��ؤه�لات وامل�ه��ارات مع
امل�ت�ط�ل�ب��ات وامل �� �س �ت �ج��دات التكنولوجية
النا�شئة.
و�أعقب العر�ض التقدميي مناق�شة املائدة
امل�ستديرة التي تبادل خاللها الطرفان

الأفكار ب�ش�أن فر�ص التعاون معاً لتطوير
ب��رام��ج وت �ب��ادل اخل �ب�رات  ..و �أختتمت
زيارة الوفد بجولة ق�صرية عرب املنطقة
االقت�صادية الإب��داع�ي��ة احل��رة يف كليات
التقنية بدبي.
و عرب �سعادة الربوفي�سور عبداللطيف
ال���ش��ام���س��ي ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب ��زي ��ارة الوفد
املاليزي م�شريا �إىل �أن املناق�شات متحورت
ح��ول �أه�م�ي��ة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وتطوير
مهاراتها وفق احتياجات وتطورات الثورة
ال�صناعية الرابعة وهو ما ميثل الهدف
اال�سرتاتيجي للكليات مبا يتما�شى مع
ال��ر�ؤى الوطنية التي تركز على متكني
امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة م��ن امل�ع��رف��ة واملهارات

امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ك��ون �ه��ا امل �ح ��رك الأ�سا�سي
للتنمية وال�ت�ط��وي��ر .و�أ� �ش��ار اىل �أن ��ه مت
�إطالع الوفد على ا�سرتاتيجيات وخطط
الكليات يف �إعداد الكفاءات الوطنية على
امل�ستوى الأك��ادمي��ي وامل�ه��اري االحرتايف
والتكنولوجي كما ق��ام ال��وف��د بجولة يف
املناطق االقت�صادية االبداعية احلرة اطلع
خاللها على ب��رن��ام��ج تطوير ال�شركات
النا�شئة وكيفية احت�ضان الأفكار و�صوال
لتخريج �شركات ورواد �أعمال.
وبني �أهمية مثل هذه الزيارات الدولية
ال �ت��ي ت�ع�ط��ي ف��ر� �ص �اً ل �ت �ب��ادل اخل �ب�رات
و�إب� ��راز امل���س�ت��وى التعليمي واحل�ضاري
للدولة والر�ؤى اال�ست�شرافية التي ت�ؤكد

�أه�م�ي��ة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة م�ن��وه�اً اىل �أن
ماليزيا من الدول التي تربطها عالقات
جت��اري��ة وا��س�ت�ث�م��اري��ة م�ت�م�ي��زة م��ع دولة
الإم��ارات ولديها اليوم ح�ضور وا�ضح يف
معر�ض �إك�سبو 2020الذي ميثل فر�صة
للجميع لالطالع على اخلربات املختلفة
وبناء ال�شراكات وفر�ص التعاون.
م��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر م �ع��ايل دات � ��وك �سريي
�إم �سارافانان عن �سعادته بالتعاون بني
م�ؤ�س�سة تنمية امل��وارد الب�شرية املاليزية
وكليات التقنية العليا للعمل م�ع�اً على
ا��س�ت�ك���ش��اف ف��ر���ص ال �ت �ع��اون ف�ي�م��ا بينها
ال ��س�ي�م��ا يف امل� �ج ��االت امل�ت���ص�ل��ة بربامج
ال �� �ش �ه ��ادات امل �� �ص �غ��رة وت � �ب ��ادل امل �ع ��ارف
واخل �ب�رات ب�ين �أع���ض��اء هيئة التدري�س
والطلبة.
و �أ��ش��ار �إىل جن��اح م�ؤ�س�سة تنمية املوارد
ال�ب���ش��ري��ة يف ��ض�م��ان ال�ت�م��وي��ل امل�ستدام
وامل�ستمر لدعم جهود التدريب والتطوير
للقوى العاملة املاليزية من خ�لال �أداء
مهمتها الأ��س��ا��س�ي��ة املتمثلة يف حت�صيل
ال��ر� �س��وم امل���س�ت�ح�ق��ة م ��ن ج �ه��ات العمل
و�صرف املنح التدريبية للتطوير املهني
للموظفني معربا عن �سعادته مب�شاركة
اخلربات والقدرات املتاحة لدى امل�ؤ�س�سة
يف ه��ذا امل�ج��ال م��ع كليات التقنية العليا
ل �ب �ح��ث �إم �ك��ان �ي��ة ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف ميدان
التدريب والتطوير يف دبي.

�إح�صاء �أبوظبي :الت�أثري العميق للبيانات الكبرية يغري طبيعة العمل الإح�صائي
•• �أبوظبي-الفجر:

عقد معهد التدريب الإح�صائي التابع
ملركز الإح�صاء – �أبوظبي م�ؤخراً ندوة
اف�ترا� �ض �ي��ة ،ب �ع �ن��وان “ثورة البيانات
وال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة يف الإح�صاءات
الر�سمية” ،يف �إط� ��ار �سل�سلة “حوار
ال�ب�ي��ان��ات يف �أبوظبي” ،ال�ت��ي ينظمها
معهد ال �ت��دري��ب الإح �� �ص��ائ��ي ،بح�ضور
ممثلي اجل�ه��ات احلكومية يف �أبوظبي
وامل� ��راك� ��ز الإح �� �ص��ائ �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
ال � ��دول � ��ة ،وي �ق��دم �ه��ا خ� �ب��راء عامليون
يف الإح � �� � �ص� ��اء وال � �ب � �ي ��ان ��ات وال� ��ذك� ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وت �� �س �ت �ه��دف رف ��ع وعي
موظفي احلكومة ب�أهمية وت�أثري هذه
ال �ع �ل��وم ع�ل��ى ج�م�ي��ع م�ن��اح��ي احل �ي��اة يف
املجتمع املعا�صر ،خا�صة على اجلانب
االقت�صادي واالجتماعي.
وناق�شت الندوة ث��ورة البيانات الكبرية
يف الإح �� �ص��اءات الر�سمية وم�ستقبلها
حول العامل ،وال�شروط امل�سبقة الالزمة
لبدء م�شاريع البيانات الكبرية� ،سواء

من منظور املكاتب الإح�صائية الوطنية
�أو منتجي البيانات ،ويعد هذا مو�ضوعاً
حيوياً ،خا�صة مع توجه حكومة �أبوظبي
ن�ح��و اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ب�ي��ان��ات الكبرية
والذكاء اال�صطناعي يف �صناعة القرار،
مبا يعود بالنفع على املجتمع.
وحت��دث يف الندوة دومينيك روزكروت،
رئ �ي ����س م �ك �ت��ب الإح� ��� �ص ��اء البولندي
خ�ل��ال اجل �ل �� �س��ة االف�ت�را�� �ض� �ي ��ة ،التي
�سلطت ال�ضوء على �أح ��دث التطورات
يف ال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة ب ��الأمم املتحدة
واالحت ��اد الأوروب � ��ي .وال�ت��أث�ير العميق
ل �ث��ورة ال �ب �ي��ان��ات ال �ع��امل �ي��ة ،ح �ي��ث تقلل
التكلفة والأع �ب��اء يف عمليات الإح�صاء
الر�سمية ،ويف الوقت نف�سه تزيد �سرعة
التحليل والإجناز.
وق��ال دومينيك روزك ��روت �إن البيانات
الكبرية هي م�ستقبل الإح�صاء الر�سمي
وج ��وه ��ر ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات وال يوجد
ب��دي��ل ع��ن ذل��ك لأن ال�ب�ي��ان��ات الكبرية
وال��ذك��اء اال�صطناعي يفتح ب��واب��ة على
حم�ي��ط م��ن امل�ع�ل��وم��ات الأك �ث�ر حداثة

ودقة وموثوقية والتي تتوفر يف الوقت
املنا�سب ،وهذا التوجه يحتاج �إىل ت�ضافر
ج�ه��ود املجتمع العلمي والباحثني مع
الإح�صائيني لأنهم هم الذين يحددون
امل�ن�ه�ج�ي��ات و�أط ��ر ال�ع�م��ل وج ��ودة ودقة
ال �ب �ي��ان��ات ،وه ��م ال��ذي��ن ن �ح �ت��اج �إليهم
لتطوير منهجيات و�أطر جديدة لربط
النظم املختلفة للبيانات الكبرية ،مع
تغري النظام الإح�صائي على م�ستوى
ال�ع��امل ،وم��ن واج��ب الإح�صائيني دعم
املجتمع ب��الإب��داع يف الإح �� �ص��اء ،وعلى
املجتمع تقدمي الدعم �إليهم بالقوانني
وال �ت �ن �ظ �ي��م وت �� �س �ه �ي��ل ال ��و�� �ص ��ول �إىل
املعلومات».
وحول التجربة البولندية قال دومينيك
روزك��روت “كان التحدي ال��ذي واجهنا
ه��و �أن ��ه � �ص��درت �إل�ي�ن��ا �أوام� ��ر بالتوجه
نحو �إح�صاء احلا�صالت الزراعية من
ال�ف���ض��اء خ�ل�ال �� 3س�ن��وات ف �ق��ط ،وقد
جنحنا يف ذل ��ك ،والآن ميكننا حتديد
كل �شيء عن احلا�صالت الزراعية من
الف�ضاء لكل � 10أمتار مربعة” .و�شدد

على �أنه “مل يكن يف خيالنا مدى وحجم
اال� �س �ت �ق��راء ال� ��ذي ي��وج��د يف البيانات
الكبرية” ،م���ش�يرا �إىل �أن ��ه “يف �أحد
م�شروعات الرثوة احليوانية التي مررت
بها مت تو�صيل �آلة احللب الأوتومايتكية
بـ 600م�ست�شعر ل�ل���ض��رع الواحد”،
م �ت �� �س��ائ�لا “هل مي �ك��ن ت �خ �ي��ل حجم
املعلومات الذي ميكن احل�صول عليه يف
كل املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
باالعتماد على امل�ست�شعرات؟».
و�أج ��اب على � �س ��ؤال ح��ول ح��رك��ة النقل
ال �ب �ح��ري ب �ق��ول��ه �إن “اخلوارزميات
ت �� �س �ت �ط �ي��ع م ��ن خ �ل��ال م �ع��رف��ة ط ��راز
حم��رك ال�سفينة ووق��وده��ا و�سرعتها
�أن حتدد وزن حمولة ال�سفينة وطبيعة
مهمتها وه ��ل ه��ي ق��ان��ون�ي��ة �أم ال ،كما
�أن��ه ميكن حتفيز نظام النقل الداخلي
ع�بر ك��ل ال�ط��رق لنقل احلمولة ب�أ�سرع
و�أرخ � � ��� � ��ص ال� � �ط � ��رق ،وك � ��ذل � ��ك حجم
االن �ب �ع��اث��ات وال �ت �ل��وث ،وب �ي��ان��ات �أخرى
ك �ث�يرة ،وت�صميم اخل�ط��ط امل�ستقبلية
اخل��ا��ص��ة ب�ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ب�ن��اء ع�ل��ى هذه

البيانات الآنية».
كما ��ش��ارك اخل�ب�ير يعقوب ن�سيبة من
مركز الإح�صاء – �أبوظبي يف اجلل�سة
االفرتا�ضية ،م�ستعر�ضاً م�شروع من�صة
التحليل واال��س�ت�ق��راء اخل��ا��ص��ة مبركز
الإح���ص��اء �-أب��وظ�ب��ي ،ال�ت��ي تعد منتجاً
رائ��داً على م�ستوى املنطقة ،حيث يتم
توظيف البيانات الإح�صائية والبيانات
الكبرية لتقدمي حتليالت �آن�ي��ة ور�ؤى
م�ستقبلية.
وق � ��ال ي �ع �ق��وب ن �� �س �ي �ب��ة�“ :إن من�صة
ال�ت�ح�ل�ي��ل واال� �س �ت �ق��راء �أح� ��د امل�شاريع
الناجحة يف الإح�صاء والبيانات الكبرية،
ف �ه �ن��اك م �� �ش��اري��ع ك �ث�ي�رة ت�ع�ت�م��د على
البيانات الكربى والذكاء اال�صطناعي،
�إال �أنها منف�صلة وتقدم معلوماتها من
زاوي��ة واح��دة �أو عن قطاع واح��د ،فيما
تتفرد املن�صة ب�أنها نقطة مركزية تلتقي
فيها البيانات والإح���ص��اءات والبيانات
الكبرية ،لتتم معاجلتها بخوارزميات
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ل �ل �خ��روج منها
بتحليالت �آنية ور�ؤى م�ستقبلية».

•• �أبوظبي-وام:

�أك��دت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب �أهمية ق��رار جمل�س ال��وزراء رق��م 88
ل�سنة  2021بتعديل املادة  51من قرار املجل�س رقم 52ل�سنة 2017
ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم  8ل�سنة 2017
ب�ش�أن �ضريبة القيمة امل�ضافة الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من ام�س ..
م�شرية اىل �أن ه��ذا التعديل يجنب خ�ضوع ال�سلع امل�ستوردة يف املناطق
املحددة ل�ضريبة قيمة م�ضافة مزدوجة ويوفر ت�سهيالت لغري املقيمني
من م��وردي ال�سلع يف املناطق املحددة حيث تعامل ه��ذه ال�سلع يف حاالت
معينة على �أنها خ��ارج نطاق ال�ضريبة و ل��ذا ال ت ��ؤدي �إىل مطالبة املورد
بالت�سجيل لل�ضريبة.
جاء ذلك يف تو�ضيح عام �أ�صدرته الهيئة ب�ش�أن قرار جمل�س الوزراء بتعديل
املادة  - 51املتعلقة باملناطق املحددة – و �أو�ضح املعاملة ال�ضريبية لل�سلع
التي يتم توريدها يف املناطق املحددة وخدمات ال�شحن �أو التو�صيل املرتبطة
بها مبوجب التعديل اجلديد ،وذلك يف �إطار خدمة “التو�ضيحات العامة”
التي تقدمها الهيئة عرب موقعها الإلكرتوين بهدف رفع م�ستوى الوعي
ال�ضريبي بني قطاعات الأع�م��ال ،للو�صول �إىل �أف�ضل معدالت االمتثال
ال�ضريبي .وميكن اال�ستفادة من هذه اخلدمة عرب الرابطhttps:// :
. www.tax.gov.ae/ar/vat/guides-listing
يذكر �أن املناطق املحددة هي مناطق مت حتديدها مبوجب قرار من جمل�س
ال��وزراء ت�ستويف �شروطا معينة والتي تتوفر قائمة �شاملة لها على املوقع
الإلكرتوين للهيئة ..ولغايات توريدات معينة ويف ظل �ضوابط حمددة،
تعامل هذه املناطق املحددة على �أنها خارج الدولة لأغرا�ض �ضريبة القيمة
امل�ضافة ،ويبلغ عدد املناطق املحددة حاليا  27منطقة حمددة.
و وفقا للتو�ضيح العام الذي �أ�صدرته الهيئة ،ف�إنه ي�شرتط ملعاملة توريد
ال�سلع يف املنطقة املحددة على �أنه خارج نطاق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف
الدولة �أن ال يتم ا�ستهالك ال�سلع يف الدولة �أو يف حال �أنه يتم ا�ستهالكها
خارج املنطقة املحددة� ،أن ي�شرتط احل�صول على واالحتفاظ مبا يثبت �أن
ال�سلع مت تو�صيلها �إىل مكان خارج الدولة �أو �أنه مت دفع �ضريبة القيمة
امل�ضافة عند ا�سترياد تلك ال�سلع من املنطقة املحددة �إىل داخل الدولة..
وتعترب خ��دم��ة �شحن تو�صيل ه��ذه ال�سلع خ��ارج ن�ط��اق �ضريبة القيمة
امل�ضافة يف الدولة �أي�ضا �إذا مت توريدها من قبل ذات م��ورد ال�سلع ،وفقا
لعدد من ال�شروط ،منها �أن يكون املورد غري مقيم وغري م�سجل ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة يف الدولة.
و ت�ضمن التو�ضيح العام �شرحا مف�صال وار�شادات حول تطبيق تعديل املادة
 51من قرار جمل�س ال��وزراء ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون
احتادي ب�ش�أن �ضريبة القيمة امل�ضافة.

معر�ض �سيال ال�شرق الأو�سط يفتح
باب الت�سجيل لن�سخته احلادية ع�شرة

•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية� ،أعلنت كابيتال للفعاليات ،ال�شركة املنظمة ملعر�ض
�سيال ال�شرق الأو�سط  ،2021والتابعة ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
(�أدنيك) ،عن فتح باب الت�سجيل للم�شاركة يف ال��دورة احلادية ع�شرة من
فعاليات املعر�ض ،والتي تنطلق يف الفرتة من � 7إىل  9دي�سمرب 2021
يف �أبوظبي.
يعترب املعر�ض الذي ي�ست�ضيفه مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،هو �أحد
�أ�ضخم الفعاليات املتخ�ص�صة يف قطاع الأغذية وامل�شروبات وال�ضيافة على
م�ستوى املنطقة ،حيث يقام بالتزامن مع فعاليات معر�ض �أبوظبي الدويل
للتمور.
و�سي�شهد معر�ض �سيال ال�شرق الأو�سط ا�ستعرا�ض امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
على م�ستوى الدولة واملنطقة والعامل ،لأبرز ابتكاراتها وحلولها التقنية،
ف�ض ً
ال عن ت�سليط ال�ضوء على جماالت الأمن الغذائي العاملي والتوجهات
العاملية امل�ستقبلية يف قطاع الأغذية وامل�شروبات وال�ضيافة.
ويهدف احلدث الرائد �إىل الرتويج لقطاع الأغذية وامل�شروبات يف �أبوظبي،
�إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على العنا�صر الأ�سا�سية يف القطاع ،مبا فيها
املطاعم والفنادق واملقاهي� ،إىل جانب املوا�ضيع املتعلقة بالأمن الغذائي
والتمر والقهوة .وي�شهد قطاع الأغ��ذي��ة وامل�شروبات يف �أبوظبي ازدهاراً
ملفتاً يف الوقت ال��راه��ن ،وتعد ال��دورة احل��ادي��ة ع�شرة من �سيال ال�شرق
الأو� �س��ط �أول فعالية خمت�صة بقطاع الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات ت�ست�ضيفها
العا�صمة الإماراتية بعد جائحة كوفيد .19-ويتيح �سيال ال�شرق الأو�سط
ف��ر��ص� ًة مثالية ومن�صة رائ ��دة جتمع ب�ين اجل�ه��ات العار�ضة وامل�شرتين
ومناق�شة التوجهات احلالية يف القطاع.
وت�شهد دورة هذا العام فعاليات و�أجنحة دولية جديدة� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض
�أحدث التوجهات يف قطاع الطهو مبعر�ض الذواقة العاملي يف �أبوظبي.
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حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  853/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/188عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )514357درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:عجمان  -الرا�شدية  -جراند تاور  -الطابق االول 0504643947 -
 - EXECUTION1@OMALC.AEالعنوان املختار:دبي  -العوي�س واملطرو�شي للمحاماة -
بور�سعيد  -بزن�س بوينت  -مكتب  - 042595777 - 9مكاين324459482:
املطلوب �إعالنه  -1 :عقيل احمد ب�شري اهلل حاجي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )514357درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  678/2021/211تنفيذ عقاري

منوذج �إعالن الن�شر عن الرتخي�ص
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
�ش .كد�سه للملكية الفكرية فرع دبي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةsolutions by stc :
 2020/1/6وامل�سجلة بتاريخ 2020/3/19:
املودعة بالرقم 323564 :
ب�إ�سم� :شركة الإت�صاالت ال�سعودية
وعنوانة ، :حي املر�سالت� ،ص .ب ، 87912 .الرمز الربيدي  ، 11652الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية.
�صورة العالمة :

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 294/2018ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )341.595درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالقادر علي حممد ابو عزوم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )341595.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/558عقاري جزئي

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1هاري�ش ت�شاندر راتان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/1يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )671.150درهم والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/7/14وحتى
ال�سداد التام والزمته بامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 701/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/راغاف ميماين براكا�ش  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )157210درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة والزامهما بالت�ضامن
 .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بالن�شر
 1526/2021/361ا�ستئناف امر اداء

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 759/2021/207تنفيذ جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/فكري للأنابيب ذ.م.م � -2شركة الفجرية الوطنية
للمقاوالت ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /داين حنا زهرة -
نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف
�أمر الأداء املقيد من قلبلكم وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2021/12/5
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اميوزمنت وايتووتر �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بيت االبتكار لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار رقم
الوحدة  Villa V15نوع العقار�/شقة �سكنية م�ساحة العقار م م912.10/
 وفاء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )2780320.54درهم يف امللف اعالهوذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  828/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/205عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )355140درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه � -1 :سهيل امداد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )355140درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42 :
التحاليل بغر�ض �إ�ستغالل حقول البرتول؛ الإ�ست�شارات املعمارية ،فنون وعلوم ت�صميم
و�إقامة املباين؛ توثيق الأعمال الفنية؛ الأبحاث البكتريية؛ الأبحاث البيولوجية؛ املعايرة
(القيا�س)؛ التحليل الكيميائي؛ الأبحاث الكيميائية؛ خدمات الكيمياء؛ �إ�ستمطار ال�سحب؛
ا�ست�شارات يف جمال ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ برجمة الكمبيوتر؛ ن�سخ برامج
الكمبيوتر؛ ت�أجري �أجهزة كمبيوتر؛ ا�ست�شارات برامج الكمبيوتر؛ ت�صميم برامج كمبيوتر؛
حتميل برامج كمبيوتر؛ �صيانة برامج كمبيوترح حتديث برامج كمبيوتر؛ حتليل �أنظمة
كمبيوتر؛ ت�صميم �أنظمة كمبيوترح خ��دم��ات حماية الكمبيوتر م��ن ال�ف�يرو��س��ات؛ ر�سم
ت�صاميم وخمططات الإن�شاءح اال�ست�شارات يف برامج الكمبيوتر؛ اال�ست�شارات يف ت�صميم
وتطوير معدات الكمبيوتر؛ ا�ست�شارات يف جمال توفري الطاقة؛ حتويل البيانات �أو الوثائق
م��ن �أو��س��اط م��ادي��ة �إىل �إلكرتونية؛ �أب�ح��اث التجميل؛ �إن�شاء و�صيانة امل��واق��ع على �شبكة
الإنرتنت للآخرين؛ حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته (حتويل غري مادي)؛
ت�صميم الديكور الداخلي؛ ت�صميم �أنظمة كمبيوتر؛ الت�صميم ال�صناعي؛ ت�صميم الديكور
الداخلي؛ خدمات ت�صميم العبوات؛ ت�صميم الأزياء؛ ت�صميم الفنون التخطيطية؛ حتويل
بيانات الوثائق �إىل رقمية (م�سح)؛ ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء؛ ت�صميم الأزياءح
ا�ست�شارات يف جم��ال توفري الطاقة؛ الهند�سة؛ �أبحاث يف جم��ال حماية البيئة؛ التقييم
النوعي للغابات ال��دائ�م��ة؛ التقييم النوعي للخ�شب؛ الإ�ستك�شاف حت��ت امل ��اء؛ التنقيب
اجليولوجيح الأب�ح��اث اجليولوجية؛ امل�سح اجليولوجي؛ ت�صميم الفنون اجليولوجيح
الأبحاث اجليولوجية؛ امل�سح اجليولوجي؛ ت�صميم الفنون التخطيطية؛ حتليل اخلطوط
اليدوية؛ تفعيل مواقع الإنرتنت؛ الت�صميم ال�صناعي؛ حتميل برامج كمبيوتر؛ خدمات
املختربات العلمية؛ م�سح الأرا�ضي؛ �إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين؛
�صيانة برامج كمبيوتر؛ فح�ص املواد؛ الأبحاث امليكانيكية؛ املعلومات عن الأحوال اجلوية؛
مراقبة �أنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�صول من بعيد؛ التنقيب عن البرتول؛ التحاليل
بغر�ض �إ�ستغالل حقول ال�ب�ترول؛ م�سح حقول ال�ب�ترول؛ فح�ص �آب��ار ال�ب�ترول؛ ت�صميم
العبوات؛ �أبحاث الفيزياء؛ درا�سات امل�شاريع التقنية؛ التنقيب اجليولوجي؛ التنقيب عن
البرتول؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات؛ تزويد حم ّركات بحث على الإنرتنت؛
تزويد املعلومات العلمية والن�صح واال�ست�شارات فيما يتعلق بتعوي�ض الكربون؛ مراقبة
اجلودة؛ �إ�سرتجاع بيانات الكمبيوتر؛ ت�أجري �أجهزة كمبيوتر؛ ت�أجري برامج كمبيوتر؛ ت�أجري
خوادم ال�شبكة؛ البحث والتطوير للآخرين؛ الأبحاث البيولوجية؛ الأبحاث اجليولوجية؛
�أبحاث يف جمال حماية البيئة؛ تزويد حم ّركات بحث على الإنرتنت؛ ت�أجري خوادم ال�شبكة؛
ت�صميم برامج كمبيوتر؛ ت�أجري برامج كمبيوتر؛ حتديث برامج كمبيوتر؛ درا�سات امل�شاريع
التقنية؛ الت�صميم ال�صناعي؛ امل�سح؛ امل�سح اجليولوجي؛ م�سح الأرا� �ض��ي؛ م�سح حقول
البرتول؛ الأبحاث التقنية؛ فح�ص املواد؛ فح�ص الن�سيج؛ التقييم النوعي للغابات الدائمة؛
الإ�ستك�شاف حتت امل��اء؛ تخطيط املُ��دن؛ التقييم النوعي للغابات الدائمة؛ �إختبار كفاءة
املركبات على الطرق؛ التحليل املائي؛ توثيق الأعمال الفنية؛ اخلدمات العلمية والتقنية
وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية؛ خدمات
ت�صميم وتطوير .عتاد وبرامج الكمبيوتر.
بيانات التعديل:
�إ�سم املرخ�ص لة  :ال�شركة العربية خلدمات الإنرتنت و االت�صاالت .
عنوانة :العقارية بالزا  ،الطابق الثالث  ،العليا � ،ص.ب ، 50 .الريا�ض  11372اململكة العربية
ال�سعودية .
تاريخ الرتخي�ص 2021/10/19:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/26:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  673/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 24/2018ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )504.199درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد رياز ناجاريا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )504.199درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
منوذج �إعالن الن�شر عن الرتخي�ص
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .كد�سه للملكية الفكرية فرع دبي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةsolutions by stc :
وامل�سجلة بتاريخ 2020/3/19:
بتاريخ 2020/10/6:
املودعة بالرقم 323563 :
ب�إ�سم� :شركة الإت�صاالت ال�سعودية
وعنوانة ، :حي املر�سالت� ،ص .ب ، 87912 .الرمز الربيدي  ، 11652الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
�صورة العالمة :

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/73عقاري جزئي

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/74عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عمر قا�سم ادوو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )146.652درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ يف  2020/2/1وحتى ال�سداد التام
كما الزمته بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1بارامي�سواري �ساكثيفيل موروجان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )39.787درهم والفائدة � %9سنويا من تاريخ يف  2020/2/1وحتى ال�سداد التام كما
الزمته بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38 :
ت�أجري زمن الو�صول �إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية؛ البث بالتلفزيون الكبلي؛ الإذاع��ة بالراديو؛ البث
بالتلفزيون؛ البث بالتلفزيون الكبلي؛ الإت�صال بالتلفون اخللوي؛ توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت؛
الإت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية؛ الإت�صال عرب �شبكات الألياف الب�صرية؛ الإت�صال بالتلغراف؛ الإت�صال
بالتلفونات؛ نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر؛ الإت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية؛ خدمات لوحات
الن�شرات الإلكرتونية (خدمات �إت�صاالت)؛ الربيد الإلكرتوين؛ �إر�سال الفاك�سات؛ �إر�سال بطاقات معايدة
عرب الإنرتنت؛ معلومات حول الإت�صاالت؛ الربيد الإلكرتوين؛ �إر�سال الر�سائل؛ وكاالت الأنباء؛ خدمات
النداء الآيل (عرب الراديو �أو التلفون �أو و�سائل الإت�صال الإلكرتونية الأخرى)؛ توفري الو�صول �إىل قواعد
البيانات؛ توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت؛ توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�سوق عن بعد؛ تقدمي
الإت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر؛ توفري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكات كمبيوتر
عاملية؛ الإذاعة بالراديو؛ ت�أجري زمن الو�صول �إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية؛ ت�أجري �أجهزة الفاك�س؛ ت�أجري
�أجهزة �إر�سال الر�سائل؛ ت�أجري �أجهزة املودم؛ ت�أجري معدات الإت�صال؛ ت�أجري التلفونات؛ البث �أو الإر�سال
عرب الأقمار ال�صناعية؛ ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل؛ توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�سوق عن بعد؛
توفري معلومات حول الإت�صاالت؛ خدمات توجيه وتو�صيل الإت�صاالت عن بعد؛ خدمات عقد امل�ؤمترات عن
بُعد؛ الإت�صال بالتلغراف؛ نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات .امل�ؤمترات عن بُعد؛ الإت�صال بالتلغراف؛
نقل التلغرافات؛ خدمات التلغرافات؛ الإت�صال بالتلفونات؛ خدمات التلفونات؛ توفري قنوات ات�صال
خلدمات الت�سوق عن بعد؛ البث بالتلفزيون؛ خدمات التلك�س؛ �إر�سال الفاك�سات؛ �إر�سال امللفات الرقمية؛
�إر�سال بطاقات معايدة عرب الإنرتنت؛ نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر؛ �إر�سال التلغرافات؛ خدمات
الربيد ال�صوتي؛ خدمات �سلكية؛ البث .الال�سلكي؛ الإت�صاالت.
بيانات التعديل:
�إ�سم املرخ�ص له  :ال�شركة العربية خلدمات الإنرتنت و االت�صاالت .
عنوانه :العقارية بالزا  ،الطابق الثالث  ،العليا � ،ص.ب ، 50 .الريا�ض  11372اململكة العربية ال�سعودية .
تاريخ الرتخي�ص 2021/10/19:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/26:

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  767/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 294/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )816.078درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد مبني � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )816.078درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5663/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :امر اداء بالزام املعرو�ض �ضدها االوىل واملعرو�ض �ضده الثاين بان ي�ؤديا بالت�ضامن
لطالبة الأمر مبلغ وقدره ( )47800درهم �سبعة واربعون �ألفا وثمامنائة درهم  ,والفائدة بواقع  %9من
تاريخ ا�صدار االمر وحتى ال�سداد التام.
املدعي:القدرة ل�صناعة املفاتيح الكهربائية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع اخلان  -مبنى املوارد � -شقة 204
وميثله:حمد عبدالوهاب ح�سن حممد القوا�ضي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ا�سا الي��ت لالعمال الكهروميكانيكية � ��ش.ذ.م.م  -2من�صور فيا�ض �سليمان
ال�شنيكات � -صفته  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/9/12:
بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن التكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره (� )47800سبعة واربعون الفا
وثمامنائة درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ 2021/8/24:وحتى متام ال�سداد مع الزامهما
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
منوذج �إعالن الن�شر عن الرتخي�ص

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .كد�سه للملكية الفكرية فرع دبي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةsolutions by stc :
بتاريخ2020/1/6:
املودعة بالرقم 323562 :
وامل�سجلة بتاريخ 2020/3/19:
ب�إ�سم� :شركة الإت�صاالت ال�سعودية
وعنوانة ، :حي املر�سالت� ،ص .ب ، 87912 .الرمز الربيدي  ، 11652الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية.
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9 :
ع��دَّ ادات� ،آالت حا�سبة � ،صناديق بطاريات� ،أوعية بطاريات ،بطاريات كهربائية ،بطاريات كهربائية للمركبات ،هيدرومرتات
الأحما�ض (�أجهزة قيا�س كثافة الأحما�ض)� ،أجهزة قيا�س حم�ض البطاريات ،قنوات تو�صيل ال�صوت ،قارنات �صوتية� ،أجهزة �إنذار
�صوتية� ،أكتينومرتات (�أجهزة قيا�س �شدة الإ�شعاع) ،ماكينات جمع ،هوائيات� ،أجهزة قيا�س كثافة الهواء ،مفكرات �إلكرتونية� ،أجهزة
حتليل الهواء� ،أجرا�س �إنذار كهربائية� ،أجهزة �إنذار� ،أجهزة �إنذار �ضد احلريق� ،أجهزة ر�صد وم�سح خرائطي �أو م�ساحي� ،أجهزة قيا�س
االرتفاع � ،أجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي ،عد�سات م�ضخمة� ،أنابيب ت�ضخيم� ،صمامات ت�ضخيم� ،أجهزة قيا�س �سرعة الرياح،
�صور كرتونية متحركة ،بطاريات �أنود� ،أنودات� ،آالت الرد على املكاملات الهاتفية ،هوائيات ،نظائر القطب ال�سلبي� ،ستائر مانعة
للوهج ،زجاج مانع للوهج� ،ستائر مانعة
للوهَ ج� ،أجهزة (كهربائية) مانعة للت�شوي�ش � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة (ب�صرية) لقيا�س الفتحات � ،أرماتورات (كهربائية)،
مالب�س �أ�سب�ستو�س للوقاية من احلريق ،قفازات �أ�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث ،حاجبات �أ�سب�ستو�س لرجال الإطفاء� ،أجهزة
و�أدوات للأغرا�ض الفلكية ،عد�سات للت�صوير
الفوتوغرايف الفلكي� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية ،ماكينات ال�صراف الآيل ،بذالت واقية للطيارين� ،أدوات �سمتية ،موازين دقيقة،
موازين (موازين قبانية)� ،أجهزة توازن ،بالونات ر�صد جوي ،قارئات �شيفرات الأعمدة ،بارومرتات (�أجهزة قيا�س ال�ضغط اجلوي)،
بطاريات كهربائية ،بطاريات كهربائية (�أجهزة قيا�س ال�ضغط اجل��وي) ،بطاريات كهربائية ،بطاريات كهربائية للمركبات،
بطاريات للإ�ضاءة� ،صناديق بطاريات� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أوعية بطاريات ،منارات م�ضيئة� ،أجرا�س �إنذار كهربائية� ،أجرا�س
�إ�شارة� ،أجرا�س (�أدوات �إن��ذار)� ،أجهزة بيتاترون ،مناظري ثنائية� ،أ�ضواء وما�ضة (�أ�ضواء �إ�شارة)� ،أجهزة لطباعة املخططات
والت�صاميم الزرقاء ،قوارب �إطفاء احلريق� ،أدوات �ضبط املراجل� ،أ�ساور مغناطي�سية م�شفرة لتحديد الهوية � ،صناديق فرعية
(كهربائية)� ،أجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت امل��اء� ،صدارات واقية من
الر�صا�ص ،عوامات دليلية ،عوامات �إ�شارة ،طنانات ،كبائن ملكربات ال�صوت ،كبالت متحدة املحور ،كبالت كهربائية ،كبالت �ألياف
ب�صريةُ ،جل َْب تو�صيل للكبالت الكهربائية� ،أقرا�ص حا�سبة� ،آالت حا�سبة ،حلقات معايرة ،فرجارات ،كامريات فيديو ،كامريات
ت�صوير �سينمائي ،كامريات (للت�صوير الفوتوغرايف)  ،مكثفات� ،أنابيب �شعرية ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،م�ساطر للنجارين،
حامالت لل�صفائح املعتمة (للت�صوير الفوتوغرايف) � ،صور كرتونية متحركة� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�ص ًا للأجهزة والأدوات
الفوتوغرافية ،علب للنظارات � ،صناديق جمهزة ب��أدوات الفح�ص الدقيق (للدرا�سة املجهرية) ،علب للنظارات الأنفية� ،آالت
ت�سجيل النقد ،م�سجالت الكا�سيت ،كاثودات� ،أجهزة كاثودية م�ضادة للت�آكل� ،أطواق للهواتف النقالة ،مفاتيح خاليا (كهرباء)،
�أجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح الفوتوغرافية ال�شفافة  ،وحدات معاجلة مركزية (معاجلات)� ،سال�سل نظارات� ،أجهزة �شحن
البطاريات الكهربائية� ،أجهزة و�أدوات كيميائية ،رقائق (دي ان �آي) ،رقائق (دارات متكاملة) ،ملفات خانقة (معاوقة)� ،أجهزة
�إ�ست�شراب للإ�ستخدام املخربي ،كرونوغرافات (�أجهزة ت�سجيل الزمن) ،كامريات ت�صوير �سينمائي� ،أجهزة �إعداد �أفالم الت�صوير
ال�سينمائي� ،أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة لل�ضوء ،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية� ،أدوات �إقفال الدارات الكهربائية� ،أجهزة
تنظيف �أ�سطوانات الفونوغراف� ،أجهزة تنظيف �أقرا�ص ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة قيا�س امليل ،مالقط �أنفية للغوا�صني وال�سباحني،
�ساعات الدوام (�أدوات ت�سجيل الزمن) ،مالب�س م�صنوعة خ�صي�ص ًا للمختربات ،مالب�س واقية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق،
مالب�س واقية من احلريق ،كبالت متحدة املحور ،ملفات خانقة (معاوقة) ،ملفات كهربائية ،ملفات كهرومغناطي�سية ،مما�سك
للملفات الكهربائية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آليات تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون ،جم ّمعات كهربائية� ،أجهزة
كهربائية لِتبديل التيار الكهربائي ،مبدِّ الت التيار الكهربائي� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة� ،أقرا�ص مدجمة (�سمعية ب�صرية)،
�أقرا�ص مدجمة (لذاكرة القراءة فقط) ،دارات مقارنة  ،بو�صالت اجتاهية ،بو�صالت (�أدوات قيا�س) ،برامج �ألعاب كمبيوتر،
لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ،ذاك��رات كمبيوتر ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر � ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر م�سجلة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برجميات كمبيوتر م�س جلة� ،أجهزة كمبيوتر ،طابعات ت�ستخدم مع
�أجهزة الكمبيوتر ،مكثفات ،مكثفات ب�صرية ،مو�صالت كهربائية ،مانعات �صواعق ،موا�سري تو�صيل �صوتية ،موا�سري �أ�سالك كهربائية،
و�صالت كهربائية ،و�صالت للخطوط الكهربائية ،و�صالت (كهربائية) ،عد�سات ال�صقة� ،أوعية للعد�سات الال�صقة  ،مالم�سات
كهربائية� ،أوعية للعد�سات الال�صقة� ،أوعية لل�شرائح املجهرية ،لوحات حتكم (كهربائية) ،حم ّوالت كهربائية� ،أ�سالك نحا�س
معزولة ،عد�سات تقومي الب�صر (ب�صرية)� ،أدوات درا�سات كونية ،كوا�شف قطع النقد املقلدة (املزيفة)� ،آليات للأجهزة التي تعمل
بالعدّ اد ،ع��دادات ،قارنات �صوتية ،قارنات (معدّ ات معاجلة البيانات) ،قارنات كهربائية� ،أغطية للمخارج الكهربائية ،دمى
(م�سرعات حلقية) ،م�صابيح للغرف املظلمة
اختبارات الت�صادم ،بواتق (خمربية) ،مق ّومات التيار الكهربائي� ،سيكلوترونات
ّ
(للت�صوير الفوتوغرايف) ،غرف مظلمة (للت�صوير الفوتوغرايف) ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،و�سائط تخزين بيانات
ب�صرية� ،أجهزة معاجلة البيانات ،حجرات �إزالة ال�ضغط � ،أجهزة �إزالة التمغنط للأ�شرطة املغناطي�سية� ،أجهزة قيا�س الكثافة،
�أجهزة قيا�س الكثافة الب�صرية ،كوا�شف ،كوا�شف معادن لغايات �صناعية �أو ع�سكرية ،كوا�شف دخان� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست
لغايات طبية� ،أغ�شية (�صوتية)� ،أغ�شية للأجهزة العلمية� ،أغ�شية (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،آالت �إمالئية� ،أجهزة حيود
(جمهريات) ،خافتات (منظمات) لل�ضوء ،كهربائية� ،أنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة للإ�ضاءة� ،أقرا�ص مدجمة
(�سمعيةب�صرية)� ،أقرا�ص مدجمة (لذاكرة القراءة فقط)� ،أقرا�ص ب�صرية ،م�شغِّالت الأقرا�ص لأجهزة الكمبيوتر)� ،أقرا�ص ،
مغناطي�سية� ،أجهزة قيا�س امل�سافات� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات� ،أجهزة تقطري للأغرا�ض العلمية ،لوحات توزيع (كهربائية)،
�صناديق توزيع (كهربائية) ،دواليب توزيع (كهربائية) � ،أقنعة للغوا�صني ،بذالت غو�ص ،رقائق للحم�ض النووي � ،صفارات للكالب،
موزعات اجلرعات بذالت غو�ص ،رقائق للحم�ض النووي � ،صفارات للكالب ،موزعات اجلرعات � ،أجهزة قيا�س اجلرعات الإ�شعاعية،
ملفات �صورية قابلة للتنزيل ،ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل ،نغمات قابلة لالتنزيل للهواتف النقالة ،م�صارف للإ�ستخدام يف
الت�صوير الفوتوغرايف ،مقايي�س للخياطني ،م�شغالت الأقرا�ص (لأجهزة الكمبيوتر)� ،أجهزة جتفيف ال�صور الفوتوغرافية ،منا�صب
جتفيف (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أنابيب (كهربائية) ،م�شغالت الأقرا�ص الفيديوية الرقمية ،دينامومرتات (�أجهزة قيا�س
القوة)� ،سدادات �أذن للغوا�صني� ،أجهزة �إعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي� ،ساعات توقيت �سلق البي�ض (�ساعات رملية)� ،شمعدانات
فح�ص البي�ض� ،أجرا�س كهربائية للأبواب  ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية ،م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي،
موا�سري �أ�سالك كهربائية ،مواد م�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي (�أ�سالك وكبالت)� ،سياجات مكهربة ،ق�ضبان مكهربة لتثبيت
الأ�ضواء الك�شافة� ،أجهزة �إلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية� ،أجهزة �إلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد
ْ
عر�ض ب�صري)،
بالإ�شارات� ،أجهزة حتليل كهربائي ،ملفات كهرومغناطي�سية ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية� ،أقالم �إلكرتونية (وحدات
�أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�ضائع� ،أ�ساور مغناطي�سية
م�شفرة لتحديد الهوية  ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،م�شفِّرات مغناطي�سية� ،أجهزة تكبري (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أجهزة قيا�س
الطاقة� ،أجهزة قيا�س مدة التعر�ض لل�ضوء (�أجهزة قيا�س �شدة الإ�ضاءة) ،طفايات احلريق ،علب للنظارات � ،سال�سل للنظارات ،
خيوط للنظارات� ،أطر للنظارات ،نظارات ،عد�سات عينية� ،أدوات حتتوي على عد�سات عينية ،دروع وجه واقية للعمال� ،آالت فاك�س،
كوا�شف قطع النقد املزيفة� ،سياجات مكهربة� ،أجهزة تخمري (�أجهزة خمربية) ،كبالت �ألياف ب�صرية� ،أفالم ت�صوير �سينمائي
معر�ضة لل�ضوء� ،أجهزة قطع الأفالم� ،أجهزة �إعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء� ،أفالم �أ�شعة �إك�س معر�ضة
لل�ضوء ،مر�شحات (فالتر) لكمامات التنف�س ،مر�شحات (فالتر) الأ�شعة فوق البنف�سجية للت�صوير الفوتوغرايف ،مر�شحات (فالتر)
(للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أدوات �إنذار �ضد احلريق ،خمادات حريق ،بطانيات �إخماد احلريق ،قوارب �إطفاء احلريق ،مالب�س واقية
من احلريق� ،سيارات �إطفاء � ،سالمل جناة من احلريق� ،أجهزة �إطفاء احلريق ،خراطيم �إطفاء احلريق ،فوهات خراطيم �إطفاء
احلريق ،حاجبات �أ�سب�ستو�س لرجال الإطفاء ،م�صابيح و ّما�ضة (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أ�ضواء و ّما�ضة (�إ�شارات �ضوئية)� ،أجهزة
�إ�ضاءة و ّما�ضة (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أقرا�ص مرنة� ،شا�شات فلورية� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �ضباب غري متفجرة � ،أجهزة حتليل
الغذاء ،براويز (�إط��ارات) لل�شرائح ال�شفافة الفوتوغرافية � ،أجهزة فح�ص الدمغات الربيدية� ،أجهزة قيا�س ال�تردد� ،أفران
لال�ستخدام املخربي � ،أثاث م�صنوع خ�صي�ص ًا للمختربات� ،أ�سالك ان�صهار ،م�صاهر ،بلورات غالينا (كوا�شف) ،بطاريات غلفانية ،خاليا
غلفانية ،غلفانومرتات ،مالب�س واقية من احلريق� ،أدوات اختبار الغاز ،حمددات قيا�س البنزين� ،أجهزة قيا�س الغاز (�أجهزة
قيا�س) ،حمددات قيا�س ،زجاج مغطى مبو�صل كهربائي� ،أواين زجاجية مد ّرجة� ،أجهزة تلميع (تزجيج) لل�صور الفوتوغرافية،
نظام حتديد املو�ضع العاملي  ،قفازات للغوا�صني ،قفازات للوقاية من احلوادث ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،م�ؤ�شرات درجة
امليل� ،صفائح للبطاريات� ،أطقم غري يدوية للهواتف� ،أ�شرطة تنظيف الر�ؤو�س الكهر�ضوئية (للت�سجيل)� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة
تنظيم احل��رارة� ،أجهزة هليوغرافية ،خوذ واقية  ،خوذ واقية للألعاب الريا�ضة ،خوذة للركوب ،حم��ددات �أط��راف املالب�س،
بطاريات ذات جهد عايل� ،أجهزة عالية الرتدد ،مما�سك للملفات الكهربائية� ،صور جم�سمة� ،أبواق للمكربات ال�صوتية ،خراطم
�إطفاء احلرائق� ،ساعات رملية� ،أجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل� ،أجهزة قيا�س رطوبة اجلو� ،أ�ساور مغناطي�سية م�شفرة لتحديد الهوية،
�أغلفة متييز للأ�سالك الكهربائية ،خيوط متييز للأ�سالك الكهربائية ،بطاقات ه ّوية ممغنطة� ،أجهزة كهربائية للإ�شعال عن بعد،
�أجهزة كهربائية للإ�شعال عن بعد� ،أجهزة قيا�س امليل ،حا�ضنات ال�ستنبات البكترييا ،م�ؤ�شرات الك ّمية  ،م�ؤ�شرات ال�سرعة ،م�ؤ�شرات
من�سوب املاء ،ملفات حث (كهربائية) ،بطاقات الدارات املتكاملة (بطاقات ذكية) ،دارات متكاملة� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة
بينية لأجهزة الكمبيوتر ،مق ِّومات عك�سية (كهربائية)� ،آالت �إعداد فواتري� ،أجهزة ت�أين لي�ست ملعاجلة الهواء� ،أوعية بطاريات،
دالئل ت�شغيل (�أدوات قيا�س)� ،صناديق نغم لأجهزة الكمبيوتر� ،صناديق نغم (مو�سيقية)� ،صناديق تو�صيل (كهربائية)ُ ،جل َْب
تو�صيل للكبالت الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل الكيلومرتات للمركبات� ،أطقم غري يدوية للهواتف ،واقيات ركب للعمال ،مالب�س
م�صنوعة خ�صي�ص ًا للمختربات ،فرازات طرد مركزي للمختربات� ،أحوا�ض خمربية� ،أجهزة قيا�س كثافة اللنب� ،أجهزة قيا�س الثقل
النوعي للنب ،م�صابيح للغرف املظلمة كثافة اللنب� ،أج��ه��زة قيا�س الثقل النوعي للنب ،م�صابيح للغرف املظلمة (للت�صوير
الفوتوغرايف) ،فواني�س �سحرية ،فواني�س ب�صرية� ،أجهزة كمبيوتر �شخ�صية �صغرية� ،أجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية� ،أدوات لقيا�س
�سماكة اجللد� ،أغطية عد�سات ،عد�سات للت�صوير الفوتوغرايف الفلكي ،عد�سات ب�صرية ،موازين للر�سائل� ،أدوات الت�سوية� ،شواخ�ص
الت�سوية (�أدوات م�سح) ،م�ستويات (�أدوات حتديد اخلطوط الأفقية)� ،أحزمة �إنقاذ ،عوامات �إنقاذ ،ثياب �إنقاذ� ،شبكات �إنقاذ،
�أجهزة ومعدات �إنقاذ ،طوافات �إنقاذ� ،ألياف تو�صيل ال�ضوء (�ألياف ب�صرية) ،خافتات (منظمات) (كهربائية) لل�ضوء� ،إ�شارات املرور
(�أدوات للإ�شارات)� ،صمامات ثنائية لل�ضوء ،م�ؤ�شرات �إلكرتونية م�صدرة لل�ضوء  ،كوابح �إ�ضاءة ،بطاريات �إ�ضاءة ،مانعات �صواعق،
مانعات �صواعق (ق�ضبان) ،حمددِّات (كهربائية)� ،أقفال كهربائية ،م�سجالت (�أدوات قيا�س) ،م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي ،مكربات
م�شفرات مغناطي�سية ،وح��دات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة الكمبيوتر� ،أ�شرطة
�صوت ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية،
ِّ
مغناطي�سية� ،أ�سالك مغناطي�سية ،مغناطي�سات ،مغناطي�سات للزينة ،نظارات مكربة (ب�صرية)� ،أجهزة قيا�س �ضغط الغاز �أو ال�سائل،
بو�صالت بحرية ،حم��ددات عمق البحر ،عوامات دليلية ،مراقم حتديد (للنجارة)� ،أقنعة للغوا�صني� ،أقنعة واقية� ،صواري
للهوائيات الال�سلكية� ،أدوات و�آالت فح�ص املواد� ،أدوات ر�سم هند�سي ،مقايي�س� ،أجهزة قيا�س� ،أدوات قيا�س كهربائية� ،أواين قيا�س
زجاجية� ،أدوات قيا�س ،مالعق قيا�س� ،إ�شارات �آلية ،ميغافونات (م�ضخمات �صوتية) ،موازين ت�سوية زئبقية� ،أ�سالك من �سبائك
معدنية (�أ�سالك امل�صهر) ،كوا�شف معادن للأغرا�ض ال�صناعية �أو الع�سكرية ،بالونات ر�صد جوي� ،آالت ر�صد جوي� ،أجهزة قيا�س،
بندوالت �إيقاع  ،حم��دِّ دات قيا�س ميكرومرتي ،لوالب ميكرومرتية ل�ل�أدوات الب�صرية ،ميكرومرتات (�أجهزة قيا�س دقيقة)،
ميكروفونات ،معاجلات بيانات �صغرية� ،أوعية لل�شرائح املجهرية ،ميكرو�سكوبات (جماهر)� ،أجهزة تقطيع �شرائح دقيقة ،عدادات
�أميال للمركبات ،مرايا للمعاينة ،مرايا (ب�صرية)� ،أجهزة املودم� ،آالت عد وفرز النقود� ،أجهزة مراقبة كهربائية� ،شا�شات عر�ض
(�أج��زاء كمبيوتر) ،برامج مراقبة (برامج كمبيوتر)� ،سيارات �إطفاء ،ف�أرة (معدات معاجلة بيانات) ،لبادات الف�أرة� ،صناديق
مو�سيقية (�صناديق نغم) تدار بقطع النقد� ،أجهزة و�أدوات مالحية� ،أجهزة �إ�شارة بحرية� ،أجهزة مالحة للمركبات (كمبيوتر
طبلوين)� ،أدوات مالحية� ،إبر لأجهزة ت�شغيل الأ�سطوانات ،الفتات نيونية� ،شبكات للوقاية من احلوادث� ،شبكات �أمان ،مالقط �أنفية
للغوا�صني وال�سباحني ،مفكرة يف �شكل كمبيوتر �صغري ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،فوهات خراطيم �إطفاء احلريق ،عد�سات �شيئية
(ب�صرية)� ،أدوات ر�صد ،مناقل ثمنية� ،أو ّمرتات (�أجهزة قيا�س املقاومة بالأوم)� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،قارئات حروف ب�صرية،
مكثفات ب�صرية� ،أو�ساط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية� ،ألياف ب�صرية (فتائل تو�صيل ال�ضوء) ،زجاج ب�صريات� ،سلع
ب�صرية ،م�صابيح ب�صرية ،فواني�س �سحرية ب�صرية ،عد�سات ب�صرية� ،أ�سيلوغرافات (را�سمات ذبذبية) ،افران لال�ستخدام املخربي،
�أجهزة نقل الأك�سجني ،مولدات الأوزون  ،لبادات الف�أرة ،عدادات الوقوف ،م�سارعات ج�سيمات ،عدادات اخلطى ،ثقوب مراقبة
(عد�سات مكربة) للأبواب� ،أقالم �إلكرتونية (وحدات عر�ض ب�صري)� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،بري�سكوبات (مناظري مراقبة غري
مرئية) ،م�سجالت �صغرية احلجم ،حمددات قيا�س البنزين� ،أ�سطوانات الفونوغراف� ،آالت ت�صوير (فوتوغرافية و�إلكرتو�ستاتية
وحرارية)� ،أجهزة جتفيف لل�صور الفوتوغرافية� ،أجهزة تزجيج زجاجي لل�صور الفوتوغرافية� ،أجهزة تركيز لل�شرائح ال�شفافة
الفوتوغرافية ،براويز (�إطارات) لل�شرائح ال�شفافة الفوتوغرافية  ،فوتومرتات (�أجهزة قيا�س �ضوئية)� ،أجهزة �إر�سال ال�صور
تلغرافياً ،خاليا كهربائية �ضوئية� ،أجهزة و�أدوات للعلوم الفيزيائية ،نظارات �أنفية ،علب للنظارات الأنفية� ،سال�سل للنظارات
الأنفية� ،أ�شرطة للنظارات الأنفية� ،سنادات للنظارات الأنفية� ،أنابيب م�ص ،لوحات م�سح م�ستوية (�أدوات م�سح)� ،أجهزة قيا�س
ال�سطوح ،حامالت ال�صفائح املعتمة (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،صفائح للبطاريات ،م�شغالت الأقرا�ص الفيديوية الرقمية� ،أجهزة
ر�سم خطوط بيانية ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى (و�صالت كهربائية)� ،شاقول ،خيوط الفادن (خيوط ال�شاقول)،
حا�سبات جيب ،م�ؤ�شرات �إلكرتونية م�ضيئة ،مقايي�س اال�ستقطاب ،م�شغالت و�سائط حممولة ،هواتف حممولة ،موازين دقيقة،
�أجهزة قيا�س دقيقة ،حمددات قيا�س ال�ضغط ،م�ؤ�شرات �أوتوماتيكية تبني انخفا�ض ال�ضغط يف �إطارات املركبات � ،سدادات م�ؤ�شرات
ال�ضغط لل�صمامات ،م�ؤ�شرات ال�ضغط� ،أجهزة قيا�س ال�ضغط ،لوحات دارات مطبوعة ،دارات مطبوعة ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة
الكمبيوتر ،منا�شري (ب�صرية) ،جم�سات للأغرا�ض العلمية ،معاجلات (وحدات معاجلة مركزية) ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة
للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج م�سجلة لت�شغيل (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج م�سجلة لت�شغيل
الكمبيوتر � ،أجهزة عر�ض� ،شا�شات عر�ض� ،أجهزة واقية من �أ�شعة �إك�س لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،خوذ واقية ،خوذ واقية للألعاب الريا�ضية� ،أقنعة واقية ،بذالت واقية للطيارين� ،أدوات واقية من التغري املفاجئ يف
الفلطية ،مناقل (�أدوات قيا�س) ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتنزيل� ،آالت مكتبية للبطاقات املخرمة � ،أزرار ك ّبا�سة للأجرا�س،
بريومرتات (�أجهزة قيا�س درجات احلرارة املرتفعة) ،م�ؤ�شرات الكمية ،منا�صب جتفيف للت�صوير الفوتوغرايف� ،أجهزة رادار،
�أجهزة نداء ال�سلكي� ،أجهزة �إ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية � ،شا�شات عر�ض �إ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية� ،أجهزة راديو� ،أجهزة
راديو للمركبات ،تلغرافات ال�سلكية ،هواتف ال�سلكية� ،أجهزة �أمان حلركة مرور ال�سكك احلديدية� ،أجهزة حتديد املدى ،قارئات
�شيفرات الأعمدة ،قارئات (معدات معاجلة بيانات) ،قارئات حروف ب�صرية ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية� ،سماعات هواتف� ،أجهزة
لتغيري �إبر �أجهزة ت�شغيل اال�سطوانات� ،أجهزة ت�شغيل �أ�سطوانات� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات ،خمف�ضات (كهربائية)� ،أقرا�ص عاك�سة
تلب�س للوقاية من حوادث املرور� ،أجهزة قيا�س معامل االنك�سار ،تل�سكوبات كا�سرة� ،آالت ت�سجيل النقد� ،أجهزة تنظيم كهربائية،
ُرحالت كهربائية ،معتقات م�صراع الكامريات (للت�صوير الفوتوغرايف)  ،اجهزة التحكم عن
منظمات (خافتات) كهربائية لل�ضوء ،م ِّ
بعد ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية� ،أجهزة �إلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية،
�أجهزة �إلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�شارات ،مقاومات كهربائية � ،أجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء� ،أجهزة تنف�س ،بخالف
امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي� ،أقنعة تنف�س  ،بخالف امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي ،كوابح �أمان  ،بخالف امل�ستخدمة ملقاعد
املركبات ومعدات الألعاب الريا�ضية ،متاثيل �إنعا�ش (�أجهزة تعليمية)� ،أوعية تقطري ،منا�صب لأوعية التقطري ،عدادات دورات،
ريو�ستات (ناظمات التيار) ،خوذات للركوب� ،إ�شارات �ضوئية �أو �آلية للطرق ،ق�ضبان للم�ستك�شفني حتت املاء� ،شواخ�ص (�أدوات
م�سح) ،م�ساطر (�أدوات قيا�س)� ،أجهزة قيا�س ال�سكّر� ،شباك �أمان ،كوابح �أمان ،بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب
الريا�ضة ،م�شمع �أمان� ،أجهزة قيا�س امللوحة� ،أجهزة مالحية للأقمار ال�صناعية � ،أقمار �صناعية للأغرا�ض العلمية ،موازين ،موازين
ذراعية (موازين قبانية) ،ما�سحات (معدات معاجلة بيانات) ،حاجبات �أ�سب�ستو�س لرجال الإطفاء� ،شا�شات للحفر الفوتوغرايف،
�شا�شات (للت�صوير الفوتوغرايف) ،حمددات قيا�س اللولبة الداخلية� ،شبه مو�صالت� ،أجهزة قيا�س �إرتفاع الأج�سام الطائرة � ،أغلفة
للكبالت الكهربائية� ،أحذية للوقاية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق ،معتقات م�صراع الكامريات (للت�صوير الفوتوغرايف) ،م�صراع
الكامريا (للت�صوير الفوتوغرايف) ،تل�سكوبات ت�صويب للأ�سلحة النارية� ،أجرا�س �إ�شارة ،فواني�س �إ�شارة ،عوامات �إ�شارة ،لوحات
�إ�شارة م�ضيئة �أو �آلية� ،صفّارات �إ�شارة� ،إ�شارات م�ضيئة �أو �آلية� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية� ،إ�شارات �ضوئية� ،أجهزة متثيلية
للقيادة والتحكم باملركبات� ،صفّارات �إن��ذار� ،أجهزة لقيا�س �سماكة اجللودُ ،جل َْب تو�صيل للكبالت الكهربائية ،فرجارات قيا�س
منزلقة� ،أجهزة عر�ض ال�شرائح ،م�ساطر �إنزالقية� ،شرائح (للت�صوير الفوتوغرايف) ،م�ؤ�شرات امليل ،بطاقات ذكية ( بطاقات
الدارات املتكاملة) ،كوا�شف الدخان ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى (و�صالت كهربائية) ،جوارب تدف�أ كهربائياَ ،برجميات
كمبيوتر (م�سجلة) ،بطاريات �شم�سية  ،خوذ عمال اللِحام� ،صمامات ت�شغل مبلفات لولبية (مفاتيح كهرومغناطي�سية)� ،أجهزة �سبرْ
بال�صدى� ،أجهزة �إنذار �صوتية  ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت  ،حامالت لت�سجيل ال�صوت� ،أقرا�ص ت�سجيل
ال�صوت� ،أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت� ،أجهزة نقل ال�صوت� ،أجهزة و�آالت �سبرْ الأعماق� ،أثقال ر�صا�صية خليوط
ال�سبرْ  ،خيوط ال�سبرْ  ،واقيات من ال�شرر� ،أنابيب للتخاطب ،علب للنظارات � ،أطر للنظارات  ،عد�سات للنظارات  ،نظارات (ب�صرية)،
�أجهزة �سبكرتوغراف (خمطاط طيفي)� ،أجهزة �سبكرتو�سكوبات (مك�شاف طيفي)� ،أجهزة �ضبط ال�سرعة للمركبات ،م�ؤ�شرات
ال�سرعة� ،أجهزة قيا�س ال�سرعة (للت�صوير الفوتوغرايف) ،منظمات ال�سرعة لأجهزة ت�شغيل اال�سطوانات� ،أجهزة قيا�س تقو�س
العد�سات ،موازين ت�سوية كحولية ،بكرات لف (للت�صوير الفوتوغرايف) ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،خوذ واقية للألعاب
الريا�ضية� ،شبكات ر�ش للوقاية من احلريق ،منظمات �إ�ضاءة امل�سرح� ،أجهزة مراقبة �أختام الربيد ،منا�صب لأجهزة الت�صوير
الفوتوغرايف ،كبالت ت�شغيل للمحركات ،موازين قبانية (موازين ذراع��ي��ة)� ،أجهزة قيادة �آلية للمركبات ،حم��والت رافعة،
�سترييوهات �شخ�صية� ،أجهزة �سترييو�سكوب (منظار جم�سم)� ،أجهزة �سترييو�سكوبية  ،وحدات تقطري للتجارب املخربية� ،أ�شرطة
ت�سجيل ال�صوت� ،إبر لأجهزة ت�شغيل اال�سطوانات� ،سلفيتوميرتات �أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت� ،إبر لأجهزة ت�شغيل اال�سطوانات،
�سلفيتوميرتات (�أجهزة قيا�س الكربيت) ،نظارات �شم�سية� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،سال�سل م�ساحة ،معدات م�ساحة ،موازين
للم�ساحني ،لوحات مفاتيح كهربائية� ،صناديق مفاتيح (كهربائية) ،مفاتيح كهربائية ،تاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة
الزاويّة) ،م�سجالت �شريطية ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة �إزالة التمغنط لال�شرطة املغناطي�سية،
عدادات �سيارات الأجرة� ،أجهزة تعليمية ،واقيات �أ�سنان� ،أ�سالك تلغرافات ،تلغرافات (�أجهزة)� ،أجهزة قيا�س املدى� ،أجهزة هاتف،
�سماعات هواتف ،ميكروفونات هواتف� ،أ�سالك هواتف ،هواتف حممولة ،طابعات عن بعد ،ملقنات عن بعد ،قاطع للتيار الكهرباي
عن بُعد ،تل�سكوبات ،تل�سكوبات ت�صويب للأ�سلحة النارية  ،طابعات عن بعد � ،أجهزة تلفزيون ،ماكينات �صراف �آيل �أوتوماتيكية ،
م�ؤ�شرات درجة احلرارة  ،طرفيات تو�صيل (كهربائية)� ،أنابيب اختبار� ،أجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة كهربائية ملنع
ال�سرقة ،ثيودوليتات (�أجهزة لقيا�س الزوايا)� ،أنابيب كهروحرارية� ،صمامات كهروحرارية  ،ثريمومرتات (موازين حرارة) لي�ست
لغايات طبية ،ثريمو�ستات (منظمات احل��رارة) ،ثريمو�ستات للمركبات  ،ع��دادات الأ�سنان ،خيوط متييز للأ�سالك الكهربائية،
موزعات تذاكر� ،ساعات الدوام (�أدوات ت�سجيل الزمن)� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،مفاتيح زمنية �أتوماتيكية ،م�ؤ�شرات �أوتوماتيكية
تبني �إنخفا�ض ال�ضغط يف �إطارات املركبات� ،أذرع �صوتية لأجهزة ت�شغيل اال�سطوانات� ،آالت اجلمع الكلي� ،أقرا�ص عاك�سة تلب�س
للوقاية من حوادث املرور� ،أجهزة الإ�شارات ال�ضوئية (�أدوات �إر�سال �إ�شارات) ،حموالت (كهربائية) ،ترانز�ستورات (�إلكرتونية)،
�أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية � ،أجهزة �إر�سال (للإت�صال عن بُعد)� ،شرائح (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أجهزة عر�ض ال�شرائح،
�أجهزة مر�سلة جميبة ،منا�صب ثالثية القوائم ،منا�صب ثالثية القوائم للكامريات� ،أنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة
للإ�ضاءة ،م�ؤ�شرات �أوتوماتيكية تُبني �إنخفا�ض ال�ضغط يف �إطارات املركبات� ،أجهزة قيا�س كثافة البول ،م�شغل وم�ضي لناقل تتابعي
مفرغة (للراديو)� ،صمامات ت�شغل مبلفات لولبية (مفاتيح كهرومغناطي�سية)� ،أجهزة
م�شرتك  ،حمددات قيا�س التفريغ� ،صمامات ّ
قيا�س التغاير املغناطي�سي ،مثلثات حتذير من عطل املركبات� ،أجهزة راديو للمركبات � ،أجهزة مالحية للمركبات (�أجهزة مالحة
تدار بالكمبيوتر) ،ورنيات (مقايي�س متناهية الدقة)� ،صدارات واقية من الر�صا�ص� ،أ�شرطة فيديو ،لفافات تخزين �ألعاب الفيديو،
م�سجالت فيديو� ،شا�شات فيديو ،هواتف فيديو� ،أ�شرطة فيديو ،م�ص ِّوبات فوتوغرافية� ،أجهزة قيا�س اللزوجة ،منظمات الفلطية
للمركبات � ،أدوات واقية من التغري املفاجئ يف الفلطية ،فولتمرتات (�أجهزة قيا�س الفلطية)� ،آالت �أق�تراع ،رقاقات (�شرائح
�سيليكونية)� ،صدارات واقية من الر�صا�ص ،نظارات مواراة (حماية) ،هواتف ال�سلكية ،مثلثات حتذير من عطل املركبات� ،أحوا�ض
غ�سيل (للت�صوير الفوتوغرايف) ،م�ؤ�شرات من�سوب املاء� ،أجهزة قيا�س الطول املوجي ،ج�سور قبانية� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،آالت وزن،
�أثقال� ،صفارات �إنذار  ،خماريط الريح لتبني �إجتاه الريح ،مو�صالت �أ�سالك (كهربائية)� ،صواري للهوائيات الال�سلكية� ،أ�سالك
كهربائية� ،أ�سالك من �سبائك معدنية (�أ�سالك �إن�صهار)� ،أ�سالك هواتف  ،معاجلات كلمات ،دروع وجه واقية للعمال ،م�ساند ر�سغ
لال�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر ،جهاز �أ�شعة �إك�س لي�ست لغايات طبية� ،أفالم �أ�شعة �إك�س معر�ضة لل�ضوء� ،صور �أ�شعة �إك�س بخالف
امل�ستخدمة لغايات طبية� ،أنابيب �أ�شعة �إك�س لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة ومعدات لإنتاج �أ�شعة �إك�س لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة
واقية من �أ�شعة �إك�س لي�ست لغايات طبية ،الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛
�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات .معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
بيانات التعديل:
�إ�سم املرخ�ص لة  :ال�شركة العربية خلدمات الإنرتنت و االت�صاالت .
عنوانة :العقارية بالزا  ،الطابق الثالث  ،العليا � ،ص.ب ، 50 .الريا�ض  11372اململكة العربية ال�سعودية .
تاريخ الرتخي�ص 2021/10/19:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/26:
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حماكم دبي

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0006073أمر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ثروفاين ملقاوالت ال�صيانة العامة
فيبي توما�س فاداكيرب امبيل �شاكو توما�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001090جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة ال�صقور الذهبيه لالن�شاءات ذ.م.م
عبداملجید مروان عبداملجيد علم الدين فل�سطني /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي نيبون اوفر�سيز للتجاره �ش.ذ.م.م
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة .0
نامر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعي بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره
( )75185دره ��م (ف�ق��ط خم�سة و��س�ب�ع��ون ال��ف وم��ائ��ة وخم�سة وث�م��ان��ون درهم)
والزمتهما بالفائدة مبقدار �%5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتي متام ال�سداد
والزمتهما بامل�صروفات .حرر بتاريخ 2021/10/27 :
حرر بوا�سطة املوظف  /مركز �سعادة املتعاملني

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2020/0005257

�إنذار عديل،
املنذر :خلف احمد خلف العتيبة�( ،إماراتي اجلن�سية) .عنوانه :مكتب (العوامي املن�صوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية) – �إمارة دبي  -واحة دبي لل�سيليكون  -بناية �آي
تي بالزا  -مكتب رقم  – 313هاتف  Emal: m-alawami@hotmail.com – 0508401202 - 043338885وميثله املحامي /حممد �صغري علي
العوامي املن�صوري ،مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ  2020/10/28حتت رقم حمرر ( )2020/1/177833وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد /احمد
ر�شاد عبده العريقي ،مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ  2020/8/18حتت رقم حمرر ( .)2020/1/121879املنذر �إليه  :نا�صر حممود فالح عبده،
(�أردين اجلن�سية) ،عنوانه � :إمارة ال�شارقة  -منطقة الذيد  -بناية العتيبة  -حمل جتاري رقم  - 8+7هاتف رقم 0528475373 / 0553685768
املو�ضوع � :إنذار عديل ب�سداد مبلغ ( )106,407مائة و�ستة �ألف و�أربعمائة و�سبعة درهم،
 -1املنذر �إليه مدين للمنذر مببلغ وقدره ( )106,407مائة و�ستة �ألف و�أربعمائة و�سبعة درهم و�ضمانا ل�سداد الدين املذكور �أعاله
�سلم املنذر �إليه للمنذر عدد (� )2شيكات التالية بياناتهم:
البنك امل�سحوب عليه �سبب ارجتاع ال�شيك
مبلغ ال�شيك بالدرهم
رقم ال�شيك
م تاريخ ال�شيك
بنك االمارات دبي الوطني احل�ساب مغلق
95,000
000521 2020-12-10 1
بنك االمارات دبي الوطني احل�ساب مغلق
11,407
000520
2020-11-5 2
جمموع ال�شيكات 106,407
 -2وحيث طالب املنذر /املنذر �إليه مراراً وتكراراً بالوفاء بالتزامه و�سداد قيمة ال�شيكات ال�صادرة عنه �إال �أن الأخري رف�ض الوفاء بالإلتزام و�سداد املبلغ املذكور ،مما �أحلق �أ�ضراراً
باملنذر وفوت عليه �أرباح نتيجة هذا الإخالل -3 ،ورغم مطالبات املنذر امل�ستمرة ورغم �إقرار املنذر �إليه بالدين ووعده بت�سوية الأمر ودياً يف كل مرة� ،إال �أنه من الوا�ضح �أنه تعمد
املماطلة والت�سويف حيث عجز حتى تاريخ هذا الإنذار عن تنفيذ �أي وعد بال�سداد �صدر عنه بالوفاء بالتزامه ب�سداد املبلغ امل�ستحق م�ستغل حر�ص املنذر وحفاظه على العالقة
الودية التي تربطهم ،وملا كان ذلك وما جاء يف ن�صو�ص قانون املعامالت املدنية وبح�سب ن�ص املادة (“ : )318ال ي�سوغ لأحد �أن ي�أخذ مال غريه بال �سبب �شرعي ف�إن �أخذه فعليه
رده” ،وما جاء يف املادة ( )304/1من نف�س القانون �أنه “على اليد ما �أخذت حتى ت�ؤديه” ،واملادة ( )4/304من نف�س القانون “وعليه �أي�ضاً �ضمان منافعه وزوائده” لذلك.
ف�إن املنذر ومبوجب هذا الإنذار مينح املنذر �إليه الفر�صة الأخرية للإ�سراع ب�سداد املبلغ امل�ستحق وقدره ( )106,407درهم خالل (خم�سة �أيام) من تاريخ هذا الإنذار ،ف�إن مل
ينفذ املنذر �إليه التزامه بال�سداد ،ف�سوف يلج�أ املنذر عند انتهاء املهلة �إىل املحكمة املخت�صة لإ�ست�صدار حكم ق�ضائي �ضد املنذر �إليه ب�سداد املبلغ والفائدة القانونية (� )%12سنويا
حتى تاريخ ال�سداد ،ومطالبته بالر�سوم الق�ضائية ،وامل�صروفات ،ومقابل �أتعاب املحاماة ,مع حفظ كافة حقوق املنذر لدى املنذر �إليه،

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1201/2021/18عقاري جزئي

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بالن�شر
 5220/2021/60امر �أداء

املنظورة يف :الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ()1,350,160
مليون وثالثمائه وخم�سون الف ومائة و�ستون دره��م اماراتي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع
الدعوى .املدعي  :ح�سن احمد حممد ح�سن االغربي عنوانه  :دولة االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي � -شارع
بني يا�س  -بناية امل�صرف  -مكتب رقم  - 1407هاتف - 0557476000:رقم مكاين- 2598492686:
الربيد االلكرتوينaliibrahimadvocates1@gmail.com:
وميثله  /علي �إبراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :رويف للعقارات �ش ذ م م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان
ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )1,350,160مليون وثالثمائه وخم�سون الف ومائة و�ستون دره��م اماراتي والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة
� 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :النور�س الذهبي لالعمال الفنيه �ش.ذ.م.م  -2عبد اجلواد علي عبداجلواد
حرز اهلل  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :عبد الغني حممد حريد حممد
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/11:بالزام املدعي
عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ ( )100000درهم فقط مبلغ وق��دره مائة الف درهم  ,والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزامها الر�سوم وامل�صاريف والف
درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8783

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8784

�إىل املحكوم عليه  :ثروفاين ملقاوالت ال�صيانة العامة  -فيبي توما�س فاداكيرب امبيل �شاكو
توما�س  -حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كابارول للدهانات �ش ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه
كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف .29065.0.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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رئي�س الق�سم

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8786
املنذر  :ر�شاد حاجي زاده
ميثله املحامي  /ح�سن عا�شور املال
املنذر �إليـه � :آزاد امر اهوف

املنذره  :احلارث ملقاوالت البناء ذ.م.م
ميثلها املحامي  /ح�سن عا�شور املال
املنذر �إليـه  :راج��ان بولوكول (املدير امل�س�ؤل ورئي�س جمل�س الأدارة مليدا�س للديكور الداخلي
والأعمال الكهروميكانيكية (�ش.ذ.م.م)
( تعذر االعالن )
تنذر امل�ن��ذره املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته وق��دره  91،414،43درهم
(واحد وت�سعون الف و�أربعمائة و�أربعة ع�شر درهما وثالثة و�أربعون فل�سا) مع الفوائد التجارية
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك جراء تعامالت جتارية فيما بينهما على �أن
يقوم ب�سداد املديونية خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االن��ذار واال
�ست�ضطر املنذرة �إتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضد املنذر اليه لإلزامه �سداد مبلغ املديونية
مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

املنذره  :احلارث للخدمات التقنية �ش.ذ.م.م
ميثلها املحامي  /ح�سن عا�شور املال
املنذر �إليـه  :عمر حممد �سامل العوي�س (املدير امل�س�ؤل ل�شركة �أومي�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م)
(تعذر االعالن)
يندر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته وقدره  ٢٤٦،٩٩٧،٠٥ :درهم(.مائتان
و�ستة و�أرب �ع��ون ال��ف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون دره��م وخم�سة فل�س) م��ع الفوائد التجارية
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك جراء تعامالت جتارية فيما بينهما على �أن
تقوم ب�سداد املديونية خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االن��ذار واال
�ست�ضطر املنذرة �إتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضد املنذر اليه لإلزامه �سداد مبلغ املديونية
مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل
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العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8746
املنذرة  :الأفق للو�ساطة التجارية (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م)
املنذر اليها  :جريد جلوبال للو�ساطة التجارية � -ش ذ م م
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�سداد مبلغ ( 221,015درهم) (مائتان وواحد وع�شرون
الف وخم�سة ع�شر درهما) مع الر�سوم وامل�صاريف خالل مدة �أق�صاها خم�س ايام من
تاريخ ن�شر ه��ذا االن��ذار واال ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االج��راءات القانونية التي
حتفظ لها حقها وا�ست�صدار ام��ر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل
او �ضرر تعر�ضت له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وامل�صاريف والتقا�ضي
واتعاب املحاماة .ولكم فائق االحرتام والتقدير ،،،

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8745
املنذر � :إبراهيم حممد عبيد ح�سن الزعابي � -إماراتي اجلن�سية
املنذر اليها  :حممد عبداهلل ال�سيد علي احمد  -م�صري اجلن�سية
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليه ب�سداد مبلغ  132000درهم (مائة واثنان وثالثون الف
دره��م)  ،مع الر�سوم وامل�صاريف خالل مدة �أق�صاها خم�س اي��ام من تاريخ ن�شر هذا
االن��ذار واال ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها
وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له
املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�صاريف والتقا�ضي واتعاب املحاماة.
ولكم فائق االحرتام والتقدير ،،،

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8775
املنذرة  :عرب اخلليج للمنتجات اال�سمنتية ذ م م
املنذر اليها  :واحة �سيوة لالعمال الفنية  -ذ م م
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�سداد مبلغ  210,866درهم (مائتان وع�شرة الف وثمامنائة
و�ستة و�ستون درهما) مع الر�سوم وامل�صاريف خالل مدة �أق�صاها خم�س ايام من تاريخ
ن�شر هذا االنذار واال ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ لها
حقها وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ضت
له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وامل�صاريف والتقا�ضي واتعاب املحاماة.
ولكم فائق االحرتام والتقدير ،،،

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8778
املنذرة  -:الأمري لتحميل وتفريغ الب�ضائع واملالحة ذ م م
املنذر اليها  :الوحدة للتجارة العامة ذ م م
املو�ضوع /انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�سداد مبلغ  4,880,000درهم (�أربعة ماليني وثمامنائة
وثمانون الف درهم)  ،مع الر�سوم وامل�صاريف خالل مدة �أق�صاها خم�س ايام من تاريخ
ن�شر هذا االنذار واال ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ لها
حقها وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ضت
له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وامل�صاريف والتقا�ضي واتعاب املحاماة .
ولكم فائق االحرتام والتقدير ،،،
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العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8763
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8765

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8764

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8734

املنذر  :برمیانی رامی�ش هوت�شاند  -هندي اجلن�سية
مبوجب وكالة ملكتب � /سلوى عمر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية م�صدقة ا�صوال
لدى كاتب العدل دبي رقم ( )2021/1/90510بتاريخ  2021/4/26و و ميثله
قانونا املحامية � /سلوی حممد حممد عمر
املنذر �إليه  /مانفيندرا �شارما ماتريبهون نات �شارما
ينذر املنذر املنذر اليه �ضرورة �سداد مبلغ ( )225000درهم املرت�صده يف ذمتك خالل
مدة ثمانية �أيام عمل تبد�أ من تاريخ �إ�ستالمك هذا االعالن  ،و �إال �سن�ضطر �آ�سفني �إىل
�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع �إحتفاظنا باحلق يف املطالبة بالتعوي�ضات الواجبة
و الفائدة القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة.

املنذر  /م�صرف الهالل
املنذر اليه  /عمر عبد اهلل �سيف بن �صباح الفال�سي
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه ب�أداء مبلغ  265,018.26درهم (مئتان
خم�سة و�ستون �ألف وثمانية ع�شر درهم و�ستة وع�شرون فل�س) ،خالل
مدة اق�صاها خم�سة اي��ام من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار ،واال �سي�ضطر
املنذر لل�سري يف �إج��راءات ا�ست�صدار امر اداء باملبلغ املذكور مع حفظ
حقه يف مطالبتكم ب�أى م�صاريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق ال�شكر والتقدير

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :موريل بور�سومال باتيا  -هندي اجلن�سية  ،مبوجب وكالة لل�سيد  /فيجني�ش فيجاياكومار
مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال لدى كاتب العدل دبي رقم ( )2019/1/127916بتاريخ
 2019/6/25مبوجب وكالة ملكتب� /سلوى عمر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية م�صدقة
ا�صوال لدى كاتب العدل دبي رقم ( )2021/1/91030بتاريخ  2021/4/27و ومیثله
قانونا املحامية � /سلوى حممد حممد عمر
املنذر �إليه  /مانفيندرا �شارما ماتريبهون نات �شارما.
ينذر املنذر املنذر اليه �ضرورة �سداد مبلغ ( )100000درهم املرت�صده يف ذمتك خالل مدة
ثمانية �أيام عمل تبد�أ من تاريخ �إ�ستالمك هذا االعالن  ،و �إال �سن�ضطر �آ�سفني �إىل �إتخاذ كافة
الإجراءات القانونية مع �إحتفاظنا باحلق يف املطالبة بالتعوي�ضات الواجبة والفائدة القانونية
والر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

املنذر  :موريل بور�سومال باتيا  -هندي اجلن�سية  ،مبوجب وكالة لل�سيد  /فيجني�ش فيجاياكومار
مب��وج��ب وك��ال��ة م�صدقة ا� �ص��وال ل��دى ك��ات��ب ال �ع��دل دب��ي رق��م ( )2019/1/127916بتاريخ
 2019/6/25مبوجب وكالة ملكتب � /سلوى عمر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية م�صدقة
ا�صوال لدى كاتب العدل دبي رقم ( )2021/1/91030بتاريخ  2021/4/27و ومیثله قانونا
املحامية � /سلوى حممد حممد عمر
املنذر �إليهم  - 1 /را�شمی �شارما امبيكا �شاران �شرما  -هندية اجلن�سية
 - 2مانفيندرا �شارما ماتريبهون نات �شارما .
� - 3أوريون كيميكالز  -م د م �س
ينذر املنذر املنذر اليهم �ضرورة �سداد مبلغ ( )288000درهم املرت�صده يف ذمتكم خالل مدة ثمانية
�أيام عمل تبد�أ من تاريخ �إ�ستالمكم هذا االعالن ،و �إال �سن�ضطر �آ�سفني �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات
القانونية مع �إحتفاظنا باحلق يف املطالبة بالتعوي�ضات الواجبة والفائدة القانونية و الر�سوم و
امل�صاريف و �أتعاب املحاماة..

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

�إعالن موعد جل�سة بالن�شر
رقم الدعوى /2021/11:ق�ضايا م�ستعجلة

بناء على طلب مدعي/نياندونغ جاو  -اجلن�سية/ال�صني
اىل مدعي عليه/هايبو �شى  -اجلن�سية/ال�صني
ف��ان��ت مكلف باحل�ضور ام��ام �شخ�صيا او بوا�سطة وك�ي��ل معتمد عنك
يف ال�ساعة 10:00:من ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق 2021/11/3:لالجابة على
ال��دع��وى وت �ق��دمي م��ال��دي��ك م��ن ب�ي��ان��ات ودف ��وع ويف ح��ال��ة تخلفك عن
احل�ضور او ار��س��ال وكيل عنك يف ال��وق��ت امل�ح��دد ف��ان املحكمة �ستبا�شر
الدعوى غيابيا.
�أمني �سر

بناء على طلب مدعي/نياندونغ جاو  -اجلن�سية/ال�صني
اىل مدعي عليه/اك�سني مينغ  -اجلن�سية/ال�صني
ف��ان��ت مكلف باحل�ضور ام��ام �شخ�صيا او بوا�سطة وك�ي��ل معتمد عنك
يف ال�ساعة 10:00:من ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق 2021/11/3:لالجابة على
ال��دع��وى وت �ق��دمي م��ال��دي��ك م��ن ب�ي��ان��ات ودف ��وع ويف ح��ال��ة تخلفك عن
احل�ضور او ار��س��ال وكيل عنك يف ال��وق��ت امل�ح��دد ف��ان املحكمة �ستبا�شر
الدعوى غيابيا.
�أمني �سر

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

�إنذار عديل بالن�شر

�إنذار عديل بالن�شر

�إنذار عديل بالن�شر

رقم ( ) 2021/19414
املنذر  :م�صرف ابوظبي الإ�سالمي �ش.م.ع.
املنذر �إليه  :مبدي ريا�ض مبدي �صالح.
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق ��درة ( )24,259.25درهم
نتيجة الإخ�ل�ال ب�سداد الأق���س��اط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذل��ك خ�لال �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م (  / 81794خ�صو�صي  /Q/دب��ي) م��ن نوع
(� _CHEVROLET TRAVERSEأ�ستي�شن) موديل ()2015
_ لون (ذهبي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2021/19193
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليه  :كرمي عبداحلميد عبداملح�سن حممد �شتا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )59,826.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 40524خ�صو�صي  / I/دبي ) من نوع
( �أودي � _ A4صالون ) موديل ( _ ) 2014لون (بني) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2021/19415
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش.م.ع.
املنذر �إليها  :عنود نا�صر حممد قا�سم احلو�سني .
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )269,349.91درهم
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم (  / 26884خ�صو�صي � / 4/أبوظبي ) من نوع (ميزاراتي
ك��وات��روب��ورت��ي _ ��ص��ال��ون) م��ودي��ل ( _ )2019ل��ون (�أب�ي����ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 153/2021/26:عقاري كلي

�إعالن موعد جل�سة بالن�شر
رقم الدعوى /2021/11:ق�ضايا م�ستعجلة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

حماكم دبي

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

(تعذر االعالن)
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته وق��دره641,000 :
(�ستمائة وواح��د و�أرب�ع��ون �أل��ف دره��م) .مع الفوائد التجارية والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك جراء تعامالت جتارية فيما بينهما على �أن يقوم ب�سداد
املديونية خ�لال م��وع��د �أق���ص��اه خم�سة �أي ��ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالمكم ه��ذا االن ��ذار و�إال
�سي�ضطر املنذر �إتخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضد املنذر اليه لإلزامه �سداد مبلغ
املديونية مع حفظ كافة حقوق املنذر االخـرى.

املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية االوىل رقم 96
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه االول بالوحدة رقم  PH12الكائنة يف البناية رقم  1احلتيمي
 B5امل�شادة على قطعة االر�ض رقم  1124يف نخلة جمريا بامارة دبي  ,عن طريق الهبة اىل املدعي عليها الثانية وما
تالها من ت�صرفات بني املدعي عليهم والغائهم جميعا واعادة الوحدة اىل ا�سم املدعي عليه االول يف ال�سجالت الر�سمية
لدى دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي والزامهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل االتعاب.
املدعي:برنت انف�ستمنت�س ليمتد
عنوانه:واملتخذة موطنا خمتار لها يف الدولة مكتب وكيلها القانوين  -خري اهلل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -والكائن
يف امارة دبي  -اخلليج التجاري � -شارع الأبراج جنوب  -برج ت�شر�شل التنفيذي  -طابق  - 35مكتب
املطلوب �إعالنهم  -1 :اماجنيالدى ماك�شوف  -2تيمور عماروف  -3اولغا �شاتروف�ستكيا � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه االول
بالوحدة رقم  PH12الكائنة يف البناية رقم  1احلتيمي  B5امل�شادة على قطعة االر���ض رقم  1124يف نخلة جمريا
بامارة دبي  ,عن طريق الهبة اىل املدعي عليها الثانية وما تالها من ت�صرفات بني املدعي عليهم والغائهم جميعا واعادة
ال��وح��دة اىل ا�سم امل��دع��ي عليه االول يف ال�سجالت الر�سمية ل��دى دائ��رة االرا��ض��ي واالم�ل�اك بدبي وال��زام�ه��م بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل االتعاب  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/16ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
�إعالن حكم
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001655جتاري جزئي

اىل املدعي عليه:م�صعب ح�سن حممد خلف اهلل  ,اجلن�سية �سوداين
العنوان:امارة عجمان  -الرو�ضة � -شارع  - 57فيال � - 17شقة - 105
مكاين - 4903607648:هاتف0564786603:
بالدعوى امل�شار اليه اعاله املرفوعة من:املدعي:م�صعب عبدالواحد جيب اهلل حممد
نبلغك انه قد �صدر �ضدك احلكم املبني ادناه  2021/9/16ولك احلق يف اال�ستئناف على
هذا احلكم امام حمكمة اال�ستئناف املدنية خالل مدة  30يوما ابتداء من اليوم الذي يلي
تاريخ تبلغك بهذا االعالن ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�صادر خالل
املدة املذكورة فان احلكم �سي�صبح قطعيا بحقك و�ستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه ,
قررت املحكمة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره (خم�سة وثمانون الف
درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار والزمته بالر�سوم وامل�صاريف.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6695/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )172500درهم والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:خلف احمد خلف العتيبه
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الروية  -دبي � -شارع ند ح�صة  -مبنى اي تي بالزا � -شقة 313
املطلوب �إعالنهما  -1 :ن��وروز خان �سيد ويل � -2شرق املدينة لت�أجري مواقف ال�سيارات ���ش.ذ.م.م -
�صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2021/10/18:
الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )172.500مائة واثنان و�سبعون الف
وخم�سمائة درهم مع الفائدة القانونية  %5من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل يف  2019/6/15وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/678- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 294/218, by paying
the execution amount of (AED 341,595), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Abdulkader Ali Mohammed Abou Azoum
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (341,595) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Amal Abdullah Mohammed

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/689- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 119/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 824,889), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826
Parties to be notified 1- Abduljaleel Ameen Abdullah - Capacity: Execution Respondent.
2- Jameelah Kul Mohameed Hussain - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (824,889) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within
15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/828- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 205/2020 Real
Estate Summary, by paying the execution amount of (AED 355,140), including
the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@
omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Soheil Emdad - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (355,140) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Amnah Ahmed Felknaz

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/803-Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 203/2020, by paying
the execution amount of (AED 989,208), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826
Party to be notified 1- Vijay Kumar Kohli
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (989,208) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No 211/2021/674- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 427/2020, by paying
the execution amount of (AED 532,916), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified 1- Abdulabass Khadim
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (532,916) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Amnah Ahmed Felknaz

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/767-Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 294/2020, by paying
the execution amount of (AED 816,078), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@
omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1-Muhammad Mobin - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (816,078) dirhams to the
execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing
this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/673-Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 24/2018 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 504,199), including the
charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Mohd Riyaz Najarya - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (504,199) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/853- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 188/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 514,357), including the
charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Ajman, Al Rashidiya, Grand Tour, First Floor, 0504643947, execution1@
omalc.ae Emirate of Dubai, Al Owais & Almatrooshi Advocates, Port Saeed Area,
Business Point Building, Office No. 9, 042595777, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Aqeel Ahmed Basherullah Haji
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (514,357) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/800-Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 183/2020, by paying
the execution amount of (AED 512,776), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826
Party to be notified 1-Ali Mohsin Jasim Almeamar
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (512,776) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/823- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 202/2020 Real Estate
Summary, by paying the execution amount of (AED 758,764), including the
charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani
3244594826
Party to be notified 1- Wahid Khan Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (758,764) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No 211/2021/683- Real Estate Execution.
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 122/2020, by paying
the execution amount of (AED 504,580), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@
omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified 1- Vijay Narayan Manwani
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (504,580) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hamad Essa Salman

Real Estate Summary 74/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Parameswari Sakthivel Morojan
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-10-2021
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
739,787 and the interest of 9% per annum from 01-02-2020 until the full
payment, ordered him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as
attorney's fees and rejected other claims
. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days
from the day following publishing this service. The verdict is issued in
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
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Real Estate Summary 73/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Omar Kassim Addo
Unknown place of residence
The prevailing party Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-10-2021
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
146,652 and the interest of 9 % per annum from 01-02-2020 until the full
payment, ordered him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as
attorney's fees and rejected other claims.The verdict is issued in absentia
and may be appealed within thirty days from the day following publishing
this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is
read in public.

Real Estate Summary 558/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Harish Chander Ratan
Unknown place of residence.
The prevailing party /Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 01-09-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of
AED (671,150) and the interest of 9% per annum from the claim date of
14-07-2020 until the full payment, ordered him to pay the expenses and One
Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from
the day following publishing this service. The verdict is issued in the name
of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum,
Ruler of Dubai, and is read in public.

The Defendant/Muhammed Sajed Ghulam Yaseen
Claim no 3162/2021 Civil/Partial
per the appointment by Sharjah Federal Court of First instance to
Accounting Experience' work in the claim mentioned above. We
determined that on Wednesday, 03/11/2021 at 2 pm as the appointment
for the first online accounting experience meeting on (Zoom), kindly
install the Application and attend in person or by your legal representer/
attorney to the mentioned meeting Along with the all-related documents
contact no: 04/5821333
Fax: 04/5705773
Po box: 91153- Dubai
Email: expert@mazca.ae
Maz for Chartered accounting - a member in XLNC
Experienced Accountant
Fatima Abdallah Al-Zarou'ny

Legal Notice of payment
No. MOJB00073340
Warner: Ramadan Ali Restkar - Nationality Iran - As the owner of the license called
Ramadan Rastkar Building Materials Trading
Address: Emirate of Sharja - Ind Al Sajaa -Behind Emirate St - The land of the Mr/ Obaid
and khalifa, Ahmed Saif Saeed Al-Mahrazi tel:0506978398-0508970445
The first warnee : Multi Link Contracting (L.L.C) represented by: Ali Mohamed Abid Nationality UAE
The second warnee: Thomas Mathwe Matatheel - Nationality India - as a partner and
authorized signatory of cheques at bank
Address: Emirate of Dubai- Al Mamzar - Abraj Al Mamzar building owned by Qassem
Abdelrahman Al Bana - Third floor - Offices Nos.302-304-306-307-Tel No.292926904
Subject: Legal Notice of Payment an amount of 81.321.50 (DHS, Eighty-one Thousand
and Three Hundred Twenty One) and legal interest 12% from the due date untill the full of
payment - at no more than Five days from the day of notification.
Therefore
the warner warning the warnees Jointly and severally to pay an amount of of 81.321.50(DHs,
Eighty-one Thousand and Three Hundred Twenty One) and legal interest 12% from the
due date untill the full of payment - at no more than Five days from the day of notification.
Otherwise we will take a legal action against them.

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة
املحا�سبية الأول
2021/10/31  بتاريخ13379 العدد

 مدين جزئي2021/3162 : يف الدعوى رقم
حممد �ساجد غالم يا�سني:املدعي عليه/املعلن اليه
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية املوقرة العمال
2021/11/3:اخلربة املحا�سبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء املوافق
وذلك يف متام الثانية ظهرا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة املحا�سبية االول
 لذا يرجى تثبيت الربنامج ويطلبZOOM عن بعد وذلك عن طريق تطبيق
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع ارفاق كافة امل�ستندات
- 045705773: وفاك�س رقم045821333:املتعلقة بالدعوى للتوا�صل على هاتف رقم
.expert@mazca.ae: بريد الكرتوين-  دبي- 91153:ب.�ص
XLNC  ع�ضو يف- ماز للمحا�سبة القانونية
فاطمة عبداهلل الزرعوين/اخلبرية املحا�سبية

�إعالن بالن�شر
2021/10/31  بتاريخ13379 العدد
 جتاري جزئيSHCFICIPOR2021/0006989 : يف الدعوى رقم
)عبدالرحمن مراد ا�سماعيل حممد كرم الرياي�سه (املدعي عليه/ال�سيد
. جتاري جزئيSHCFICIPOR2021/0006989 :يف الدعوى رقم
 االبتدائية بندبي خبريا م�صرفيا يف- بناءا على تكليف حمكمة ال�شارقة االحتادية
)بنك دبي اال�سالمي (املدعي �ضدكم:الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من ال�سادة
وعليه يرجى ح�ضوركم يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي مالديكم
 يف متام2021/11/2:من م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق
 و�سيتم االت�صال بكم,  ظهرا حيث �سيتم عقد اجلل�سة عرب تطبيق زوم12:30:ال�ساعة
0503236066:موبايل.قبيل موعد اجلل�سة للت�أكد من متكني الفنيات الالزمة
عمر يحيى الكرتي/اخلبري امل�صريف

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

2021/10/31  بتاريخ13379 العدد

2021/10/31  بتاريخ13379 العدد

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
 حمكمة التنفيذ املدنية- حمكمة ال�شارقة الإحتادية
 مدين جزئيSHCEXCIREA2021 /0003318 �إخطار دفع يف الق�ضية رقم

�إعالن مدعي عليه بالن�شر

لوريتا اي�سبار تريو�شيا: �إىل املحكوم عليه
عبدالعزيز اور الرحمن غالم م�صطفى �شوهان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
خالد عبداهلل ح�سني عبداهلل احلمادي:املنفذ
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
 املجموع:  ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي، املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
.  درهم5221 الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف
)15( لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل
 ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن. �إعالنكم بهذا الإخطار/ يوما من تاريخ �إعالنك
.املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا
حمكمة التنفيذ املدنية

 مدين جزئيSHCFICIREA2021 /0003402 يف الدعوى رقم
جوزيف مالك مي�صال عبد امللك/ ت�شوكلت لالعالنات وميثلها: �إىل املدعي عليه
هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�شارقة للن�شر/نعلمكم بان املدعي
احلكم حكمت املحكمة مبثابة:قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة
) درهم55.610( احل�ضوري بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 مع الزامها بالفائدة القانونية بواقع, خم�سة وخم�سون الفا و�ستمائة وع�شر دراهم
 �سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام وباخالء العني امل�ؤجرة%5
 درهم �سنويا100.34 وب�سداد ما ي�ستجد من ايجار من تاريخ رفع الدعوى بواقع
 درهم مقابل اتعاب500 حتى تاريخ االخالء الفعلي والزامها بالر�سوم وامل�صاريف و
2021/10/27: حرر بتاريخ- املحاماة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
2021/10/31  بتاريخ13379 العدد
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
- م.م. غالم م�صطفى ملقاوالت البناء ذ-  حمكمة التنفيذ املدنية- حمكمة ال�شارقة الإحتادية
عبدالعزيز اور الرحمن غالم م�صطفى �شوهان
 جتاريSHCEXCICOMS2021 /0001888 �إخطار دفع يف الق�ضية رقم

م.م.غالم م�صطفى ملقاوالت البناء ذ: �إىل املحكوم عليه
عبدالعزيز اور الرحمن غالم م�صطفى �شوهان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
م.م.�أميا ملقاوالت ت�شييد االن�شاءات املعدنية ذ:املنفذ
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
 املجموع:  ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي، املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
. 150001 الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف
)15( لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل
 ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن. �إعالنكم بهذا الإخطار/ يوما من تاريخ �إعالنك
.املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا
حمكمة التنفيذ املدنية

2021/10/31  بتاريخ13379 العدد

مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�شر
 ا�ستئناف جتاري2021/172 الرقم
 عمار بلقي�س بلقي�س-2 م.م. بلقي�س ملقاوالت البناء ذ-1/اىل امل�ست�أنف �ضدهما
.م.م.عن نف�سه وب�صفته مدير امل�س�ؤول بلقي�س ملقاوالت البناء ذ
 قد �أقيمت-  فرع- م.م.�شركة دان��وب لتجارة مواد البناء ذ/حيث ان امل�ستانف
 وعليه يقت�ضي ح�ضوركما اىل,  ا�ستئناف جتاري2021/172:عليكما الدعوى رقم
2021/11/2:حمكمة ر�أ�س اخليمة دائرة اال�ستئناف التجاري يوم الثالثاء املوافق
 وتقدمي ما لديكما من, م ال�ساعة التا�سعة �صباحا وذلك لالجابة على الدعوى
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكما عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنكما يف الوقت
.املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقكما
�أمني ال�سر

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
2021/10/31  بتاريخ13379 العدد
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 امر اداء312/2021/60:يف الدعوى رقم

203 اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم:املنظورة يف
) درهم والفائدة194040(  املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ: مو�ضوع الدعوى
.  من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب حماماة%12 القانونية بواقع
م.م.�شركة مطاحن املحيط ذ:املدعي
 جوار-  الطابق اخلام�س-  مبنى الزمردة-  دبي-  بردبي-  الكرامه-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ: وميثله- خمترب دبي املركزي
 مدعي عليه:  �صفته- م.م.ذ. مطعم ال�شوكة الذهبية �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 ال��زام املدعي عليها مطعم- 2021/1/17:ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ: مو�ضوع الإع�ل�ان
)194.040( م مبلغ وقدره.م.م بان ت�ؤدي للمدعية �شركة مطاحن املحيط ذ.م.ذ.ال�شوكة الذهبية ���ش
 من تاريخ املطالبة%9  والفائدة القانونية بواقع- دره��م مائة واربعة وت�سعون ال��ف وارب�ع��ون فل�س
 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل2020/12/29 الق�ضائية احلا�صل يف
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15 ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل. اتعاب املحاماة

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية
2021/10/31  بتاريخ13379 العدد

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري6468/2021/207 يف التنفيذ رقم
185 دائرة التنفيذ الثالثة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  جتاري جزئي2020/4387  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف913923.85( املنفذ به وقدره
ع.م. �شركة دبي اال�سالمية للتامني واعادة التامني امان �ش: طالب التنفيذ
 �شقة-  مبنى اب��راج اخلليج-  �شارع ع��ود ميثاء-  دب��ي-  بردبي-  ام��ارة دب��ي- االم��ارات:ع�ن��وان��ه
1  مبنى ب- امليزانني
 منفذ �ضده:  �صفته-  �شركة كينيا العادة الت�أمني املحدودة-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة913923.85( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة
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عالمة عند تنظيف �أ�سنانك قد ت�شري
�إىل �أنك "فري�سة" النوبة القلبية

تعد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية �أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة يف جميع �أنحاء العامل،
حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو  17.9مليون �شخ�ص كل عام.
و�أكرث من �أربع من كل خم�س حاالت وفاة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية حتدث ب�سبب النوبات
القلبية.
ويف حني �أن العالمات املبكرة للنوبة القلبية قليلة� ،إال
�أن هناك �إحداها ت�شري �إىل احتمال ظهور خطر الإ�صابة
�أثناء تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة.
وك �م��ا ه��و احل ��ال م��ع م�ع�ظ��م �أم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية ،حتدث النوبة القلبية عند ان�سداد واحد �أو �أكرث
من ال�شرايني التاجية .وغالبا ما يتم الإ�شارة �إىل النوبة
القلبية الو�شيكة من خالل الإح�سا�س بال�ضيق �أو ال�ضغط
يف و�سط ال�صدر .ويف حني �أن �أح��د �أه��م عوامل اخلطر
لهذه احلالة هو زيادة الوزن ،ت�شري الأبحاث املتزايدة �إىل
البكترييا كم�سبب حمتمل.
وعندما تدخل البكترييا الدم وتنتقل �إىل القلب ،ميكن

�أن ت�سبب التهابات قاتلة يف البطانة الداخلية للع�ضو.
والآن ،حددت درا�سة جديدة حالة �شائعة ميكن �أن تزيد
من خطر دخول اجلراثيم �إىل جمرى الدم ،ما ي�ؤدي �إىل
نوبة قلبية.
والتهاب دواعم ال�سن ،املعروف �أي�ضا با�سم �أمرا�ض اللثة،
ه��و ع ��دوى ت�صيب ال�ل�ث��ة وت�ستهدف الأن���س�ج��ة الرخوة
والعظام التي تدعم الأ�سنان.
وم��ن ال�ع�لام��ات املبكرة ل�ه��ذه احل��ال��ة ن��زي��ف اللثة �أثناء
تفري�ش الأ�سنان ،والذي يحدث عادة �أثناء التهاب اللثة،
وهو �أحد �أ�شكال التهاب دواعم ال�سن الأكرث اعتداال.
وعلى الرغم من �أن نزيف اللثة �شائع ن�سبيا� ،إال �أن��ه ال
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ينبغي جتاهله .ومن املمكن عك�س التهاب دواعم ال�سن يف
مراحله املبكرة ب�سهولة.
ومع ذلك ،ف�إن الأ�شكال الأك�ثر تقدما و�شدة من املر�ض
ميكن �أن متهد الطريق لأمرا�ض خطرية �أخرى.
وعالوة على ذلك� ،أ�شارت بع�ض الدرا�سات اال�ستق�صائية
عن الفم �إىل �أن��ه يف �أي وق��ت ،يعاين واح��د من كل �أربعة
بالغني من �أمرا�ض اللثة املتو�سطة �إىل ال�شديدة.
وت�شمل عالمات و�أعرا�ض احلالة ما يلي:
 تو ّرم اللثة �أو انتفاخها ل �ث��ة ذات ل ��ون �أح �م��ر ف� ��احت� ،أو �أح �م��ر داك � ��ن� ،أو لثة�أرجوانية
 اللثة التي ت�شعر ب�أمل عند مل�سها ب�صق الدم عند تنظيف �أ�سنانك بالفر�شاة �أو باخليط رائحة الفم الكريهة �صديد بني الأ�سنان واللثةوتقول درا�سة جديدة �أجريت يف ال�سويد� ،شملت 1578
م���ش��ارك��ا يبلغ متو�سط �أع �م��اره��م  62ع��ام��ا ،وخ�ضعوا
لفحو�صات الأ�سنان بني  2010و.2014
ومن بني ه�ؤالء املر�ضى ،مت ت�صنيف  985مري�ضا على
�أنهم �أ�صحاء ،بينما كان  489م�صابا بالتهاب دواعم ال�سن
املتو�سط و 113م�صابا بالتهاب دواعم ال�سن ال�شديد.
وخالل فرتة املتابعة البالغة � 6.2سنة ،كان هناك 205
�أحداث "نقطة نهاية �سريرية" والتي ُتعرف ب�أنها الوفاة
جلميع الأ�سباب� ،أو النوبة القلبية غري املميتة� ،أو ال�سكتة
الدماغية� ،أو ق�صور القلب احلاد.
والحظ الباحثون �أن امل�شاركني الذين يعانون من التهاب
دواع��م ال�سن يف الأ�سا�س لديهم احتماالت �أعلى بن�سبة
 49%لنقاط النهاية الأولية املذكورة �أعاله.
وق��ال ال��دك�ت��ور فريانيني" :كان خطر التعر�ض حلدث
قلبي وعائي �أثناء املتابعة �أعلى لدى امل�شاركني امل�صابني
بالتهاب دواعم ال�سن،
وزاد بالتوازي مع �شدته .وكان هذا وا�ضحا ب�شكل خا�ص
يف املر�ضى الذين عانوا بالفعل من احت�شاء ع�ضلة القلب.
ن�ح��ن ن�ف�تر���ض �أن ت�ل��ف �أن���س�ج��ة ال�ل�ث��ة ل��دى الأ�شخا�ص
امل�صابني ب�أمرا�ض اللثة قد ي�سهل انتقال اجلراثيم �أو
نقلها �إىل جمرى الدم".
وهذا ميكن �أن ي�س ّرع التغريات ال�ضارة للأوعية الدموية
للجراثيم يف جم��رى ال ��دم .ومي�ك��ن �أن ي� ��ؤدي ذل��ك �إىل
ت�سريع التغريات ال�ضارة يف الأوعية الدموية و� /أو زيادة
االلتهاب اجلهازي ال�ضار بالأوعية".
و ُي�شار �إىل تر�سب اجلراثيم يف بطانة القلب با�سم التهاب
ال���ش�غ��اف ،وع ��ادة م��ا ي�ح��دث ب�سبب دخ ��ول البكترييا �أو
الفطريات �أو اجلراثيم الأخ��رى �إىل اجل�سم عن طريق
الفم.
وخالل املراحل املبكرة من التهاب اللثة ،ميكن �أن يحدث
التهاب اللثة ال��ذي ت�سببه البكترييا يف �أق��ل من خم�سة
�أي��ام ،ما يجعل معاجلة الأع��را���ض مبجرد ظهورها �أمرا
�ضروريا.

ما كمية رقائق البطاط�س التي ميكنك طبيب يك�شف �أعرا�ض ارتفاع
تناولها دون الإ�ضرار ب�صحتك؟ م�ستوى ال�ضغط داخل اجلمجمة
�أعلنت الدكتورة �آنا بيال�ؤو�سوفا ،ع�ضو اجلمعية
الوطنية الرو�سية خل�براء التغذية� ،أن��ه توجد
قواعد حمددة الختيار رقائق البطاطا ومع �أي
مواد يف�ضل تناولها ،لتخفي�ض م�ضارها.
وت�شري اخلبرية يف حديث لراديو "�سبوتنيك"،
�إىل �أن ال�ك�ث�يري��ن م��ن حم�ب��ي رق��ائ��ق البطاطا
(الت�شب�س) ،يخافون من تناولها ،العتقادهم �أنها
�ضارة بال�صحة .فكم كمية الرقائق التي ميكن
تناولها دون الإ�ضرار بال�صحة؟ و�أي امل�شروبات
والأطعمة يف�ضل تناولها مع هذه الرقائق.
وتقول" ،حتتوي علبة رقائق البطاطا متو�سطة
احل �ج��م ع � ��ادة ع �ل��ى  70غ ��رام ��ا ،وه � ��ذه ميكن

ت�ن��اول�ه��ا دون ��ض��رر ك�ب�ير ب��ال���ص�ح��ة .ول�ك��ن من
الأف�ضل تناولها على �أج��زاء تدريجيا ،بدال من
تناولها مع اجلعة مع م�شاهدة برامج التلفزيون.
والأف�ضل تناول رقائق البطاطا مع اخل�ضروات
�أو ال�سلطات .وللعلم ي�سبب تناول رقائق البطاطا
يوميا ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم".
وت�ضيف ،يجب االنتباه عند ��ش��راء علب رقائق
البطاطا� ،إىل وجود �إ�ضافات لتح�سني النكهة.
وت �ق��ول" ،من الأف �� �ض��ل � �ش��راء رق��ائ��ق البطاطا
الكال�سيكية ال�ت��ي مل ت�ضف لها �أي نكهة مثل
اجلنب واللحم املقدد �أو الب�صل وغري ذلك".
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أن رقائق البطاطا م�ضرة

لل�صحة ب�سبب احتوائها على ن�سبة عالية من
امللح وال��زي��ت .امللح يحولها �إىل م��ادة ��ض��ارة ملن
يعاين من �أمرا�ض معينة.
وتقول" ،رقائق البطاطا �ضارة ب�صورة خا�صة ملن
يعاين من ارتفاع م�ستوى �ضغط ال��دم ،وت�صبح
بالن�سبة لهم �أك�ل��ة �شهية ،لأن�ن��ا عمليا ال ن�شعر
ب��امل�ل��ح ع�ن��د ت�ن��اول�ه��ا .ك�م��ا �أن �ه��ا � �ض��ارة مل��ن يعاين
م��ن �أم��را���ض الكبد و�أم��را���ض القلب والأوعية
الدموية املرتبطة بالوذمة".وت�ضيف اخلبرية،
ميكن ا�ستبدال رقائق البطاطا ،برقائق اخل�ضار
والفواكه مثل التفاح وامل��وز والبنجر �أو اجلزر،
فهي اختيار جيد و�صحي للوجبات اخلفيفة.

ع��ادة م��ا ي�شخ�ص الأط�ب��اء ارتفاع
م�ستوى ال�ضغط داخل اجلمجمة
لدى الأطفال الر�ضع والأ�شخا�ص
البالغني ،ولكن هل هذا الت�شخي�ص
�صحيح دائما؟
وي�شري الطبيب الرو�سي �ألك�سندر
ميا�سنيكوف ،يف برنامج تلفزيوين،
�إىل �أن ارت � �ف ��اع ال �� �ض �غ��ط داخ ��ل
اجلمجمة م��ن الأم��را���ض النادرة
جدا ،حيث ت�شري الإح�صائيات �إىل
وج ��ود ح��ال��ة واح ��دة ب�ين ك��ل مئة
�ألف �شخ�ص.
وق��د ي�ك��ون �سبب ارت �ف��اع م�ستوى
ال�ضغط داخ��ل اجلمجمة� ،إ�صابة
يف ال��ر�أ���س �أو ورم يف ال��دم��اغ� ،أو
ن��زي��ف داخ � ��ل ال� ��ر�أ�� ��س �أو جلطة
دم��اغ �ي��ة .ك �م��ا ق ��د ي �ك��ون ب�سبب
ت �ع��اط��ي ب �ع ����ض �أن � � ��واع الأدوي � � ��ة.
ومي �ي��ل لل��إ� �ص��اب��ة ب �ه��ذا املر�ض
الأطفال والن�ساء يف �سن الإجناب،
ال �سيما اللواتي ب�صورة خا�صة يف
جمموعة اخلطر.
وي�شري ميا�سنيكوف ،على �سبيل
املثال،
�إىل �أن �إح� ��دى امل��ري���ض��ات (42
� �س �ن ��ة) ك ��ان ��ت ت �ت �ب��ع من� ��ط حياة
ن�شيط :رك��وب الدراجات والتزلج
وغري ذلك.

ول �ك��ن ق �ب��ل � �س �ت��ة �أ� �ش �ه��ر تغريت
ح�ي��ات�ه��ا مت��ام��ا ،ب���س�ب��ب ال�صداع
ال�شديد وال��دوخ��ة ،م��ا ا�ضطرها
�إىل التخلي ع��ن جميع �أن�شطتها
البدنية املعتادة.
وقد �شخ�ص الطبيب املعالج ارتفاع
م�ستوى ال�ضغط داخل اجلمجمة
وو�صف لها الأدوي��ة الالزمة .بيد
�أن هذه الأدوي��ة مل ت�ساعدها ومل
تخفف معاناتها.

وي� �ق ��ول م �ي��ا� �س �ن �ي �ك��وف ،ال ميكن
ت�شخي�ص هذا املر�ض دون فح�ص
قاع العني .وي�ضيف مو�ضحا ،لأن
امل�صابني بارتفاع م�ستوى ال�ضغط
داخل اجلمجمة عليهم كل ثالثة
�أ� �ش �ه��ر م��راج �ع��ة �أخ �� �ص��ائ��ي طب
ال �ع �ي��ون ،لأن� ��ه يف  20ب��امل�ئ��ة من
احل� ��االت ي � ��ؤدي ارت �ف ��اع ال�ضغط
داخل اجلمجمة �إىل فقدان الر�ؤية
مت��ام��ا .و�أن ال��دوخ��ة ل�ي���س��ت من

�أع��را���ض ارت�ف��اع م�ستوى ال�ضغط
داخل اجلمجمة.
وي �ق��ول" ،تكمن امل�شكلة يف الأذن
ال��داخ �ل �ي��ة ،ل��ذل��ك ل ��ن ت�ن�ف��ع �أي
�أدوية يف العالج ،بل فقط متارين
معينة".
وي�ضيف� ،أعرا�ض ارتفاع ال�ضغط
داخ � ��ل اجل �م �ج �م��ة ،ه ��ي ال�صداع
و�ضعف ال��ر�ؤي��ة والغثيان ،ولي�س
الدوخة.
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�ضمن جوالتها يف �أ�سواق الن�شر العاملية التي ت�أثرت
بالتداعيات االقت�صادية لأزم��ة كورونا ،توجهت
ال�شيخة بدور القا�سمي ،رئي�سة االحت��اد الدويل
للنا�شرين� ،إىل العا�صمة الإ�سبانية مدريد ،يف
خطوة للت�أكيد على التزام االحتاد بالتوا�صل مع
جميع اجلهات املعنية بقطاع الن�شر لتحديد فر�ص
التعاون امل�شرتك على امل�ستوى العاملي بهدف تعزيز
منظومة الن�شر وحتفيز منوها عاملي ًا.

34

خالل لقائها ممثلي دور الن�شر و�أع�ضاء جمل�س �إدارة الرابطة الإ�سبانية

بدور القا�سمي ت�ؤكد التزامها بتوحيد جهود قطاع الن�شر وتعزيز منوه عاملي ًا
والتقت ال�شيخة بدور القا�سمي خالل الزيارة
مب�م�ث�ل��ي دور ال�ن���ش��ر و�أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة
الرابطة الإ�سبانية لنقابات النا�شرين ،ووجهت
دع��وة للحكومات واملنظمات ال��دول�ي��ة لتوفري
بيئة حا�ضنة للنا�شرين ت�ضمن ازده��ار قطاع
الن�شر ،وتعزز جهود االحتاد الدويل للنا�شرين
يف ت��وح�ي��د ج�ه��ود ق�ط��اع الن�شر ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي.
وا�ستعر�ضت رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين
اجلهود املبذولة لتقدمي ر�ؤية منظومة الن�شر
من خالل امل�شاريع اجلديدة التي مت تنفيذها
بعد �إ�صدار تقرير �أع��ده االحت��اد بعنوان “من
اال�ستجابة �إىل التعايف :ت�أثري جائحة كوفيد-
 19على �صناعة الن�شر العامل ّية».

و�أو�ضحت ال�شيخة بدور القا�سمي �أن “اخلطة
العاملية لتعزيز ا�ستدامة �صناعة الن�شر ومرونتها
( »)InSPIReالتي �أطلقها االحتاد م�ؤخراً
�ضمن خ�ط��ة عمله اجل��دي��دة� ،ست�ساعد على
تعزيز منو قطاع الن�شر وتفتح فر�ص التعاون
بني النا�شرين والعاملني يف قطاع الن�شر من
املتخ�ص�صني يف الطباعة والتوزيع ،واملكتبات،
والكتّاب والر�سامني ،م�ؤكدة على �أهمية �ضمان
ا�ستدامة �صناعة الن�شر يف امل�ستقبل.
وي�ضم االحت��اد ال��دويل للنا�شرين يف ع�ضويته
 86منظمة م��ن  71دول ��ة ت�ع�م��ل يف �أ�سواق
ت�خ��دم �أك�ث�ر م��ن  5.6مليار ن�سمة ،واحتفا ًء
مب ��رور  125ع��ام �اً ع�ل��ى ان�ط�لاق�ت��ه ،يوا�صل
االحت ��اد ال�ت��زام��ه بالقيم ال�ت��ي ت�أ�س�س عليها،

والتي ت�شمل تقدمي الدعم املتوا�صل للأع�ضاء،
وتعزيز ال�سيا�سات املتع ّلقة بالن�شر التعليمي
وت�سهيل الو�صول �إليه .ومن امل�شاريع اجلديدة
التي انطلقت يف هذا الإطار�“ ،أكادميية االحتاد
ال��دويل للنا�شرين” التي تقدم �سل�سلة دورات
تدريبية بعدة لغات لتزويد النا�شرين بالأدوات
الالزمة لتعزيز مهاراتهم يف القطاع الرقمي.
ي���ش��ار �إىل �أن زي� ��ارة رئ�ي���س��ة االحت� ��اد ال ��دويل
للنا�شرين للعا�صمة الإ�سبانية ت�أتي بعد �سل�سلة
من ال��زي��ارات التي �أجرتها يف وق��ت �سابق من
العام اجلاري ،والتقت خاللها �أع�ضاء احتادات
ال �ن��ا� �ش��ري��ن يف ك��ل م��ن ال �� �س �ع��ودي��ة ،ورو�سيا،
وتركيا ،وم�صر ،وكينيا ،و�ساحل العاج ،وغانا،
وجورجيا.
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�أع �ل �ن��ت ه �ي �ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ل �ل �ك �ت��اب ع ��ن ج �م �ل��ة من
ال�ت�ط��وي��رات واخل��دم��ات اللوج�ستية ال�ت��ي ت�ضمن
جلمهور معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف دورته
الـ ،40ت�ستثمر م��ن خ�لال�ه��ا ال�ت�ق�ن�ي��ات احلديثة
يف خدمة اجلماهري لتوفري ال��وق��ت عليهم� ،سواء
يف مطالعة �أج�ن��دة املعر�ض وفعالياته� ،أو �أجنحة
العار�ضني واملرافق اخلدمية ،وتنظم زيارات طالب
املدار�س لأجنحة املعر�ض.
وا�ستحدثت الهيئة بالتعاون مع دائرة املالية املركزية
ب��ال���ش��ارق��ة ،خ��دم��ة ل���ش��راء ال�ك�ت��ب م��ن دور الن�شر
امل�شاركة يف “معر�ض ال�شارقة ال ��دويل للكتاب”،
وذلك عرب توفري �أجهزة رقمية موزعة على مداخل
القاعات ،تتيح للزوار الدفع عن طريق البطاقات
ال�ب�ن�ك�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب �إم�ك��ان�ي��ة ال �� �ش��راء التقليدي
بالعمالت النقدية مبا�شرة من دور الن�شر.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،طوّر املعر�ض �أجهزة اال�ستعالمات
امل��وزع��ة على �أب ��واب ال�ق��اع��ات ،ع��ن طريق تزويدها
بخ�صائ�ص ت�سهل على ذوي االحتياجات اخلا�صة
ا�ستعمالها ،مع توفري �إمكانية طلب امل�ساعدة عرب
�أج �ه��زة اال��س�ت�ع�لام��ات يف ح��ال��ة ف �ق��دان املمتلكات
اخلا�صة بالزوار ،ف�ض ً
ال عن توفري م�ساحات �إ�ضافية
خلدمة مواقف ال�سيارات.
تطبيق خ��ا���ص ب��امل�ع��ر���ض وا� �س �ت �ع��دادات ال�ستقبال
الطلبة
وت�شهد دورة هذا العام من املعر�ض �إ�ضافة مميزة
ت�ت�م�ث��ل يف �إط�ل��اق ت�ط�ب�ي��ق ي�ح�م��ل ا� �س��م “معر�ض
ال �� �ش��ارق��ة ال � ��دويل للكتاب” ،مي �ك��ن حت�م�ي�ل��ه من
متجري “بالي �ستور” و”�آبل �ستور” ،وي�سمح
باالطالع على برنامج املعر�ض من جل�سات وور�ش
عمل وع��رو���ض� ،إ��ض��اف��ة �إىل النا�شرين امل�شاركني

والكتب املعرو�ضة؛ كما يوفر خا�صية تنبيه امل�ستعمل
ب��اق�تراب ت��وق�ي��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ي��ري��د امل�شاركة
فيها.
ون �ظ��راً ل�ل�إق�ب��ال الكبري م��ن ط�لاب امل��دار���س على
معر�ض ال�شارقة وت�شجيعه لل�شباب لالطالع على
�آخر الإ�صدارات والكتب التي تقع يف دائرة اهتمامهم
وتلبي �شغفهم ،حر�صت هيئة ال�شارقة للكتاب على
تطوير �آل�ي��ة ت�سجيل امل��دار���س ع��ن ط��ري��ق الرابط
ال �ت��ايلhttps://bit.ly/2XOJN8V :
وذل � ��ك ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى � �س�ل�ام��ة ال� �ط�ل�اب وتنظيم
ح�ضورهم �إىل املعر�ض ،مع مراعاة كافة الإجراءات
االحرتازية.
ب ��دوره �أو� �ض��ح ��س�ع��ادة �أح�م��د ب��ن رك��ا���ض العامري،
رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب� ،أن املعر�ض ي�سعى �إىل
التطوير امل�ستمر يف اخل��دم��ات والت�سهيالت التي
يقدمها جلمهوره عاماً بعد الآخر ،وذلك ما ي�ضمن
ت�صدره معار�ض الكتب يف املنطقة والعامل.

وق ��ال�“ :إن معر�ض ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب هو
ال�ه��وي��ة ال�ت��ي ت�ع�بر فيها ال���ش��ارق��ة ع��ن م�شروعها
احل���ض��اري وال�ث�ق��ايف �أم ��ام ال �ع��امل ،وه��و م��ا يجعلنا
جن�سد حجم اهتمامنا بر�سالة الإمارة جتاه املعرفة
والإب � ��داع وال�ث�ق��اف��ة ،ب ��إج ��راءات عملية ع�ل��ى �أر�ض
ال��واق��ع ،تتعدى التنظيم ال�ع��ام وح�ج��م النا�شرين
املُ�ست�ضافني ،وت�صل �إىل �أدق التفا�صيل يف املعر�ض
التي تغني وترثي جتربة الزوار وتعزز فيها ال�شغف

جتاه القراءة واقتناء الكتب».
وتوجه العامري بال�شكر �إىل دائ��رة املالية املركزية
ب��ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ت�ع��اون�ه��ا ودع ��م ال �ت �ح��ول الرقمي
ال��ذي ي�ق��وده معر�ض ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب يف
كافة جهوده وخدماته حفاظاً على �سالمة الزوار،
ومواكب ًة لأحدث تقنيات يف تنظيم املعار�ض الدولية.
وق��ال �سعادة وليد ال�صايغ ،مدير عام دائ��رة املالية
امل��رك��زي��ة ب��ال���ش��ارق��ة“ :نعمل على متكني التحول

التقني الذكي ،وتقدمي اخلدمات الرقمية املبتكرة،
حيث قمنا ،ت�سهي ً
ال على متعاملي وزوار معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،ب��امت��ام كافة الإج ��راءات
املتبعة ،التي مبوجبها �أ�صبحت كافة قنوات الدفع
ال��رق �م��ي يف ن �ظ��ام الإي �� �ص��ال ال��ذك��ي “حت�صيل”،
متاحة يف معر�ض الكتاب ومنها جميع البطاقات
ال��رق�م�ي��ة ال��دائ�ن��ة وامل��دي �ن��ة� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل املحافظ
العاملية “�أبّل باي”�“ ،سام�سوجن باي” ،و”جوجل

باي” ،وحمفظة حت�صيل الرقمية “حت�صيل باي”،
مما ميكن لهم الدفع عرب خدمة ال�شحن املبا�شر
من احل�ساب امل�صريف».
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه“ :وجاءت ه��ذه الإج � ��راءات مبا
يواكب �أحدث التطورات التقنية العاملية ،مما ي�سهم
يف تعزيز اخلدمات املقدمة اىل املتعاملني بطريق ٍة
�آمنة و�سهلة ،حتقيقاً لر�ؤيتنا يف بناء منظومة مالية
قائمة على االبتكار لتعزيز اال�ستدامة واالزدهار «.
ويتيح املعر�ض �أم��ام الراغبني يف زيارته ،الت�سجيل
ع�بر ال��راب��ط ال �ت��ايل،registration.sibf :
حيث خ�ص�ص �أوق ��ات ال��زي��ارة ط��وال �أي��ام الأ�سبوع
من ال�ساعة � 10صباحاً حتى  10م�ساءً ،عدا يوم
اخلمي�س حيث �سيوا�صل ا�ستقبال ال��زوار حتى 11
م�ساءً ،ويوم اجلمعة ي�ستقبل ال��زوار من ال�ساعة 4
ع�صراً حتى  11م�ساءً.

قبيل بدء الدورة  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

ً
ووكيال � ً
ً
متحدثا
أدبيا و35
م�ؤمتر النا�شرين الـ  11ينطلق اليوم مب�شاركة  546نا�شر ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

تنطلق اليوم الأحد � 31أكتوبر فعاليات الدورة الـ  11من م�ؤمتر النا�شرين،
الذي تنظمه هيئة ال�شارقة للكتاب ،بالتعاون مع االحتاد الدويل للنا�شرين،
قبيل انعقاد الدورة  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة ،وذل��ك مب�شاركة نحو  546نا�شراً ووك�ي� ً
لا �أدب�ي�اً �إىل جانب 35
متحدثاً من خمتلف �أنحاء العامل.
وي�ست�ضيف امل�ؤمتر على م��دى ثالثة �أي��ام ثماين جل�سات نقا�شية و�سل�سلة
من اللقاءات بني امل�شاركني يتناولون فيها �أب��رز الق�ضايا والتحديات التي
يواجهها قطاع الن�شر يف املنطقة والعامل� ،إىل جانب موا�ضيع متنوعة ت�شمل
حجم مبيعات الكتب واالتفاقيات املحتملة وحركة الرتجمة وحقوق الن�شر
والتوزيع وغريها.
وتلقي ال�شيخة بدور القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ،كلمة رئي�سة
خالل افتتاح امل�ؤمتر ،ت�سلط فيها ال�ضوء على الإجنازات التي حققها االحتاد
منذ ت�أ�سي�سه قبل  125عاماً واجلهود التي يبذلها يف دعم �شركائه وتعزيز
�صناعة الن�شر يف ال�ع��امل ،كما ت�ستعر�ض اخلطط امل�ستقبلية التي و�ضعها
االحتاد لتحقيق �أهدافه.
وت�شمل فعاليات اليوم الأول من امل�ؤمتر كلمة ترحيبية يلقيها �سعادة �أحمد
بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب ،وجل�سة حوار ّية بعنوان
“معاً يف مواجهة الأزم��ة :دور خطة تعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�شر
 InSPIReيف دعم تعايف القطاع يف وقت الأزمة” ي�شارك فيها نخبة من
خرباء الن�شر الدوليني ملناق�شة امليثاق الدويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع
الن�شر ،و�آلية التن�سيق بني خمتلف اجلهات املعنية مبنظومة الن�شر خالل
�أوقات الأزمات.

يف حني تنعقد اجلل�سة الثانية حتت عنوان “م�شهد الن�شر يف العامل العربي:
�إر�شادات حول �أ�سواق العامل العربي املختلفة” ،ي�ستعر�ض فيها النا�شرون
ال�ع��رب امل���ش��ارك��ون م��راح��ل ت�ط� ّور �صناعة الن�شر يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ودور
النا�شرين الدوليني يف تعزيز منوها.
وتنظم �إ�سبانيا ،التي حت��ل �ضيف �شرف على دورة ه��ذا ال�ع��ام م��ن معر�ض

بني النا�شرين وخرباء �صناعة الن�شر ملناق�شة ق�ضايا بيع و�شراء حقوق الن�شر،
ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،جل�سة
خا�صة ت�سلط فيها ال�ضوء على واقع قطاع الن�شر الإ�سباين ،وتختتم فعاليات والبحث يف �إمكانية �إبرام اتفاقيات جديدة وب�شكل خا�ص يف ال�سوق العربية.
اليوم الأول بجل�سة للم�شاركني يف امل�ؤمتر حول �آلية التقدمي للح�صول على وي�شمل برنامج اليومني الثاين والثالث من امل�ؤمتر �سل�سلة من اجلل�سات
النقا�شية ح��ول التطور واالزده��ار ال��ذي ي�شهده قطاع الن�شر امل�ستقل� ،إىل
منحة الرتجمة ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب.
ويت�ضمن برنامج اليوم الأول لقاءات تعريفية لفتح باب التوا�صل والتعاون جانب ا�ستك�شاف فر�ص التعاون يف جمال الن�شر التعليمي وغريه.
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ت�شارك يف م�سل�سل نوح العني

حال نورة :تو ّقفت �سنتني
ومل �أعتزل التمثيل

ك�شفت الفنانة حال نورة �أنها من �ضمن فريق عمل م�سل�سل نوح العني ،املقرر عر�ضه
يف �شهر رم�ضان املقبل ،ويتكون من  30حلقة للمخرج البحريني م�صطفى ر�شيد،
الفتة �إىل �أنها �أول جتربة متثيلية لها مل�سل�سل من �إخراجه ،معبرّ ة عن فخرها
بالعمل مع خمرج وفنان قدير له تاريخ كبري بالفن ،و�أنها من ع�شاقه منذ �أن كانت
�صغرية ،وكانت تتابع كل �أعماله الفنية.
وقالت ن��ورة� ،إن امل�سل�سل ي�صور يف الكويت ،هو م�سل�سل درام��ي ذو
طابع تراثي ،ويتكلم عن حقبة زمنية هي عام  1950يف الكويت،
وي���ش��ارك ف�ي��ه نخبة ك�ب�يرة م��ن ال�ن�ج��وم ،منهم حم�م��د املن�صور،
وح�سني املن�صور ،وهدى اخلطيب ،وعلي جمعة ،وم��رام البلو�شي،
وم��ن اململكة العربية ال�سعودية الفنانة �أ� �ض��وى ف�ه��د ،و�أحمد
النجار ،وغريهم ،م�ضيفة" :كلنا فريق على قلب واحد ك�أننا
عائلة واحدة".
جتربة جديدة
وتابعت �أنها جت�سد دور رقية ،التي تت�سم بالرومان�سية وقوة
ال�شخ�صية بنف�س الوقت ،وه��ي جتربة جديدة بالن�سبة لها،
م�شرية �إىل �أنها �سعيدة بالتعاون مع املخرج ،وبامل�شاركة
يف م�سل�سل مع �أ�سماء كبرية من الفنانني.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى ،ق��ال��ت �إن �ه ��ا م �ن��ذ ح ��وايل
�سنتني تقريبا مل مت� ّث��ل يف �أي عمل درامي
�أو ت�ل�ف��زي��وين ،م�ضيفة�" :أخذت ا�سرتاحة
حمارب ،وكما تعرفون �أنني بد�أت يف جمال
الفن منذ عام  ،2009وكان عمري وقتها
نحو � 17سنة ،وعلى مدار � 10سنوات من
 2019 - 2009حققت جناحات ،ومل
�أتوقف عن امل�شاركة يف امل�سل�سالت ،وكل
�سنة �أمثل نحو عملني �إىل � 5أعمال ،ومع
عام  ،2019قررت �أنني �أريد �أن �أرتاح،
م��ع �أن ��ه ج��اءت�ن��ي ال�ك�ث�ير م��ن الفر�ص
ال��ذه �ب �ي��ة ،و� �ص �ح �ي��ح �أن� �ن ��ي اختفيت
ع ��ام  2020ويف رم �� �ض��ان ،2021
لكنني را�ضية ع��ن ك��ل م��ا حققته يف
ين�س حال،
ال���س��اب��ق ،واجل�م�ه��ور مل َ
لأين ن�شيطة يف و�سائل التوا�صل،
كما �أنني اجتهت اجتاها �آخ��ر ،هو
جمال الإعالنات".

�سعيدة �أن اجلمهور مل ين�سني ومتفاعل معي يف و�سائل التوا�صل"،
وا�ستذكرت حال �أن عرو�ضا كثرية جاءتها مب�سل�سالت يف ال�سباق
الرم�ضاين لعام  ،2020و�أي�ضا يف " ،2021لكنني اعتذرت عن
كثري من الأعمال ،منها م�سل�سالت �شغف ،والكون
يف كفة ،و�أمينة حاف ،وغريها ،كما اعتذرت
عن م�سرح الطفل".
وقالت �إن فرتة احلجر ال�صحي كانت
��ص�ع�ب��ة ،و�أن �ه��ا �سمعت �أن الكثريين
من الفنانني واج�ه��وا �صعوبات �أثناء
ت�صوير �أعمالهم ،وعلقت :ومن ُح�سن
حظي �أين �أخذت ا�سرتاحة يف هاتني
ال�سنتني .وعندما ر�أيت �أن
ا�سمي ال ي��زال مطلوبا
ك�ن��ت ق��د خططت �أنه
يف ن �ه ��اي ��ة 2021
�س�أرجع �إىل الفن،
رغ��م �أن البع�ض
اع� �ت� �ق ��د �أن� �ن ��ي

35
اعتزلت ،و�أن��ا م�ستحيل �أعتزل الفن ،و�سوف ا�ستمر ،و�أن��ا متفائلة
أج�سد �شخ�صية خمتلفة ،وهو
كثريا مب�سل�سل نوح العني ،و�سوف � ّ
ثاين عمل تراثي �أم ّثل فيه ،فقد كان العمل ال�سابق "وعد لزام"،
وه��و م�سل�سل ذو ط��اب��ع ب ��دوي ك��ان ع��ام  2010م��ن �إن �ت��اج خالد
ال�ب��ذال ،و�شارك فيه نخبة من الفنانني مثل خالد �أم�ين ،وخالد
الربيكي ،وزه�ير النوباين ،وعبري عي�سى ،ورمي عبداهلل ،وجنالء
عبداهلل ،وكان امل�سل�سل رائعا وجنح ،وج�سدت �شخ�صية نوير ،و�إىل
الآن اجلمهور ي�ستذكرها ،و�ص ّور يف الكويت.
م�سرح الطفل
�أما بالن�سبة للأغاين الـ "�سنغل" ،فتقول حال "�إىل الآن ال يوجد
تخطيط لها ،وال تفكري بهذا اجلانب ،ومن ناحية م�سرح الطفل،
�إذا جاءتني فر�صة م�ستقبال حلني انتهائي من ت�صوير م�شاهدي
يف م�سل�سل نوح العني ،واعتذرت يف هذه الفرتة عن م�سرح الطفل
أ�صب كل تركيزي عليه،
لعملني ب�سبب التزامي مع امل�سل�سل ،ف�أنا � ّ
و�شخ�صيتي مرتبطة بكل ال�شخ�صيات و�صعب االرت �ب��اط بعمل
�آخر".

ملتزمة باال�شرتاطات
و�أ� �ض��اف��ت" :يف ع ��ام 2020
�أث�ن��اء ف�ترة جائحة كورونا،
ك � � �ن� � ��ت م� � �ل� � �ت � ��زم � ��ة ج� � ��دا
ب��اال��ش�تراط��ات ال�صحية،
ويف ب� ��داي� ��ة الأزم � � � ��ة مل
�أخ ��رج م��ن امل�ن��زل لنحو
� 5أ�شهر ،لكنني كنت
ن �� �ش �ي �ط��ة وق� �ت� �ه ��ا يف
�إن� ��� �س� �ت� �غ ��رام ،وكنت

حنان مطاوع...
ُّ
تطل يف (و�شو�ش)
عبرّ ت الفنانة حنان مطاوع عن �سعادتها خلو�ض البطولة
ل�ل�م��رة الأوىل يف م �� �ش��واره��ا ،ع�بر �إط�لال�ت�ه��ا مب�سل�سل
(و� �ش��و���ش) ،ل�ل�م�خ��رج �أح �م��د ح���س��ن ،ح�ي��ث ي �ت �ك � ّون من
 15حلقة ،متمنية �أن ي�ك��ون ع�م� ً
لا ق��وي�اً ومتميزاً،
لينال �إع�ج��اب امل�شاهدين عند عر�ضه على القنوات
التلفزيونية ،كما ث ّمنت م�شاركتها يف البطولة �إىل
جانب نخبة من النجوم ،ال �سيما الفنان حممود
عبداملغني.
م�صدر يف ال�شركة املنتجة ،ق��ال �إن املخرج
ان �ت �ه��ى م��ن م�ع��اي�ن��ة �أم ��اك ��ن الت�صوير
اخلارجي ،واختار عدداً منها� ،إ�ضافة
�إىل بالتوهات الت�صوير الداخلي
يف ا�ستديو الفنان ن��ور ال�شريف،
يف ح�ين �سيتم حت��دي��د موعد
ال � �ع � ��ر� � ��ض ،ع� �ق ��ب ان� �ت� �ه ��اء
ال�ت���ص��وي��ر ،ال ��ذي ينطلق
مطلع الأ�سبوع املقبل).
يف � � �س � �ي� ��اق منف�صل،
ت��وا� �ص��ل م� �ط ��اوع ق� ��راءة
دورها يف امل�سل�سل اجلديد
(ال �ت �ح��دي) ،ال ��ذي تعتزم
ت���ص��وي��ره ق��ري �ب �اً ،وت�شارك
ف �ي��ه �إىل ج ��ان ��ب الفنانني
�أح�م��د فهمي وي�سرا اللوزي،
وباقة �أخرى من امل�شاركني.

ن�سرين طاف�ش
تثري اجلدل
�أثارت املمثلة ال�سورية ن�سرين طاف�ش اجلدل بعد من�شورها عرب ح�سابها على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،والذي انتقدت فيه �صوت الفنانة العاملية �أديل.
وكتبت ن�سرين" :مبنا�سبة انو اغنية اديل اجلديدة انت�شرت كالنار يف اله�شيم
خطريل قول هالكلمتني انا بعمري ما �سمعت غنية لأدي��ل كاملة اال وغريت
املحطة ف��ورا او وقفت الغنية اللي طلعت ب�شكل ع�شوائي على اليوتيوب من
كمية الطاقة ال�سلبية اللي فيها" .لتنهال عليها التعليقات املنتقدة لر�أيها،
ما ا�ضطرها �إىل الرد ب�أ�سلوب �ساخر" :ال خالف مع الزميلة �أدي��ل� ...صوتها
جبار طبعا� ...أنا ال �أنتقد �أ�شخا�ص �أنتقد �أفكار ،الفكرة اين ما بحب اغانيها �أنا
حرة وما بطيق �أغاين النكد والطاقات ال�سلبية ان �شاءاهلل تكون جايبه مليار
م�شاهدة مو �ضروري �سوق مع ال�سوق كيفيي� ...أغاين ال�شجن الدافئة وال�شوق
غري �أغاين النكد".

لطيفة �سعيدة بنجاح
كليب (الأ�ستاذ)
�أعربت الفنانة التون�سية لطيفة عن �سعادتها الكبرية
ب�أن كليب "الأ�ستاذ" القى �صدى كبريا ،وذلك خالل
مداخلة هاتفية م��ع برنامج "م�ساء ،"DMC
الذي يعر�ض على �شا�شة .DMC
وقالت لطيفة �إن كليب "الأ�ستاذ" ينقل م�شاعر
انتماء املواطن لدولته "فكرة الكليب مبنية على
الأ�ستاذ الذي ينقب عن الآثار ،ع�شان يطلع للنا�س
�أحلى ما يف بلده ،وهو ده الأ�ستاذ اللي يتقال له �سيد
الرجالة زي ما الأغنية بتقول".
وعن �سبب اختيار الأماكن الأثرية
يف م �� �ص��ر م ��ن �أج� � ��ل ت�صوير
ال �ع �م��ل ،ذك � ��رت" :مق�صود
لأن مفي�ش زي �أهرامات
م�صر" ،م�ضيفة �أن اختيار
امل��وق��ع ك��ان فكرتها وفكرة
املخرج فادي حداد.
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خبرية تغذية تدعو �إىل القيام بخطوة مهمة
جدا قبل البدء بتقطيع البطيخ الأحمر
قالت خبرية التغذية �أنتونينا �ستارودوبوفا� ،إن��ه يجب غ�سل
ال �غ�ل�اف اخل��ارج��ي للبطيخ الأح �م��ر والأ� �ص �ف��ر مب ��اء دافئ
و�صابون ،لتاليف انتقال امليكروبات من ال�سطح �إىل اللب عند
قطع هذه الثمار.
و�شددت على �أن مثل هذه امليكروبات ،ميكن �أن تت�سبب بظهور
عدوى معوية.
و�أ� �ض��اف��ت � �س �ت��ارودوب��وف��ا ،ال �ت��ي ت�شغل من�صب ك�ب�ير خرباء
التغذية يف مديرية ال�صحة مبو�سكو" :قبل تقطيع البطيخ،
يجب غ�سل �سطحه اخلارجي جيدا باملاء الدافئ وال�صابون،
نظرا لوجود خماطر عالية من و�صول امليكروبات من ال�سطح

�إىل اللب عند التقطيع ،مما قد ي�ؤدي �إىل �إ�صابة من يتناولها
بعدوى معوية .ال يجوز تناول البطيخ ال��ذي تعر�ض للتلف
خالل النقل �أو التخزين� ،أو �إذا كان لون اللب يثري ال�شك �أو
له رائحة غري املعهودة".
و�أكدت �أنه من ال�ضروري حماية �سطح البطيخ من التلوث ومن
احل�شرات الطائرة لأنها ميكن �أن تكون ناقلة للميكروبات التي
ميكن �أن ت�سبب �أمرا�ضا معدية خمتلفة ،وت�سمما غذائيا.
وقالت اخلبرية" :ال يجوز تناول البطيخ بالبذور ،لأن ق�شرة
بذور البطيخ وخا�صة البطيخ الأ�صفر قا�سية للغاية ،وهو ما
ميكن �أن ي�سبب م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي".

�أف�ضل �أربعة فيتامينات للح�صول
على ب�شرة �أكرث �صحة ونقاء

الفراولة للحامل

 ت���س��اع��د يف ب�ن��اء اخل�لاي��ا ال�سمعيةللجنني وتزيد من ذكائه ،الحتوائها
على ن�سب عالية من اليود.
 تع ِّزز من �صحة اجلهاز املناعي ،كونهات�ضم ن�سباً عالية من فيتامني ج.
 ت��دع��م من��و احل �ب��ل ال �� �ش��وك��ي لدىالطفل الحتوائها على )الفوالت(.
 تق ِّلل من فر�ص �إ�صابة اجلنني بالت�شوهات اخللقية التي قد يتعر�ض لهاخالل فرتة تكوينه ،الحتوائها على (الفوليك �أ�سيد).
 حتمي احلامل من الإ�صابة بالإم�ساك وت�سهم يف ت�سهيل عملية اله�ضم،الحتوائها على الألياف.
 حتتوي على ن�سبة عالية من املياه ،ما يحفظ ب�شرة الأم من اجلفاف.بال�سمنة ،ت�صلب ال�شرايني والأوعية الدموية
 تق ِّلل من فر�ص �إ�صابة الطفل ُّو�أمرا�ض القلب.
 تقي من الإ�صابة بفقر الدم. حتتوي على م�ضادات الأك�سدة ،ما يق ِّلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثديوعنق الرحم.
 ت�ضم قلي ًال م��ن ال�سعرات احل��راري��ة ،حيث �إن  100ج��رام م��ن الفراولة
الطازجة حتتوي على � 32سعرة حرارية فقط.
 حت �ت��وي ع�ل��ى ك�م�ي��ة ع��ال�ي��ة م��ن (ال �ف�لاف��ون��وي��دات) ال �ت��ي ُت���س�ت�خ��دم م��اد ًةم�ضاد ًة لاللتهابات وت�ساعد على حماية القلب ب�سبب خ�صائ�صها امل�ضادة
لاللتهابات.
 -يوجد فيها (البوتا�سيوم) بن�سبة عالية ،فتمنع ارتفاع �ضغط الدم.

ميكن احل�صول على ب�شرة �أكرث �إ�شراقا ونقاء بطريقة �أ�سهل مما نعتقد،
م��ع القليل م��ن بع�ض الفيتامينات الإ��ض��اف�ي��ة .وفيما يلي �أف�ضل �أربعة
فيتامينات لب�شرة �أف�ضل.
فيتامني (د)
ي�صنع اجل�سم فيتامني (د) عندما ميت�ص اجللد �ضوء ال�شم�س ،ثم ميت�صه
الكبد والكلى وينتقل يف جميع �أنحاء اجل�سم للم�ساعدة يف تكوين خاليا
�صحية.
وميكن �أن ي�ساعد فيتامني (د) يف احلفاظ على ب�شرة �شابة و�أكرث �إ�شراقا
حيث ي�ساعد الب�شرة على جتديد اخلاليا ومينح توهجا �صحيا.
فيتامني C
يوجد فيتامني  Cمب�ستويات عالية يف الب�شرة ،وهو �ضروري للحفاظ على
ب�شرة م�شرقة و�صحية.
وي�ساعد يف درء ع�لام��ات ال�شيخوخة لأن��ه يلعب دورا حيويا يف تخليق
الكوالجني ،ما يعني �أن التجاعيد تظهر �أقل وي�شفى ال�ضرر الذي يلحق
بالطبقة اخلارجية من اجللد ب�سرعة.
ويحتوي �أي�ضا على خ�صائ�ص مقاومة لل�سرطان (م�ضادات الأك�سدة)،
ومي �ك��ن �أن ي���س��اع��د ت�ن��اول��ه ع��ن ط��ري��ق ال �ف��م يف ت�ع��زي��ز ف�ع��ال�ي��ة كرميات
ال�شم�س.

• كم عدد الدول الإ�سالمية يف العامل؟

فيتامني E
هو �أح��د م�ضادات الأك�سدة مثل فيتامني  ،Cومن وظائفه الرئي�سية يف
اجل�سم امل�ساعدة يف الإ�صالح واحلماية من �أ�ضرار �أ�شعة ال�شم�س.
وميت�ص فيتامني  Eالأ�شعة ف��وق البنف�سجية ال�ضارة من ال�شم�س عند
و�ضعه على اجل�ل��د ،م��ا ي�ساعد على تقليل ف��ر���ص ظ�ه��ور البقع الداكنة
والتجاعيد.

 44 -دولة

• كم دولة يف قارة �أمريكا ال�شمالية؟
دولتان

• ما هو الأبنو�س؟

خ�شب �أ�سود قا�س

• ما هو ا�سم عا�صمة بولندا؟
وار�سو

• كم طول الأمعاء الدقيقة يف ج�سم الإن�سان؟
 -ثمانية �أمتار

• كم دولة يف العامل ال تطل على البحر ؟
 26 -دولة

• من �أطلق �أ�سم ال�شرطة على رجال الأمن؟
 -علي بن �أبي طالب

الأوكرانية فيكتوريا �أونوبرينكو تناف�س يف نهائي الفردي خالل بطولة العامل للجمباز الإيقاعي يف مركز
املعار�ض العامة بغرب اليابان .ا ف ب

فيتامني K
يعد ��ض��روري��ا لعمليات اجل�سم عند تخرث ال��دم ،م��ا يجعله ��ض��روري��ا ملن
يعانون من �أمرا�ض جلدية معينة.
وميكن �أن ي�ساعد يف عالج الندبات والأوردة العنكبوتية والبقع الداكنة
وعالمات التمدد والهاالت ال�سوداء حتت عينيك.
ويف حني �أن البحث يف فيتامني  Kحم��دود ،كثريا ما ي�ستخدم الأطباء
الكرميات التي حتتوي على فيتامني  Kللم�ساعدة يف التورم والكدمات
بعد اجلراحة.

• اول قوارب �شراعية بنيت يف م�صر.
• هل تعلم �أن الربازيل �س ّميت ب�إ�سم �شجرة.
• هل تعلم �أن الربازيل ّ
تغطي  50%من قارة �أمريكا اجلنوبية.
• ا�صغر البابوات �سناً يف تاريخ الفاتيكان كان يبلغ من العمر � 11سنة فقط.
• مملكة (لو�سوتو) الأفريقية حماطة من جميع جوانبها بجمهورية جنوب �أفريقيا.
• الفلفل احلار يحتوي على �أعلى ن�سبة ممكنة من فيتامني (�سي) مقارنة بجميع اخل�ضراوات والفواكه
الأخرى.
• تت�سع خزانات وقود طائرة البوينغ  747لأكرث من � 227ألف لرت.
قا�ض بريطاين حكما ن�ص على انه يجوز للمر�أة �أن تق�ضم انف �أي رجل يقوم
• يف العام  1837ا�صدر ٍ
بتقبيل �شفتيها دون رغبتها.
• �إجمايل ثروات �أغنى � 3أ�شخا�ص يف العامل يزيد بكثري على �إجمايل الدخل ال�سنوي الذي يح�صل عليه
 600مليون �شخ�ص من �سكان الدول الأكرث فقرا يف العامل.
• عندما يولد الإن�سان يكون يف ج�سمه  300عظمة � ،إال �أن ذلك العدد يرتاجع �إىل  206فقط عند
الو�صول �إىل �سن البلوغ .
• هل تعلم �أن جمموعة من وحيد القرن ت�س ّمى كرا�ش.
• جمموعة من طيور البوم ت�سمى برملان.

ال�ساحرة الطيبة
كانت احدى ال�ساحرات ال�شريرات م�ستاءة كثريا من �ساحرة اخرى لكنها طيبة ت�سمى ام اخلريات ،فعملت على
�سحرها وحتويلها �إىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�ستطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان عالجها يف
تخلي�ص مدينة كبرية من �شراً ميتلكها ،وبعد مرور اياما ،رمبا �شهور و�صلت �إىل احدى املدن التي كان يحكمها
�ساحر �شرير عرفته عندما ر�أته لكنه مل يعرفها النه مل ي�شاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها ..وبد�أت العمل
على الفور فذهبت �إىل اح��دى البيوت التي ي�سكنها فتاة �شديد اجلمال يطمع يف ال��زواج منها ذلك ال�ساحر
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�ستغربت الفتاة �سر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري ..انا ل�ست �شريرة دعيني اق�ص عليك ق�صتي وبده�شة كبرية ا�ستمعت
لها الفتاة وعرفت �سرها و�سر حاكمهم ال�ساحر ال�شرير وكيف ت�ستطيع ان تق�ضي عليه.
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت االحمر ال�شهي الذي يع�شقه ال�ساحر �سيكون هو �سالحهم ،وبالفعل يف
�صباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت االحمر يظن من يراه انها قطفته
منذ دقائق لكنه كان توتا م�سموما جهز خ�صي�صا لل�ساحر ال�شرير الذي ر�آها تعرب الغابة فقطع عليها الطريق
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد �إىل ق�صره �سعيدا جدا
مبحادثة فتاته التي يع�شقها وحينما و�صل �إىل ق�صره كانت او�صاله ترتعد وقدماه ال ي�ستطيعان حمله فخر
على االر�ض وقد تيب�س ج�سده ثم جف كثريا وا�صبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�سكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�ساحر ال�شرير الذي حتول �إىل قطرات من
املاء �شربتها االر�ض واختفى �إىل االبد وعادت ام اخلريات كما كانت �ساحرة طيبة ،وبعودتها احرتقت ال�ساحرة
ال�شريرة ليعي�ش اجلميع يف اطمئنان.

