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الطريقة ال�سحيحة لو�سع الطفل باأمان يف مقعد ال�سيارة
الطفل  ت�أمني  �ضرورة  على  الفني  "ديكرا" للفح�ص  منظمة  �ضّددت 
ب�ضكل �ضحيح عند ا�ضطح�به يف ال�ضي�رة، حيث يرتفع خطر تعر�ضه 

لإ�ض�ب�ت ب�لغة يف ح�ل عدم ت�أمينه اأو ت�أمينه ب�ضكل خط�أ.
اأو����ض���ت امل��ن��ظ��م��ة الأمل�نية  ول���ض��ط��ح���ب ال��ط��ف��ل يف ال�����ض��ي���رة ب����أم����ن 
ب��ضتخدام مقعد طفل اإذا ك�ن عمر الطفل اأقل من 12 �ضنة اأو اإذا ك�ن 

طوله يقل عن 1.5 مرت.
احلو�ص  ح��زام  "ديكرا" اأن  اأو���ض��ح��ت  �ضليم  ب�ضكل  الطفل  ول��ت���أم��ني 
البطن، يف  اأم���م عظمة احلو�ص مب��ضرة، ولي�ص على  اأن مير  ينبغي 
ولي�ص على  ال��رتق��وة،  الكتف على عظمة  ح��زام  اأن مي��ر  ينبغي  ح��ني 
الرقبة اأو مف�ضل الكتف. وينبغي ا�ضطح�ب الطفل عند �ضراء املقعد 
للت�أكد من اأنه من��ضب له من حيث العمر والوزن، مع مراع�ة اأن يكون 

املقعد من��ضب� لل�ضي�رة اأي�ض�.

اإ�سارات مرور لتعزيز �سالمة الزومبي 
املرور  اإ���ض���رات  م��ن  متزايد  ع��دد  تثبيت  اإىل  اجلنوبية  ك��وري���  جل����أت 
زومبي  امل�ض�ة،  �ضالمة  لتعزيز  كو�ضيلة  �ضيوؤول  يف  امل�ضيئة  الأر�ضية 

الهواتف الذكية.
وتركز تلك الإج��راءات على حم�ية امل�ض�ة الذين ل ي�ضتطيعون اإبع�د 
حلكومة  وفق�  ال�ضري،  اأث��ن���ء  الذكية  ال��ه��وات��ف  �ض��ضة  ع��ن  اأن��ظ���ره��م 

مدينة �ضيوؤول.
اإ�ض�رات املرور الأر�ضية  اأنظمة  1،200 من  ومت و�ضع م� يقرب من 
قيد الت�ضغيل يف جميع اأنح�ء املدينة املكونة من 25 منطقة، يت�ضدره� 

حي ك�نغ ن�م-غو، جنوب �ضيئول الذي ي�ضغل 138 منه�.
LED على الأر���ص عند خط الأم�ن  اإ���ض���رات امل��رور  وج��رى تثبيت 
لعبور امل�ض�ة وهي م�ضممة لتوجيه امل�ض�ة الذين يرتكز انتب�ههم مع 
زومبي  عليهم  ويطلق  حولهم  مبن  مب�لني  وغ��ري  الذكية  هواتفهم 

الهواتف الذكية.
وحت�ول حكومة �ضيوؤول تو�ضيع اأنظمة اإ�ض�رات املرور الأر�ضية للتع�مل 
مع املخ�طر املتزايدة لل�ضالمة املرورية التي يواجهه� م�ض�ة الزومبي. 
وق�ل م�ضوؤولون اإن البع�ص ا�ضتكوا من ال�ضطوع الليلي من الأنظمة 
لكنه� لقت ا�ضتح�ض�ن� يف جميع اأرج�ء املدينة، ل �ضيم� يف املن�طق التي 

ت�ضم مدار�ص.

تعرف على اأنواع الروائح العطرية 
لأنه�  الع�طفية  الفعل  ردود  م��ن  جمموعة  تثري  اأن  للروائح  ميكن 
ت�ضعد عرب الأنف اإىل اجلزء امل�ضوؤول عن ال�ضم يف الدم�غ، مم� ينتج 

عنه ال�ضعور ب�أح��ضي�ص خمتلفة منه� ال�ضمئزاز واملتعة.
بروك�ص،  كيم  ال��ربي��ط���ين  ال��ع��ط��ور  خبري  ك�ضف  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
العطرية  ال��روائ��ح  ت���أث��ري  كيفية  الربيط�نية،  ميل  ديلي  ل�ضحيفة 
للزيوت الأ�ض��ضية على العواطف وامل�ض�عر جت�ه �ضريك احلي�ة، على 

النحو الت�يل:
عطر الورد لت�أجيج امل�ض�عر الرومن�ضية: يعترب العطر الأبرز لت�أجيج 
مهدئ.  ت�أثري  وذو  ورقيق،  للغ�ية،  اأنتوي  وهو  الرومن�ضية،  امل�ض�عر 
وقد قيل اإن كليوب�ترا، ك�نت ُتغرق اأ�ضرعة الب�رجة امللكية بزيت عطر 

الورد، وهي يف طريقه� ملق�بلة حبيبه� م�رك اأنتوين.
يتم  وردة   10000 الأم���ر  يتطلب  ال���ورد  م��ن عطر  م��ل،   5 لإن��ت���ج 
البدائل  وجود  من  الرغم  وعلى  ال�ضم�ص.  �ضروق  قبل  يدوي�ً  قطفه� 

ال�ضطن�عية، اإل اأن اأي�ً منه� ل يلتقط اجلوهر احلقيقي للورد.
اإذا كنت ترغب بجذب �ضريك  ال�ضريك:  النريويل جلذب  زيت عطر 
هو  ن��ريويل  املث�يل.  اخلي�ر  هو  النريويل  فزيت عطر  اإليك،  حي�تك 
ل�ضجرة  البي�ض�ء  الأزه����ر  م��ن  اإنت�جه  يتم  ورائ���ع  اأن��ي��ق  زي��ت عطري 
اأواخر  ن��ريول يف  اأم��رية  امل��ر وا�ضتخدم لأول م��رة من قبل  الربتق�ل 

القرن ال�ض�بع ع�ضر، لتعطري مالب�ضه� وقف�زاته�.
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ما مدى فعالية فريو�س 
كورونا عند انتقاله بالهواء؟

ك�ضفت درا�ضة طبية حديثة مدى فع�لية فريو�ص كورون� يف اإ�ض�بتن� عند 
انتق�له يف الهواء.

واأك����دت ال��درا���ض��ة ال��ت��ي اأج��ره��� م��رك��ز اأب��ح���ث ال��ه��ب���ء اجل���وي بج�معة 
"بري�ضتول" الربيط�نية، اأن فريو�ص كورون� يفقد قرابة 90 يف املئة من 

قدرته على اإ�ض�بتن�، يف غ�ضون 20 دقيقة من انتق�له جوا.
واأكد موؤلف الدرا�ضة الربوفي�ضور جون�ث�ن ريد، اأن ارتداء اأقنعة الوجه 
واملح�فظة على التب�عد الجتم�عي، متّثل اأبرز الإجراءات للوق�ية من 

كوفيد19-.
ونقلت �ضحيفة "ذا غ�ردي�ن" عن ريد قوله: "الدرا�ض�ت ال�ض�بقة اأكدت 
ا�ضتمرار فع�لية الفريو�ص الت�جي املعدي لثالث �ض�ع�ت، ولكن جتربتن� 

اأثبتت عك�ص ذلك".
وط�����ّور ب�ح����ثون من ج�م������عة "بري�ض������تول" جه������زا �ض�����مح لهم بتوليد 
اأي ع����دد من اجل�ض����يم�ت الدق��يق�����ة امل����حتوية على ف���ريو�ض�����ت ورفعه� 
اإىل  ث���وان  ب��ني خم�ص  م���  م��ك���ن  اأي  ب��ني حلقتني كهرب�ئيتني يف  ب��رف��ق 
فوق  والأ�ضعة  والرطوبة  احل��رارة  درج��ة  يف  التحكم  مع  دقيقة،   20

البنف�ضجية.
اأي  امل��رة الأوىل التي يتمكن فيه�  "هذه هي  وح��ول التجربة ق�ل ري��د: 

�ضخ�ص من حم�ك�ة م� يحدث للهب�ء اجلوي اأثن�ء عملية الزفري".

فاوت�سي يدعو لتطوير 
اللقاح ال�سوبر

الأمريكي  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  م��دي��ر  ���ض��دد 
اأنتوين ف�وت�ضي، على  لالأمرا�ص املعدية، 
اإىل  ل��ل��ت��و���ض��ل  م��ل��ح��ة  "ح�جة  ه��ن���ك  اأن 
لق�ح، ميكن اأن يكون فع�ل يف منع ووقف 
املتحورات اجلديدة من فريو�ص كورون�"، 

فيم� يعرف ب�"اللق�ح ال�ضوبر".
اأم�م  ا�ضتم�ع  جل�ضة  خالل  ف�وت�ضي  واأك��د 
املتحورات  اأن  الأمريكي،  ال�ضيوخ  جمل�ص 
يف  �ضت�ضتمر  ل�"كوفيد19-"  اجل��دي��دة 
لق�ح  "تطوير  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ال��ظ��ه��ور، 
يتع�مل معه� جميع� اأ�ضبح اأمرا مطلوب�"، 
اإ�ض�رة اإىل م� ب�ت يعرف ب��ضم "اللق�ح  يف 
امللقحني  "غري  اأن  واأو����ض���ح  ال�ضوبر". 
لالإ�ض�بة  اأك�����ر  م�����رات   10 م��ع��ر���ض��ني 
اللق�ح،  على  احل��ضلني  من  ب�لفريو�ص، 
ك��م��� اأن��ه��م اأك���ر ع��ر���ض��ة ل��دخ��ول امل�ضفى 
بحوايل 17 مرة، ومعر�ضني للموت ب�20 
واأ���ض���ر مدير  امللقحني".  م��ن  اأك���ر  م��رة 
لالأمرا�ص  الأم����ريك����ي  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د 
املعدية، اإىل اأن اجلرعة املعززة من اللق�ح 
يف  مهم�  دورا  "�ضتلعب  ل��ك��ورون���  امل�����ض���د 
الأ�ضخ��ص،  م��ن  وا�ضعة  �ضريحة  حم�ية 
من التعر�ص ملر�ص ح�د خالل هذه املوجة 

من تف�ضي متحور اأوميكرون".

عالمات يف العني ميكن اأن تك�سف عن 
خمفية خطرية  �سحية  حالت   8 �ص 23

متالزمة متلمل ال�ساقني 
اأثناء احلمل

متالزمة  اإن  والتوليد  الن�ض�ء  اأم��را���ص  لأط��ب���ء  الأمل�نية  الرابطة  ق�لت 
من  ت��ع��د   )Restless Legs Syndrome( ال�����ض���ق��ني  مت��ل��م��ل 
املت�عب ال�ضحية ال�ض�ئعة خالل فرتة احلمل، مو�ضحة اأن املراأة غ�لب�ً م� 
تع�ين من وخز وحرق�ن وخدر يف ال�ضيق�ن، ل �ضيم� لياًل واأثن�ء الراحة، 

مم� يق�ص امل�ضجع وي�ضلب النوم من العني.
واأ�ض�فت الرابطة اأن اأ�ضب�ب حدوث هذه املتالزمة اأثن�ء احلمل ترجع اإىل 
نق�ص احلديد يف اجل�ضم، وكذلك اإىل التغريات الهرمونية الط�رئة على 
اجل�ضم اأثن�ء احلمل، والتي له� ت�أثري �ضلبي على م�دة "الدوب�مني"، التي 

تلعب دورا مهم� يف ال�ضيطرة على احلركة.
الغنية ب�حلديد  املت�عب من خالل تن�ول الأغذية  وميكن مواجهة هذه 
امل�ض�ء ي�ض�عد على  امل�ضي يف �ض�ع�ت  اأن  الغذائية للحديد، كم�  واملكمالت 

تن�ضيط �ضري�ن الدم، ومن ثم تخفيف املت�عب.
"�ض�خن-ب�رد"  التب�دلية  الأق��دام  حم�م�ت  ت�ض�عد  ذلك،  اإىل  وب�لإ�ض�فة 
وتدليك الأقدام يف مواجهة املت�عب. ويراعى اأي�ض� التخلي عن الك�فيني 

يف امل�ض�ء ب�ضفة خ��ضة.

فوائد البطاطا احللوة وال�سكري
منخف�ص،  جال�ضيمي  موؤ�ضر  ذات  احللوة  البط�ط�  تعترب 
وه���ي ت�����ض���ع��د يف خ��ف�����ص ن��وب���ت ه��ب��وط ال�����ض��ك��ر يف الدم، 
اأنه�  كم�  ال�ضكري،  مري�ض�ت  عند  الإن�ضولني  ومق�ومة 

م�ضدر غني ب�لكربوهيدرات والألي�ف الغذائية.

فوائد البطاطا احللوة واملناعة
مب��� اأن ال��ب��ط���ط��� احل��ل��وة م�����ض��در غ��ن��ي وع�����ٍل يف ك��ل من 
دوراً  تلعب  فب�لت�أكيد  ك���روت��ني،  وبيت�   C �ضي  فيت�مني 
امل��ن���ع��ة وت��ع��زي��زه��� ع��ن ط��ري��ق حتييده�  ك��ب��رياً يف تقوية 
للجذور احلّرة ومك�فحة اللته�ب�ت والأمرا�ص العديدة، 

وخ��ضة اأمرا�ص الربد وال�ضت�ء.
ال�ضرتخ�ء،  ت�ض�عد على  التي  الكولني  م�دة  حتتوي على 
ال��ت��ع��ّل��م وال����ذاك����رة وال��ت��ق��ل��ي��ل من  ع���الج الأرق، حت�����ض��ني 

اللته�ب�ت املزمنة.

فوائد البطاطا احللوة والب�سرة والعيون
مب� اأن البط�ط� احللوة هي م�ضدر لفيت�مني اأ A املعروف 
قوي  اأك�ضدة  كم�ض�د  والبيت�ك�روتني  اجل��م���ل،  بفيت�مني 
عالم�ت  وم��ك���ف��ح��ة  احل����ّرة  اجل����ذور  لتحييد  و����ض���روري 
خ��ص،  ب�ضكل  والتج�عيد  ال�ضن  يف  والتقّدم  ال�ضيخوخة، 
الب�ضرة  ن�ض�رة  زي���دة  يف  كبري  دور  له�  �ضيكون  فب�لت�أكيد 

واإ�ضراقه�.
�ضحة  على  للحف�ظ  ب�أهميته  م��ع��روف  ك���روت��ني  والبيت� 
الذي  البقعي  التنك�ص  ومك�فحة  النظر  و�ضالمة  العني 
ب�لن�ضبة  الأم���ر  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ر،  ب���ل��ت��ق��ّدم يف  ق��د يرتبط 
م�ض�دات  من  نوعني  كونهم�   H وفيت�مني   C لفيت�مني 

الأك�ضدة القوية.

فوائد البطاطا احللوة وال�سرطان
تلعب البط�ط� احللوة دوراً كبرياً يف مك�فحة بع�ص اأنواع 
غنّية  وب�ضفته�  القولون.  �ضرط�ن  فيه�  مب�  ال�ضرط�ن�ت، 
ف��ه��ي ت�ض�عد يف احل��م���ي��ة من  ال��ف��الف��ون��وي��د؛  مب��رّك��ب���ت 

�ضرط�ن الرئة و�ضرط�ن�ت الفم.

فوائد البطاطا احللوة وفقر الدم
البط�ط� احللوة م�ضدر للحديد والفولت، وبذلك تلعب 
ب�ضكل  بتن�وله�  وين�ضح  ال���دم.  فقر  م��ن  الوق�ية  يف  دوراً 
يف  ت�ض�عد  اله�ضم  �ضهلة  خفيفة  كوجبة  للحوامل  خ��ص 

اإمدادهن مب� حتتجنه من عن��ضر غذائية مهمة.

فوائد البطاطا احللوة و�سحة اجلهاز اله�سمي
ى ع�دة بتن�ول كمية يومية من الألي�ف الغذائية ل  يو�ضَ
30 غرام�ً، ولكن غ�لبية الن�ض�ء قد ل  اإىل   25 تقّل عن 
تتن�ولن هذه الكمي�ت، مم� قد ينتج عنه الإ�ض�بة ب�لتلبك 
الأغذية  اأح��د  احللوة  البط�ط�  تعترب  والإم�ض�ك.  املعوي 
تعزيز  يف  ب�لفعل  ت�ض�عد  التي  الغذائية  ب�لألي�ف  الغنّية 

�ضحة اجله�ز اله�ضمي والوق�ية من الإم�ض�ك.
م��رت��ب��ط بتح�ضني  ال��ب��ط���ط��� احل���ل���وة  ا���ض��ت��ه��الك  اأن  ك��م��� 

بكتريي� الأمع�ء املفيدة.
ت�بعي املزيد: طرق فّع�لة يف عالج الإم�ض�ك نه�ئي�ً

فوائد البط�ط� احللوة والت�ضّنج�ت
تلك  ت��ع���دل  احل��ل��وة  البط�ط�  ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة يف  اإن 
ب�لألي�ف  غ��ن��ّي��ة  وه����ي  ال���ع����دي���ة،  ال��ب��ط���ط���  امل����وج����ودة يف 
وم�ض�دات الأك�ضدة والبوت��ضيوم. كم� اأن البط�ط� احللوة 
املوز،  يف  امل��وج��ودة  البوت��ضيوم  كمية  �ضعف  على  حتتوي 
الع�ضلية  ب�لت�ضّنج�ت  الإ���ض���ب��ة  خ��ط��ر  م��ن  ي��ق��ّل��ل  وه���ذا 

املرتبطة بنق�ص البوت��ضيوم.

فوائد البط�ط� احللوة والكول�ضرتول
امل�ض�عدة  �ض�أنه�  التي من  ب�لألي�ف  البط�ط� احللوة غنية 

. LDL على خف�ص ن�ضبة الكولي�ضرتول ال�ض�ّر يف الدم

فوائد البط�ط� احللوة وال�ضبع
ي�ض�عد ا�ضتهالك البط�ط� احللوة مع الوجب�ت على احلّد 
ال�ضحية.  غ��ري  اخلفيفة  الوجب�ت  ت��ن���ول  يف  الرغبة  م��ن 
فهي تعدُّ م�ضدراً مفيداً للكربوهيدرات والألي�ف الق�بلة 
وتعّزز  اله�ضم،  عملية  اإب��ط���ء  على  ت�ض�عد  التي  للذوب�ن 

ال�ضعور ب�ل�ضبع اأثن�ء تن�ول الوجب�ت.

فوائد البطاطا احللوة والب�سرة
- توؤّخر ظهور التج�عيد؛ كونه� حتتوي على ن�ضبة ع�لية 
التي  الأك�ضدة  م�ض�دات  من  تعترب  التي  الك�روتين�ت  من 

تك�فح ال�ضيخوخة.
اجللد  خ��الي���  ي�ضلح  ال���ذي   A فيت�مني  ع��ل��ى  حت��ت��وي   -

الت�لفة.
ال�ضم�ص  لأ���ض��ع��ة  ال��ت��ع��ّر���ص  اأ���ض��رار  م��ن  الب�ضرة  حتمي   -

املب��ضرة.
- ت�ضهم يف زي�دة �ضم�كة الب�ضرة.

- جتعل الب�ضرة اأكر ن�ض�رة وحيوية و�ضب�ب�ً.

فوائد البطاطا احللوة وال�سعر
متك�ماًل  غذائي�ً  طبيعي�ً  م�ضدراً  احللوة  البط�ط�  تعترب 
لعالج م�ض�كل ال�ضعر، واأبرزه� اجلف�ف الن�جم عن نق�ص 

الفيت�مين�ت واملع�دن، ب�لإ�ض�فة اإىل التك�ّضر.
ي�ض�عد الفيت�مني A املوجود فيه� على تعزيز اإفراز الزيت 
ال�ضعر  ال��راأ���ص، وي�ضّهل منو  ف��روة  ال��ذي يحمي  الطبيعي 
الدهنية   3 الأوميغ�  اأحم��ص  فيم�  وق��وي.  �ضحي  ب�ضكل 

ترطب ال�ضعر ومتنحه اللمع�ن املطلوب.

فوائد البطاطا احللوة والدورة ال�سهرية
حت��ت��وي ال��ب��ط���ط��� احل��ل��وة ع��ل��ى م�����ض���دات الأك�����ض��دة التي 
ت�ض�عد على منع تلف اخلالي�، وب�لت�يل تقليل اآلم الدورة 
كغذاء  احللوة  البط�ط�  فوائد  علمي�ً  ثبت  وقد  ال�ضهرية. 
لأنَّ  وذل��ك  ال�ضهرية،  ال���دورة  اآلم  ح��ّدة  تقليل  يف  ي�ض�عد 
اأق��ّل من  البط�ط� احللوة  ال��دم يف  ال�ضكر يف  ن�ضبة  موؤ�ضر 
الدورة  اآلم  تخفيف  يف  ت�ض�هم  لذلك  البي�ض�ء،  البط�ط� 

ال�ضهرية والتقّل�ض�ت.
النزيف،  مدة  ر  تق�ضّ احللوة  البط�ط�  اأن  اأي�ض�ً  ثبت  وقد 
ُيف�ضل  ال�ضهرية.  ال���دورة  اآلم  ح���ّدة  م��ن  تقّلل  وب���ل��ت���يل 
اختي�ر البط�ط� احللوة الربتق�لية من الداخل، و�ضلقه� اأو 

�ضيه� بق�ضره�، للح�ضول على فوائده� ك�ملة.

انقالب غريب ملركبة 
وجناة ال�سائق

وث�����ق�����ت ك�������م������ريات امل�����راق�����ب�����ة يف 
ب���ل�����ض��ني، حلظة  ت�����ض��ون��غ��ت�����ض��ي��ن��غ 
انقالب �ضي�رة على ثالث مركب�ت، 

دون اأن يتعر�ص اأي اأحد لالأذى.
ويف الفيديو الذي ن�ضرته �ضحيفة 
تظهر  الربيط�نية،  ميل"  "ديلي 
ال�ضيطرة  ���ض���ئ��ق��ه���  ي��ف��ق��د  ���ض��ي���رة 
لي�ضطدم  م��ن��ع��ط��ف،  ع��ن��د  ع��ل��ي��ه��� 
فوق  مركبته  وتنقلب  ب�لر�ضيف، 
ثالث �ضي�رات ك�نت واقفة يف املك�ن 

ب�ضكل نظ�مي.
وت��ظ��ه��ر يف امل��ق��ط��ع ال�����ض��ي���رة وهي 
املركب�ت  ب����ني  ال�����ف�����راغ  يف  ت���ق���ف 
بعدم�  راب����ع����ة،  واأخ�������رى  ال���ث���الث 

تنقلب فوقه�.
اإىل  اإع��الم �ضينية  واأ�ض�رت و�ض�ئل 
اأ�ضيب بجروح طفيفة،  ال�ض�ئق  اأن 
ج�ضيمة  اأ������ض�����رار  حل���ق���ت  ب��ي��ن��م��� 

ب�ملركبة املنقلبة.

اأندرويد 13 ي�سمح بنقل الو�سائط 
من جهاز اإىل اآخر بنقرة واحدة

ل يزال نظ�م الت�ضغيل اأندرويد 12 
بع�ص  لكن  ن�ضبي�ً،  وجديد  حديث 
الت�ضريب�ت بداأت ب�لفعل ب�حلديث 
الق�دم  الت�ضغيل  نظ�م  ميزات  عن 

اأندرويد 13.
واأ������ض������رت ب��ع�����ص ال�����ض���ئ��ع���ت اإىل 
امل���ي���زات اجل���دي���دة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الت�ضغيل  ن��ظ���م  م���ن  ج�����زءاً  ت��ك��ون 

اأندرويد 13، مثل
 Bluetooth Low
 Energy )LE( Audio
املحتوى  دف��ق  على  �ضيعمل  ال���ذي 
ال���راأ����ص  ���ض��م���ع���ت  اإىل  ال�����ض��وت��ي 
املتوقع  وم��ن  ال�ضمعية.  واملعين�ت 
م�ضتخدمي  امليزة  ه��ذه  ت�ض�عد  اأن 
اأندرويد 13 على ال�ضتمت�ع بعمر 
�ضوتي  وات�����ض���ل  حم�ّضن  ب��ط���ري��ة 
اأك����ر ا����ض���ت���ق���راًرا، وك���ل ذل���ك دون 
م���ع جودة  ال��ت��ع���م��ل  اإىل  احل����ج���ة 
الأجهزة  على  املنخف�ضة  ال�ضوت 

املحمولة.
ميزة  ت�������ض����ف  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ت�ضمى   13 اأن���دروي���د  اإىل  اأخ����رى 
�ضت�ضمح   Panlingual
تف�ضيالت  بتغيري  للم�ضتخدمني 
ال��ل��غ��ة ل��ك��ل ت��ط��ب��ي��ق ف�����ردي ب���دًل 
ل��غ��ة واح������دة لنظ�م  م���ن حت���دي���د 
ال��ت�����ض��غ��ي��ل ب����أك���م���ل���ه. ومي���ك���ن اأن 
على  اأي�����ض���ً   13 اأن��دروي��د  ي�ضتمل 
م��ف��ت���ح ت��ب��دي��ل م��ن ���ض���أن��ه تعطيل 
 Phantom Process
لإيق�ف  ي�ضتخدم  الذي   Killer
اخللفية  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  ت�ضغيل 
ك�نت  اإذا  م��ع��ي��ن��ة  ظ����روف  ظ���ل  يف 
ط�قة  م��ن  ك��ب��رًيا  ق����دًرا  ت�ضتخدم 

املع�جلة.

فوائد البطاطا احللوة للن�ساء 
مذهلة اأهمها خف�س الكولي�سرتول

بالطاقة،  الن�ساء  مت��دُّ  خفيفة  وج��ب��ة  احل��ل��وة  البطاطا  تعترب 
غنيًا  م�سدرًا  تعدُّ  لأنها  قلوبهن؛  و�سحة  مناعتهن  وتعّزز 

الأك�سدة  وم�سادات  املعادن  الفيتامينات،  من  بالعديد 
غنية  اأنها  كما  الألياف.  اإىل  بالإ�سافة  القوية، 

�سبط  يف  ي�ساهم  الذي  الأم��ر  بالبوتا�سيوم، 
م�ستويات �سغط الدم.

املنّوعة  ال�سحية  ف��وائ��ده��ا  ح��ول 
علم  يف  ال��دك��ت��ورة  ت��وؤك��د  للن�ساء 

اأن  احل��اج  �سينتيا  والغذاء  التغذية 
البطاطا احللوة متلك اخل�سائ�ص الآتية:
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�ش�ؤون حملية

يف جناح بريطانيا بالتزامن مع اأ�سبوع ال�سفر والت�سال

خرباء يناق�سون يف اإك�سبو 2020 دبي ت�سخري التواأم الرقمي لالزدهار
•• دبي اإك�سبو – الفجر

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

ن�ق�ص خرباء ع�مليون يف اإك�ضبو 2020 دبي م�ضتقبل العي�ص والزده�ر مع 
تطور الع�مل التقني واأف�ضل ال�ضبل لت�ضخري الع�مل الفرتا�ضي من اأجل 
"التواأم  ب�تقنية  اليوم  ي�ضمى  م�  مع  خ��ضة  اخلدم�ت،  من  املزيد  توفري 

الرقمي"، وهي ن�ضخة رقمية افرتا�ضية لأ�ضل م�دي اأو غري م�دي.
واأ�ض�ر اخلرباء اإىل العديد من الفوائد لتقنية "التواأم الرقمي" يف اإزالة 
اإىل اجت�ه  ال�ضحية  الرع�ية  اأكر مرونة، وحتويل  الكربون وخلق مدن 
تقنية  تتمكن  حيث  الوق�ئية،  وال��رع���ي��ة  ال��دق��ة  على  اأك��رب  ب�ضكل  يركز 
"التواأم الرقمي" من الت�أكد من جودة الأ�ضي�ء قبل وجوده� اأ�ضال. على 
اأن  نريد  اآل��ة  ج��ودة  الت�أكد من  التقنية  ه��ذه  بف�ضل  امل��ث���ل، مُيكن  �ضبيل 
ن�ضنعه� قبل اأن ن�ضنعه�، واأي�ض� ميكن اأن تخ�ضع هذه الآلة – التي مل 
ن�ضنعه� بعد، والتي اأ�ضبحت موجودة يف الع�مل الفرتا�ضي فقط – اإىل 

اختب�رات للت�أكد من جودته� وف�عليته�. ينطبق هذا على كل �ضيء، ويوفر 
الكثري من اجلهد والط�قة والوقت. 

بريط�ني�  ج��ن���ح  ال��ع���مل��ي يف  امل��ج��ل�����ص  ال���ذي جمعهم يف  ال��ل��ق���ء،  وخ���الل 
مثل  الآلت  اإىل  اخل��رباء  تطرق  والت�ض�ل،  ال�ضفر  اأ�ضبوع  مع  ب�لتزامن 
ال�ضي�رات ذاتية القي�دة اأو نظ�رات الواقع الفرتا�ضي، التي �ضتكون ق�درة 
على قراءة البي�ن�ت اأثن�ء التنقل يف الع�مل امل�دي. ودع� اخلرباء اإىل العمل 
الرع�ية  قط�ع�ت  مثل  التطور،  هذا  من  عديدة  قط�ع�ت  لت�ضتفيد  مع� 

ال�ضحية والتعليم ومبيع�ت التجزئة واملدن الذكية. 
لدى  الع�ملية  التج�رية  الأعم�ل  مدير  هو�ض�دل،  اإمي��ي  الدكتورة  وق�لت 
اأمر  الطوارئ  ح�لة  يف  التنبوؤ  على  القدرة  اإن  ك�ت�بولت،  بلي�ص  كونكنتد 
له�  به�  التنبوؤ  الرقمية  للتوائم  ميكن  التي  احللول  واإن  الأهمية،  ب�لغ 
ت�أثري مب��ضر على حي�ة الأ�ضخ��ص الذين يعي�ضون يف املدن، حيث ميكنه� 
اأ�ضرع وقت ممكن، وكل ذلك  امل�ض�عدة للو�ضول اإىل خدم�ت الطوارئ يف 
الأفراد  بي�ن�ت  ونق�ط  ال�ضكنية  واملجمع�ت  املب�ين  بي�ن�ت  بنق�ط  يتعلق 

التي جنمعه� ون�ضتخدمه�. 

الأعم�ل يف  ورئي�ص  ال�ضطن�عي  الذك�ء  رائد  ق�ل غريغ كرو�ص،  ب��دوره، 
التحرك   من  الرقميني  الأ�ضخ��ص  متكني  على  "نعمل  م��ضينز:  �ضول 
ب�إن�ض�ئهم  ن��ق��وم  ال��ذي��ن  ال��رق��م��ي��ون  الأ���ض��خ������ص  ال��ب�����ض��ر...  مثل  تلق�ئي� 
يتحركون ب�ضكل م�ضتقل بوا�ضطة عقولهم الرقمية؛ وهذا العقل ميكنهم 
اأو  ب���أدوار حمددة، مثل تقدمي امل�ض�عدة يف الرع�ية ال�ضحية،  من القي�م 

الت�ضوق اأو من خالل جتربة م�ضرفية".
ق�ل  وامل����دن،  امل��ب���ين  وت���أث��ريه��� على  ال��رق��م��ي  ال��ت��واأم  تقنية  وبخ�ضو�ص 
الولي�ت   - الرقمية يف �ضركة ج�كوب�ص  كورت م�لدوف�ن، مدير احللول 
املتحدة الأمريكية: "نحن نرى تقنية التواأم الرقمي من نواح خمتلفة، 
اأو  مبنى  ك�ن  �ضواء  الأ�ضخ��ص،  �ضيختربه  م�  توفر  حيث  التخيل،  اأوله� 
اإىل ذلك؛ ومن ثم يتم  اأو ت�ضميم� للطرق، وم�  تخطيط� ملدينة ك�ملة، 
التع�مل  ثم  ال�ضت�ضع�ر  اأجهزة  خالل  من  مب��ضر  ب�ضكل  معلوم�ت  تلقي 
امل�ضتقبل،  اأو توقع خلل يف  اإذا ك�ن هن�ك خلل  البي�ن�ت والت�أكد  مع تلك 
حيث اأن التقنية متتلك القدرة على ت�ضغيل �ضين�ريوه�ت متعددة واأ�ضك�ل 
خمتلفة؛ وهذا الأمر ميكنن� من تبني اأف�ضل ت�ضميم م�ضتدام لأي م�ضروع 

م�ضتقبلي". 
ومع كل تطور تقني، ُتوجد خم�وف. تطرق اإىل ذلك الربوفي�ضور ي��ضني 
اململكة  ك���ردي��ف يف  ج���م��ع��ة  احل�����ض��ري يف  ال��ذك���ء  املتخ�ض�ص يف  رزق����ي، 
اإن  ق�ئال  املخ�وف  للتغلب على هذه  ال�ضبل  اأف�ضل  املتحدة، حيث عر�ص 
من ال�ضروري اأن نكون ق�درين على منع التقنية من الت�ضرف بطريقة 

له� عواقب �ضلبية.
الأخالقية  ب�لق�ض�ي�  الل���ت���زام  م��ن  ال��ت���أك��د  ج���دا  امل��ه��م  "من  اأ����ض����ف:   
واخل�ضو�ضية؛ كم� نحت�ج لأن يكون لتقنية التواأم الرقمي قواعد حوكمة 
خ��ضة به�، وهذا يعني �ضم�ن ات�ض�لت وتف�عالت اآمنة مع التواأم الرقمي 
التي  املعلوم�ت املخزنة داخل الأنظمة الرقمية  اإدارة جميع  والت�أكد من 

تدعم التواأم الرقمي ب�ضكل اآمن". 
ُيق�م اأ�ضبوع ال�ضفر والت�ض�ل يف اإك�ضبو 2020 دبي يف الفرتة من 9 اإىل 
�ضمن  ي�أتي  الذي  والت�ض�ل،  ال�ضفر  اأ�ضبوع  وي�ضمل  اجل�ري؛  ين�ير   15
اإط�ر برن�مج الإن�ض�ن وكوكب الأر�ص يف اإك�ضبو 2020 دبي، العديد من 

الفع�لي�ت واجلل�ض�ت املهمة.

الأورك�سرتا الإيطالية ال�سعبية تقدم اأغنية 
»اهلل يا دار زايد حمالها« يف اإك�سبو 2020 دبي

 ت�ساد بالد لديها موارد وفر�س كبرية مل�ستثمري دولة الإمارات واخلليج

•• دبي  –  الفجر

2020 دبي  اإك�ضبو  اأُقيم على م�ضرح دبي ميلينيوم يف 
ال�ضعبية  الإيط�لية  الأورك�ضرتا  لفرقة  مو�ضيقي  حفل 
ال��ع���زف��ني م��ن دول��ة الإم����رات  مب�ض�ركة جمموعة م��ن 

العربية املتحدة.
نظريته�  مع  الإم���رات��ي��ة  املو�ضيقية  النغم�ت  وتع�نقت 
الإي��ط���ل��ي��ة، ل��ي��ق��دم��� ل��وح��ة فنية ���ض���ئ��ق��ة م��زج��ت بني 
جممله�  يف  وج�ضدت  البلدين،  يف  املو�ضيقية  الأحل����ن 
الإم�رات  ال�ضعبية لدولة  والتق�ليد  الثق�فية  املوروث�ت 

العربية املتحدة ودولة اإيط�لي�.
�ضهد العر�ص ح�ضورا  كبريا من اأبن�ء اجل�لية الإيط�لية 

يف دولة الإم�رات العربية املتحدة وزوار اإك�ضبو 2020 
دبي. وقدمت الأورك�ضرتا الإيط�لية ال�ضعبية جمموعة 
من الأغ�ين التقليدية والرق�ض�ت التي جُت�ضد الثق�ف�ت 

املختلفة يف املن�طق الإيط�لية.
الإيط�لية  الأورك���������ض����رتا  ف���رق���ة  اأع�������ض����ء  وا����ض���ت���خ���دم 
التقليدية،  املو�ضيقية  الآلت  م��ن  متنوعة  جمموعة 
ال�ض�ئع ا�ضتخدامه� يف الفلكلور والرتاث الإيط�يل، مثل 
الدفوف والكم�ن وبع�ص الآلت املحلية الب�ضيطة، فيم� 

ا�ضتخدم الع�زفون الإم�راتيون الق�نون والعود.
دار  ي�  "اهلل  ب�أغنية  الأورك�����ض��رتا  فرقة  اأع�ض�ء  و�ضدح 
زايد حماله�"، ب�للغة العربية، و�ضط تف�عل كبري من 

اجلمهور.

••  دبي– الفجر

ق�ل مع�يل علي ج�دة ك�مب�رد، وزير التج�رة وال�ضن�عة 
يف جمهورية ت�ض�د يف موؤمتر �ضحفي على ه�م�ص اليوم 
الوطني لبالده يف اإك�ضبو 2020 دبي، اإن جمهورية ت�ض�د 
لديه� موارد غري م�ضتغلة وفر�ص كبرية ميكن اأن تكون 
جذابة للغ�ية للم�ضتثمرين من دولة الإم�رات العربية 
املتحدة ودول اخلليج الأخرى يف املنطقة العربية.  واأكد 
مع�ليه اأن بالده نفذت اإ�ضالح�ت جديدة من �ض�أنه� اأن 
م�ض�ريعهم  ثم�ر  جني  الأج���ن��ب  للم�ضتثمرين  ت�ضمن 
اأ�ض�ف:  اأك�����رب.  ب�����ض��ك��ل  ال���ب���الد  ت��ط��وي��ر  وامل�����ض���ع��دة يف 
"طموحن� يف اأن ن�ضبح دولة ن��ضئة بحلول ع�م 2030 
هو �ضي��ضة را�ضخة. ل ميكن حتقيق هذه ال�ضي��ضة دون 
ب��ني دول��ت��ن��� وال��ب��ل��دان املختلفة، وم��ن خالل  ���ض��راك���ت 
كل  و�ضع  "وقد مت  مع�ليه:  اأ�ض�ف  الدويل".   التع�ون 
للم�ضتثمرين  ال�ضم�ح  بهدف  والقوانني  الهي�كل  ه��ذه 
لدين�  الإمك�ن�ت؛  لدين�  الفر�ص؛  نقدم  نحن  ب�ملجيء. 
اإليه هو  ا�ضتغالله� بعد. م� ن�ضعى  التي مل يتم  امل��وارد 

وحكوم�ت  دول  مع  و�ضراك�ت  للج�نبني  مربحة  حلول 
اأخرى لل�ضم�ح لن� ب�لو�ضول اإىل هدفن�". وذّكر مع�ليه 
الأفريقية،  ال��ق���رة  قلب  يف  الواقعة  ت�ض�د،  ب���أن  ال��وزي��ر 
اأن  موؤكدا  والغ�ز،  النفط  مثل  الطبيعية  ب�ملوارد  غنية 
بالده لديه� اأي�ض� القدرة على اأن ت�ضبح وجهة �ضي�حية 
به�.  اهلل  حب�ه�  التي  اجلميلة  الطبيعة  بف�ضل  �ضهرية 
لبلدن�  دب��ي   2020 اإك�ضبو  �ضمح  "لقد  مع�ليه:  وق���ل 
الأهمية  ذي  ال���دويل  احل���دث  ه��ذا  يف  ب�مل�ض�ركة  ت�ض�د 
يف  ال��واق��ع��ة  ت�ض�د  لتقدمي  من��ضبة  اأن��ه���  كم�  ال��ك��ب��رية. 
و�ضط اأفريقي� يف قلب الق�رة الأفريقية. اإنه� دولة لديه� 
ثق�فته�؛ )و( ب�لإ�ض�فة اإىل موارد طبيعية كبرية مثل 
النفط والغ�ز، فهي اأي�ض�ً دولة مهمة جداً يف اأفريقي�".

مهتمني  م�نحني  عن  ونبحث  الآن  هن�  "نحن  وت���ب��ع: 
للغ�ية؛  واع���د  الإم����رات���ي  امل��ث���ل  ت�����ض���د.  يف  ب�ل�ضتثم�ر 
ونح�ول اإيج�د النموذج نف�ضه يف ت�ض�د. نحن منفتحون 
دائ��م��� ومي��ك��ن��ن��� دائ��م��� ت��ط��وي��ر ق��ط���ع ال�����ض��ي���ح��ة لدين� 
اأي �ضخ�ص قد يكون مهتم�، وخ��ضة حكومة  اأي�ض� مع 

الإم�رات العربية املتحدة".

باراغواي ُتربز تنوعها كوجهة �سياحية يف »اإك�سبو 2020 دبي«

اجلمهورية الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية ت�ستعر�س معاملها ال�سياحية املتعددة يف »اأ�سبوع ال�سفر والت�سال«

ا�ستقبل 230 وفدا دوليا ، وا�ست�ساف 140 فعالية جتارية يف البيلفيدير

جناح فرن�سا ي�سجل مليونه الأول من الزوار يف منت�سف م�سواره  مبعر�س اإك�سبو دبي 
اأ�سهر ثالثة  يف  زيارة  مليون  فرن�سا  جناح  �سجل   ، دي�سمرب   3 يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وزيارة  اأكتوبر   2 يف  لفرن�سا  الوطني  العيد  من  • بدعم 

•• دبي- الفجر

مك�نته�  لإب���راز  ب���راغ��واي  جمهورية  ت�ضتعد 
للم�ض�فرين  م��ت��ن��وع��ة  ���ض��ي���ح��ي��ة  ك���وج���ه���ة 
الع�مليني يف »اأ�ضبوع ال�ضفر والت�ض�ل«، اإحدى 
�ضمن  ال��ك��ث��ريون  ينتظره�  ال��ت��ي  الفع�لي�ت 
وت�ضتعر�ص  دب��ي«.   2020 »اإك�ضبو  فع�لي�ت 
تنوع  الفع�لية  ب�راغواي خالل م�ض�ركته� يف 
عر�ص  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال�ضي�حية،  مع�مله� 
من  ك��ج��زء  ال��ي��وم  تنظمه  �ضي�حي  ت��ق��دمي��ي 
»اأ�ضبوع ال�ضفر والت�ض�ل« يف »اك�ضبو 2020 

دبي«. 
»من  ع��ن��وان  التقدميي  ال��ع��ر���ص  و�ضيحمل   
ال�ضي�حية  اأجلك فقط«، و�ضُيربز المك�ني�ت 
لزواره�  تتيح  اآم��ن��ة  كوجهة  ب���راغ��واي  ل��دى 
ت�ريخية، عمرانية وطبيعية  جت�رب ثق�فية، 

ثرية.  
وق�ل "خو�ضيه اأجويرو اأفيال"، املفو�ص الع�م 
دبي«:   2020 »اك�ضبو  يف  ب���راغ��واي  جلن�ح 
ال�ضوء  ت�ضليط  يف  الفر�ضة  ه��ذه  »�ضن�ضتغل 
على الأ�ضب�ب التي جتعل من ب�راغواي وجهة 
�ضي�حية مرغوبة. ونود اأن ُنعزز روابطن� مع 
الإم�رات والدول الأخرى املُ�ض�ركة يف »اك�ضبو 

ال�ضي�حة«.  خالل  من  دبي«   2020
يف  الأ�ضعد  »املك�ن  ت�ضنيف  ب�راغواي  ون�لت   

وان�ضب  دب���ي«،   2020 »اك�ضبو  يف  ال��ع���مل« 
الع�ملي  احلدث  يف  م�ض�ركته�  طوال  تركيزه� 
والتنقل،  املتجددة،  الط�قة  املي�ه،  ربط  على 
للتنمية  ف���ر����ص  »خ���ل���ق  ���ض��ع���ر  وذل�����ك حت���ت 
الرئي�ضية  ال�����ض���درات  وت�ضمل  املُ�����ض��ت��دام��ة«. 
وب�ضفة  ال����غ����ذائ����ي����ة،  ال�������ض���ل���ع  ل�����ب������راغ�����واي 
الط�قة  ج���ن��ب  اإىل  ال�����ض��وي���،  ف���ول  خ������ض��ة 
اإىل  ب���راغ��واي  تتطلع  والآن،  الكهروم�ئية. 
ال���ض��ت��ف���دة م��ن موقعه� ال���ض��رتات��ي��ج��ي بني 
الأرجنتني والربازيل يف تعميق روابطه� من 

خالل ال�ضي�حة مع الإم�رات والدول الأخرى 
يف منطقة اخلليج العربي.  

يف  املدير  كيفيدا"،  "جواين  ق�لت  وب��دوره���، 
وزارة ال�ضي�حة يف حكومة ب�راغواي: »اتخذت 
للت�ضدي  مبكرة  خطوات  ب���راغ��واي  حكومة 
»ك��وف��ي��د- ج���ئ��ح��ة  ع��ن  ال��ن���ج��م��ة  للتحدي�ت 
الع�م  القط�عني  جهود  تت�ض�فر  حيث   ،»19
لل�ضفر  اآمن�  بلدا  ب���راج��واي  جلعل  واخل��ص 

وال�ضي�حة«. 
اأي�ض�  ال�ضوء  التقدميي  العر�ص  و�ضي�ضلط 

لدخول  ال��الزم��ة  ال�ضحية  املُ��ت��ط��ل��ب���ت  ع��ل��ى 
للدولة  تف�ضيلية  ب�راغواي، مع طرح �ضورة 
ال��ذي حتظى  التنوع  واب��راز  �ضي�حية  كوجهة 
ب���ه م��ع���مل��ه��� ال�����ض��ي���ح��ي��ة، م���ن ����ض���اللت اإىل 
مبحمي�ت  م���رورا  طبيعية،  تزلج  منحدرات 
اأخ���رى  وم���ع����مل  ال����ن�����درة،  ل��ل��ط��ي��ور  طبيعية 
ج����ذب���ة ع���دي���دة. ك��م��� ي���وؤك���د امل�����ض��وؤول��ون اأن 
مطلوبة  وجهة  اإىل  اأي�ض�  تتطور  ب���راغ��واي 
يف �ضي�حة الجتم�ع�ت واحلوافز واملوؤمترات 

واملع�ر�ص. 
وُيعد »اأ�ضبوع ال�ضفر والت�ض�ل« اأي�ض� مبث�بة 
ل�ضتعرا�ص  ب���راغ��واي  اأم����م  ُم��ت���ح��ة  فر�ضة 
بنيته� التحتية يف قط�ع ال�ضي�حة وال�ضي�فة، 
توفره�  ال��ت��ي  الرتفيهية  اخل��ي���رات  واأي�����ض��� 
اأب���رز الأط��ب���ق ال�ضهية  ل��زواره���، ف�ضال ع��ن 

التي يقدمه� مطبخه�. 
ال���ت���ج����ري���ة، ُتعد  وع���ل���ى ���ض��ع��ي��د الأع�����م������ل 
10 دول  اأف�ضل  ب�راغواي واح��دة من �ضمن 
ال�ضوي�،  ف��ول  للكهرب�ء،  وُم�����ض��درة  ُمنتجة 
الفول، وال�ضكر الع�ضوي. وقد اأعلن »املجل�ص 
ال��ع���مل��ي ل��ل�����ض��ف��ر وال�����ض��ي���ح��ة« اأن ب����راغ���واي 
الجراءات  ب�ضبب  وذلك  لل�ضفر،  اآمنة  وجهة 
احل�ضيفة التي اتخذته� حكومته� يف املراحل 
ال��ن���ج��م��ة عن  ال�ضحية  الأزم����ة  امل��ب��ك��رة م��ن 

تف�ضي اجل�ئحة. 

•• دبي–   الفجر 

اأول  دبي   2020 ب�إك�ضبو  فرن�ض�  جن�ح  �ضجل 
م��ل��ي��ون زائ���ر ل��ه م��ن��ذ اف��ت��ت���ح��ه يف الأول من 
ب�لعديد  ذل��ك  ، م��دع��وم���ً يف   2021 اأك��ت��وب��ر 
الدوليني  ل��ل��زوار  املخ�ض�ضة  الفع�لي�ت  م��ن 

ولق�ءات الأعم�ل. 
جن�ح  ي�ضعى  املتبقية،  الثالثة  الأ�ضهر  خالل 
فرن�ض� اأكر من اأي وقت م�ضى ليقدم للزوار 
ف�إىل  تن�ضى.  ل  ا�ضتثن�ئية  وع��رو���ص  جت����رب 
ج�نب توا�ضل  املعر�ص الدائم ، هن�ك معر�ض�ن 
موؤقت�ن يف طور الإعداد ، كل منهم� خم�ض�ص 
الهند�ضة  ف��ئ��ة  ع���ن  حم������ددة:  ف��ن��ي��ة  خل����ربة 
اإك�ضربي�ص  الكربى  ب�ري�ص  املعم�رية، معر�ص 
من 20 ين�ير اإىل 21 فرباير )�ضركة ب�ري�ص 
الكربى × دومينيك بريو( وعن فئة الأزي�ء، 
م��ن 28 ف��رباي��ر اإىل 31 م���ر���ص )ج����ن بول 
ال��ي���ء(، وه��و معر�ص  اإىل  غوتييه م��ن الأل���ف 
للخم�ضني  خم�ض�ص   ا�ضتثن�ئي  ا���ض��ت��ذك���ري 

ع�ًم� من م�ضريته 

جناح ُملهم لزوار اإك�سبو 2020 دبي
ب�حتف�لية  الأوىل  الثالثة  الأ���ض��ه��ر  ا�ضتهلت 
ال��ذي مثل  اأكتوبر،  الث�ين من  فرن�ض� يف  يوم 
يوم� خ��ض� للت�أكيد  على اأن اجلن�ح هو واجهة  
للتميز الفرن�ضي ، ي�ضلط ال�ضوء من خالله� 
واإمك�ن�ت  مواهبه�   فرن�ض�،   اب��ت��ك���رات  على  
عديدة  �ضنوات  مدى  فعلى  و�ضرك�ئن�  رع�تن�  
فرن�ض�   اعتمدن� يف جن�ح  لط�مل�  وليومن� هذا، 
على اأف�ضل ممثلي ورموز  الدراية الفرن�ضية 
، من �ضفرائن� ورع�تن�  اأمث�ل �ضركت� " اأجني" 
قيم  لنقل   الطموح  �ضعين�  يف   ، "اأوروجن"  و 
التي  املجتمعي  وال��ت��وا���ض��ل  ،ال��ت��ف���وؤل  اجل���راأة 

نتميز به� ، للزوار من جميع اأنح�ء الع�مل. 

من  ب�لعديد  اخل��ص  اليوم  هذا  ا�ضتتبع  وقد 
اثني  مدى  على  تنظيمه�  مت  التي  الفع�لي�ت 
م�ضتوى  لرفع  �ضهري  ن�ضف  برن�جم�  ع�ضرة 
امل�ضتقبلية الرئي�ضية  الوعي الع�م ب�لتحدي�ت 
يف  الفرن�ضية  امل��ب���درات  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
ال�ضالم،  امل��ن���خ،  البيولوجي،  التنوع  جم���لت 
ال��ف�����ض���ء، ال���ض��ت��ه��الك وغ��ريه���. خ���الل هذه  
امل��ن������ض��ب���ت،  ن��ظ��م اجل��ن���ح ال��ف��رن�����ض��ي حلق�ت 
الفرن�ضي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  ن��ق������ض��ي��ة 
وج�معة الإم�رات العربية املتحدة وموؤ�ض�ض�ت 
" �ضريمي�" ؛  اأف بي"  و  "اأو  اأم��ث���ل  فرن�ضية 
وور���ص عمل ومع�ر�ص   اإىل ج�نب حم��ضرات 

�ضور 

ف��ع��ال��ي��ة جت��اري��ة مت   140 ا���س��ت�����س��اف 
تنظيمها خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل

ي��ع��د ج��ن���ح ف��رن�����ض��� م��ك���ًن��� ا���ض��ت��ث��ن���ئ��ًي��� لعقد 

ال���ل���ق����ءات والج��ت��م���ع���ت م���ن اأج�����ل  تطوير 
اجل�ذبية القت�ض�دية لفرن�ض� ، خلق الروابط 
، تقوية ت�أثري فرن�ض� يف جميع اأنح�ء الع�مل ، 
والرتويج لل�ضرك�ت الفرن�ضية. وقد ا�ضت�ض�ف 
اجلن�ح الفرن�ضي اأكر من 140 فع�لية ولق�ء 
" البيلفيدير"   ت��را���ص  2بي" يف  " ب��ي  اأع��م���ل 
وال�ضرك�ت  و���ض��رك���ئ��ه  رع����ت���ه  م���ن  مب���ب����درة 
الن��ضئة )ب�ل�ضراكة مع وك�لة بيزن�ص فران�ص( 

وخمتلف املوؤ�ض�ض�ت.
واملهتمني   ال������رع�������ة  ج���م���ي���ع  ح����ر�����ص  وق������د 
الأ�ضهر  خ���الل  فرن�ض�  ج��ن���ح  اإىل  ب���حل�����ض��ور 
فرن�ض�  ي��وم  احتف�لية  خ��الل  الأوىل،  الثالثة 
اإىل ذلك  ب���لإ���ض���ف��ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت اخل������ض��ة.  و 
ب��ضت�ض�فة  خ������ص  ب�����ض��ك��ل  اجل���ن����ح  ت�����ض��رف   ،
ال��ع��دي��د م��ن ال���روؤ����ض����ء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني لرع�ته 
الرئي�ص   ، م�كجريجور  ك�ثرين  الرئي�ضيني: 
 - وج����ن  اإجن���ي  ال��راع��ي  ل�ضفرين�  التنفيذي 

، ج�ن  الإدارة  ، رئي�ص جمل�ص  بيري كالمديو 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص   ، ليفي  ب��رن���رد   -
 ، فران�ص(  دو  فرن�ض�)اليكرتي�ضيتي  كهرب�ء 
للمركز  التنفيذي  الرئي�ص   ، ب�بتي�ضت  فيليب 
�ضكوتو  اإري��ك   ، الف�ض�ئية  للدرا�ض�ت  الوطني 
اإنرجي  اأك����ووا  ل�ضركة   التنفيذي  الرئي�ص   ،
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص   ، ب��وغ��ون  �ضيب��ضتي�ن   ،
هريونيمو�ص  نيكول   ، وي��ل��ز  فالينغ  ل�ضركة 
ج�ن   ، لوري�ل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص   ،
بول اأغون ، رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة لوري�ل 
، ك�ثرين غييوار ، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة 
جم��م��وع��ة اإر.اأ.ت�����ي.ب�����ي ، ف��ران��ك ل��وب��و���ض���ر ، 
الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة دوفي�يل ، اإميريك 
دوفيفييه  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص   ، دوث��وا 
ك�ن�بيه ، فران�ضوا برياك ، الرئي�ص التنفيذي 
ب�تريك   ، م��ي��ي��ل  دو  ك��ون��ب���ن��ي��ون  يل  ل�����ض��رك��ة 
�ضلهوب الرئي�ص التنفيذي ملجموعة �ضلهوب ، 
ج�ن اإيف بريثون ، الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة 
التنفيذي  الرئي�ص   ، بون�  دو  اإف��رار  غرينتك، 
 ، راج��ن��ي  كري�ضتوف  ج���ن   ، اإيجينري  ل�ضركة 
بيتي  اأنطوان  راجني،  ل��ضركة  امل�ض�عد  املدير 
للبحث  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص   ،
العلمي ، فران�ضوا ت�دي ، موؤ�ض�ص معهد  كوكب 
التعلم، اأوليفييه �ضي�بودو ، الرئي�ص التنفيذي 
ل�����ض��رك��ة  ذا اإك�����ض��ب��ل��وررز، ف���ل��ريي دي��ك���م��ب ، 

الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة ميدي� �ضبورتت�ص. 
 " يف  اأقيمت  الفع�لي�ت  ه��ذه  جميع  اأن  يذكر 
البيلفيدير"  ، وهو مك�ن ا�ضتثن�ئي ل�ضت�ض�فة  
مرت   1000 م�ض�حة  على  ميتد  الفع�لي�ت 
م��رب��ع وي��ت���أل��ف م��ن اأغ����ورا ، و���ض���ل��ة ع��ر���ص ، 
 130 وق���ع��ة حم������ض��رات تت�ضع لأك���ر م��ن 
� ، وق�عة اجتم�ع�ت. عالوة على ذلك ،  �ضخ�ضً
يحتوي البيلفيدير على ترا�ص ب�نورامي كبري 

يطل على موقع اإك�ضبو ل�ضت�ض�فة فع�لية  
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يعتقد الكثريون اأن العيون هي نافذة الروح، ولكن اخلرباء اأ�ساروا 
احلالت  من  عدد  عن  للك�سف  نافذة  تكون  اأن  على  قدرتها  اإىل 

ال�سحية اخلفية.
العيون كل عامني على الأقل.  ويو�سي اخلرباء باإجراء فح�ص 
العني،  �سحة  على  للحفاظ  للغاية  مهمة  العني  اختبارات  وتعد 
ف�سال عن اأن هذا قد ي�ساعد يف ت�سخي�ص بع�ص احلالت ال�سحية 

الكامنة.

وي�����ض��رح ج���ي��ل��ز اإدم����ون����دز، م��دي��ر اخل���دم����ت ال�����ض��ري��ري��ة يف 
اكت�ض�فه�  التي ميكنن�  العالم�ت   ،Specsavers موؤ�ض�ضة 
يلي  م�  ويف  العني.  اختب�ر  اأثن�ء  التق�طه�  ميكن  التي  وتلك 
العالم�ت الثم�نية التي ميكن العثور عليه� من اختب�ر العني 

الروتيني:

الغلوكوما:  .1
الغلوكوم� هي ح�لة غ�لب� م� تكون دون اأعرا�ص لأنه� تتطور 
اإىل هذه  ي�ض�ر  ال�ضبب  ل��ه��ذا  اإن���ه  اإدم���ون���دز  وق����ل  ت��دري��ج��ي���. 

احل�لة على اأنه� "�ض�رق الب�ضر ال�ض�مت".
للعمى،  الرئي�ضية  الأ�ضب�ب  اأحد  الغلوكوم� هي  "اإن  واأو�ضح: 
ومع ذلك، اإذا مت حتديده� يف مراحله� املبكرة، ميكن اإدارته� 
لكت�ض�فه�،  اأ�ض��ضية  املنتظمة  العني  فحو�ض�ت  وتعد  بنج�ح. 
م��ن ح�لة  اأك���رب  املعر�ضني خلطر  وه��ي مهمة ج��دا لأول��ئ��ك 

ب�ضبب تقدمهم يف ال�ضن اأو ت�ريخ ع�ئلي".

ال�سكري: ال�سبكية  اعتالل   .2
يقول اإدموندز اإن اعتالل ال�ضبكية ال�ضكري يف مراحله املبكرة 
لفح�ص  ميكن  لذلك  ملحوظة،  اأع��را���ص  اأي  ع���دة  ي�ضبب  ل 

العني اأن يكت�ضفه مبكرا.
الأوعية  على  احل�لة  وتوؤثر 
ال���دم���وي���ة ال�������ض���غ���رية يف 
ال���ع���ني، م���� ي������وؤدي اإىل 
ت�������ل�������ف 

�ضبكية العني.
واأو�����ض����ح اإدم����ون����دز اأن ط��ب��ي��ب ال��ع��ي��ون مي��ك��ن��ه ال��ب��ح��ث عن 
التغيريات املميزة املبكرة، مثل الت�ضريب�ت ال�ضغرية من هذه 

الأوعية الت�لفة.

الدم: �سغط  ارتفاع   .3
اأثن�ء اختب�ر العني، قد يكت�ضف طبيب العيون عالم�ت ارتف�ع 
�ضغط الدم، من خالل مراقبة الأوعية الدموية للعني ملعرفة 

م� اإذا ك�نت قد �ض�قت اأو بداأت يف الت�ضريب.
ارتف�ع  من  يع�نون  الذين  "املر�ضى  اإدم��ون��دز:  واأ�ض�ر 
اعتالل  ت�ضمى  بح�لة  ي�ض�بوا  اأن  الدم ميكن  �ضغط 
ال�ضبكية الن�جت عن ارتف�ع �ضغط الدم والتي ترى 
وت�ضيق  تتك�ثف  الدموية  الأوع��ي��ة  ج���دران  اأن 
ال���دم. ويف بع�ص احل�لت  ت��دف��ق  وحت��د م��ن 
تت�ضرب  اأن  ومي��ك��ن  ال��ع��ني  �ضبكية  ت��ت��ورم 

الأوعية الدموية". 
واأ�ض�ف اأنه اإذا كنت تع�ين من بقع حمراء 
اأي�ض�  ه��ذا  ي��ك��ون  فقد  عينيك،  مقدمة  يف 

عالمة على ارتف�ع �ضغط الدم.

الكولي�سرتول: ن�سبة  ارتفاع   .4
ع�دة م� ينخف�ص ارتف�ع ن�ضبة الكولي�ضرتول 
اإىل وج��ود الكثري من م���دة دهنية  ال��دم  يف 

ت�ضمى الكولي�ضرتول يف الدم.
الوطنية  ال�ضحية  اخلدم�ت  هيئة  وتقول 
تن�ول  ه��و  ذل��ك  وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  اإن 
الأطعمة الدهنية وعدم مم�ر�ضة الري��ضة.

وك�ضف اإدموندز اأنه اإذا كنت تع�ين من عوائم ث�بتة )الأج�ض�م 
اجل�ضم  داخ��ل  تر�ضب�ت  وه��ي  الع�ئمة،  الأج�����ض���م  اأو  الط�فية 
ارتف�ع  على  عالمة  ه��ذا  يكون  فقد  ال��ع��ني(،  لكرة  الزج�جي 

ن�ضبة الكولي�ضرتول يف الدم.
ومن العالمة الأخرى على ارتف�ع ن�ضبة الكولي�ضرتول التي 
ميكن اكت�ض�فه� يف العني، هي احللقة الزرق�ء. وع�دة م� تظهر 
هذه احللقة حول القزحية مع التقدم يف العمر. ويحدث هذا 
�ضيوع�  اأك��ر  وه��ي  العني.  يف  الكولي�ضرتول  تر�ضب�ت  ب�ضبب 
اأك��ر ول  اأو  60 ع�م�  اأعم�رهم  تبلغ  الذين  الأ�ضخ��ص  عند 

داعي للقلق منه� ع�دة.
ل��ك��ن اإدم���ون���دز اأك���د اأن���ه "اإذا ظ��ه��رت ه���ذه ال��ع��الم��ة يف �ضن 
ب�أمرا�ص  لالإ�ض�بة  اأك��رب  خطر  هن�ك  يكون  فقد  الأرب��ع��ني، 

القلب".

الريقان:  .5
ت���ك���ون م�ض�ب�  ف��ق��د  ال���ع���ني،  ا����ض���ف���رار  م���ن  ت���ع����ين  ك��ن��ت  اإذا 
يتحلل  عندم�  احل�لة  "حتدث  اإدموندز:  ويو�ضح  ب�لريق�ن. 
اإىل م�دة  الأك�ضجني(  ال��دم يحمل  الهيموغلوبني )ج��زء من 
ذل���ك من  ب��ع��د  التخل�ص منه�  ي��ت��م  ل  وال��ت��ي  ال��ب��ي��ل��ريوب��ني، 
القنوات  اإىل  الكبد  م��ن  ينتقل  اأن  امل��ف��رت���ص  وم��ن  اجل�����ض��م. 
ا�ضفرار  فقد يحدث  ذل��ك،  اإذا مل يحدث  ولكن  ال�ضفراوية، 
اجللد، والعينني، وميكن اأن ي�ضري اإىل وجود م�ضكلة يف الكبد 

اأو املرارة اأو البنكري��ص".

الدماغية: ال�سكتة   .6
ميكن  ال�ضب�بية  للروؤية  املف�جئ  الظهور  اأن  اإدموندز  اأو�ضح 
اأن يكون �ضببه جلطة. واأ�ض�ف اأن هذا ميكن اأن يحدث ب�ضكل 

ال��روؤي��ة م��ع بع�ص العالم�ت  اإذا مت دم��ج ع��دم و���ض��وح  خ��ص 
الرئي�ضية الأخرى مثل الكالم غري الوا�ضح.

ح�لت  اإىل  اأي�ض�  ت�ضري  اأن  ميكن  ال�ضب�بية  "الروؤية  وق���ل: 
البقعي  ال�ضمور  اأو  اإعت�م عد�ضة العني  اأخ��رى يف العني مثل 

املرتبط ب�لعمر".

املفا�سل: التهاب   .7
لبع�ص  ميكن  امل��ف������ض��ل،  ال��ت��ه���ب  يف  الت�ضبب  اإىل  ب���لإ���ض���ف��ة 
اأن  ال��روم���ت��وي��دي،  املف��ضل  الته�ب  مثل  املن�عية  الأم��را���ص 

ت�ضبب الته�ب� يف العني، كم� يقول اإدموندز.

العني  اإىل جف�ف  ي��وؤدي  ع���دة م�  "هذا اللته�ب  اأن  واأ���ض���ف 
ولكن يف بع�ص الأحي�ن ميكن اأن ي�ضبب ح�لت اأكر خطورة 

مثل الته�ب القزحية".

الأورام:  .8
اأن يبحث  اأن اختب�ر العني ميكن  اإنه يف حني  اإدموندز  يقول 
ف�إنه  امليالنينية،  الأورام  مثل  ال��ع��ني  يف  �ضرط�ن�ت  اأي  ع��ن 
يك�ضف اأحي�ن� عن وجود اأورام دم�غية حمتملة.وت�بع: "ميكن 
اأن يكون التورم يف الع�ضب الب�ضري مرئي� اأثن�ء فح�ص العني 

وميكن اأن ي�ضري اأحي�ن� اإىل وجود ورم يف املخ".

عالمات يف العني ميكن اأن تك�سف عن 8 حالت �سحية خطرية خمفية
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لتح�ضني  امل�ضممة  التم�رين  وب�لن�ضبة ملجموعة واحدة من 
ميثل  اجليني  الخ��ت��الف  اأن  الفريق  وج��د  الع�ضالت،  ق��وة 

اللي�قة. نت�ئج  يف  التب�ين  من   72%
وخل�ص الب�حثون اإىل اأن 13 جين� هي امل�ضوؤولة عن كيفية 
وقوة  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  لي�قة  م��ع  اجل�ضم  تف�عل 

الع�ضالت ومت�رين القوة الالهوائية.

اأنه  الفريق  اق��رتح  اإليه�،  تو�ضلوا  التي  النت�ئج  على  وبن�ء 
التم�رين  لتخ�ضي�ص  اجلينية  الختب�رات  ا�ضتخدام  ميكن 

ب�ضكل اأف�ضل لكل فرد لتحقيق اأف�ضل النت�ئج.
نتح�ضن  جميع�  لكنن�  لن�،  مفيد  التمرين  اأن  نعلم  ونحن 
مبعدلت خمتلفة، حتى عند اتب�ع اأنظمة تدريب متط�بقة. 
وق�ل معد البحث وع�مل الري��ضة هرني ت�ضونغ، من ج�معة 

اأخرى  عوامل  هن�ك  اأن  يعني  هذا  اإن  رو�ضكني"،  "اأجنلي� 
تلعب دورا.

�ض�بقة،  درا���ض��ة   24 وزم����الوؤه  ت�ضونغ  راج��ع  درا�ضتهم،  ويف 
ترتاوح  ب�لغ�   3012 اإجم�يل  على  التج�رب  نت�ئج  وحللوا 
توؤثر  اأن  ميكن  كيف  لتقييم  ع�م�  و55   15 بني  اأعم�رهم 
ال��ع��وام��ل ال��وراث��ي��ة على ت���أث��ري ث��الث��ة جم����لت مهمة من 

التم�رين البدنية.
وعلى وجه التحديد، ك�نت هذه القوة الالهوائية واللي�قة 
اأو�ضح  كم�  التي متثل،   - الع�ضالت  وقوة  الوع�ئية  القلبية 
ونوعية  الفرد  لي�قة  ت�ضكيل  الرئي�ضية يف  العوامل  الفريق، 

احلي�ة والرف�هية.
اللي�قة  يف  حت�ضن�  امل�ض�ركني  جميع  اأظ��ه��ر  جت��رب��ة،  ك��ل  ويف 
البدنية بعد تدريبهم على التمرين، ولكن بدرج�ت متف�وتة 

حتى عندم� ك�ن الأ�ضخ��ص يتبعون روتني التمرين نف�ضه.
واأو�ضح ت�ضونغ: "وجدت درا�ضتن� 13 جين� له� دور يف نت�ئج 
هذه  يف  املوجودة  املحددة  الأليالت  اأن  ووجدن�  التمرين�ت، 

اجلين�ت هي اأكر مالءمة جلوانب معينة من اللي�قة".
امل�ضممة  ال��ت��ك��رار  م��ع مت���ري��ن  امل��ث���ل،  �ضبيل  "على  وت���ب��ع: 
اجلينية  الخ��ت��الف���ت  اأو���ض��ح��ت  الع�ضلية،  ال��ق��وة  لتعزيز 
%72 من التب�ين يف النت�ئج بني الأ�ضخ��ص الذين يتبعون 

التدريب نف�ضه".
ت�ضتجيب  �ضخ�ص،  لكل  اجليني  الرتكيب  لختالف  ونظرا 

اأج�ض�من� ب�ضكل خمتلف قليال للتم�رين نف�ضه�.
خالل  من  التمرين  نظ�م  فع�لية  حت�ضني  املفرو�ص  لذلك، 
برن�مج  ت�ضميم  ثم  م�،  ل�ضخ�ص  اجليني  الرتكيب  حتديد 

خ��ص  ب�ضكل  ه��ذا  يفيد  اأن  فقط.وميكن  له  حم��دد  تدريب 
فرتة  يف  التح�ضين�ت  روؤي����ة  اإىل  ي��ح��ت���ج��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 
الري��ضيني  اأو   - امل�ضت�ضفى  مر�ضى  مثل  ق�����ض��رية،  زمنية 
الفرق  اله�م�ضية  التح�ضين�ت  تعني  اأن  النخبة، حيث ميكن 
الختالف�ت  اأن  اأي�ض�  الب�حثون  والف�ضل.ووجد  النج�ح  بني 
اجلينية ك�نت م�ضوؤولة عن %44 اإذا ك�نت الختالف�ت يف 

النت�ئج التي �ضوهدت بعد مت�رين اللي�قة القلبية الوع�ئية 
و%10 من الختالف�ت بعد مت�رين القوة الالهوائية.

واأو�ضحوا اأن الختالف�ت املتبقية تت�أثر بعوامل اأخرى - مب� 
يف ذلك النظ�م الغذائي والتغذية والتع�يف والإ�ض�ب�ت.

 PLOS ون�����ض��رت ال��ن��ت���ئ��ج ال��ك���م��ل��ة ل��ل��درا���ض��ة يف جم��ل��ة
.ONE

درا�سة تك�سف ال�سبب املحتمل لبناء الع�سالت
 وحتقيق اللياقة ب�سكل اأ�سرع لدى البع�س!

وجدت درا�سة اأن الأ�سخا�ص الذين لديهم جينات "جيدة'' قادرون على تاأهيل ع�سالتهم واحل�سول على لياقتهم ب�سكل اأ�سرع.
وراجع باحثون من جامعة "اأجنليا رو�سكني" يف كامربيدج، 24 درا�سة �سابقة لتحديد كيفية تاأثري علم الوراثة على نتائج 

التمارين الريا�سية.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UPTOWN SKATE  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 360397   بت�ريخ:  2021/09/26
بي�ن�ت الأولوية:

ب�إ�ضم :    جلوب�ل انرتتينمنت براندز، ال ال �ضي
وعنوانة :  10960 ويل�ض�ير بوليف�رد، فيفث فلور، لو�ص اجنلو�ص، ك�ليفورني� 90024

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 18
اجلر  وحق�ئب  الكتب  وحق�ئب  ال�ض�طئ  حق�ئب  الغ�ي�ت؛  جلميع  ري��ضية  وحق�ئب  الري��ضيني  حق�ئب 
واحلق�ئب من القم��ص اخل�ضن وحق�ئب �ض�لة الألع�ب الري��ضية وحق�ئب الت�ضوق اجللدية وحق�ئب الكتف 
اأ�ضفل  حق�ئب  الأطف�ل؛  م�ضتلزم�ت  حلمل  حق�ئب  ال�ضفر؛  وحق�ئب  املزرك�ضة  القم��ضية  البق�لة  وحق�ئب 
اخل�ضر وحق�ئب خ�ضر؛ حق�ئب ظهر؛ حق�ئب قم��ضية حتمل على الظهر؛ جزادين؛ حق�ئب مالب�ص �ضفرية؛ 
حق�ئب مدر�ضية؛ اأمتعة؛ بط�ق�ت اأمتعة؛ حق�ئب �ضفر؛ ُعلب وحق�ئب م�ضتح�ضرات جتميل تب�ع ف�رغة؛ ُعلب 
ح�جي�ت املرح��ص وم�ضتح�ضرات التجميل ُتب�ع ف�رغة؛ حق�ئب اأوراق؛ حم�فظ جلدية؛ حم�فظ على �ضكل 
اأعم�ل؛ ح�فظ�ت  للرج�ل؛ حم�فظ  ب�ليد  حق�ئب؛ ح�فظ�ت وث�ئق؛ حق�ئب �ضغرية بدون مقب�ص مت�ضك 
بط�ق�ت عمل؛ ح�فظ�ت بط�ق�ت الت�ض�ل وبط�ق�ت الئتم�ن؛ علب مف�تيح؛ حم�فظ؛ حم�فظ اأوراق نقدية؛ 

حم�فظ جيب؛ مظالت؛ اأحزمة للتزلج، وحتديًدا، اأحزمة حلمل الزلج�ت
و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلم�ت )UPTOWN SKATE( مكتوبة ب�للغة الإنكليزية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SilverPak  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 360612   بت�ريخ:  2021/09/28

بي�ن�ت الأولوية:
ب�إ�ضم :    اإيج� �ضيمبول ت�ض�ين� هولدجنز ليمتد

وعنوانة :  21/اف، ت�ض�ين� بيلدينغ، منرب 29 كوينز رود �ضنرتال،  هوجن كوجن
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرط��ضية مب�يف ذلك  ورق الطب�عة وورق الكت�بة والر�ضم وورق الآلت الك�تبة وورق 
الطبع�ت الزرق�ء ولوح�ت الورق البي�ص وورق البط�ق�ت الربيدية وورق املن�ديل وورق املن�ديل للن�ضخ وورق 
ل�ضتعم�ل الف�ك�ص وورق الر�ض�ئل ودف�تر الورق اللوحية والوراق ال�ض�ئبة واملفكرات ودف�تر الر�ضم ودف�تر 
املظ�ريف  و  والل�ضق�ت  امللف�ت  واوراق  ب�لل�ضق  مدعوم  مالحظ�ت  ودف�تر  للكت�بة  قطع  دف�تر  التدريب�ت 
ودف�تر احل�ض�ب�ت والورق امل�ضطر ودف�تر اجليب و ورق املالحظ�ت وورق ومواد التغليف والتعبئة؛ املن�ديل 

وورق الن�ضخ
و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلم�ت )SilverPak( مكتوبه ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
HELLO SUNDAY  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 360674   بت�ريخ:  2021/09/28
بي�ن�ت الأولوية:

ب�إ�ضم :    هلو �ضنداي فنت�ضورز، ا�ص ال
وعنوانة :  ك�يل دل�ص �ضيكويرز منرب 2، بوليجونو اند�ضرتي�ل ال ك�ب دي ال‘هورت�، �ضي. بي 46185 ل بوبال دي ف�لبون� 

)ف�لن�ضي�(، ا�ضب�ني�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 03
الورق م�ضتح�ضرات العن�ية ب�ل�ضعر؛ غ�ضول ال�ضعر؛ رغوة ال�ضعر؛ �ض�مبو لل�ضعر؛ �ض�مبوه�ت �ضد الق�ضرة، لي�ضت للغ�ي�ت 
الطبية؛ ال�ض�مبو اجل�ف؛ م�ضتح�ضر لت�ضفيف ال�ضعر؛ اأقنعة العن�ية ب�ل�ضعر؛ م�ضكرة ال�ضعر؛ رذاذ )�ضرباي( لل�ضعر؛ �ضبغة 
م�ضتح�ضرات  لل�ضم�ص؛  التعر�ص  بعد  غ�ضولت  ال�ضم�ص؛  من  الوق�ية  م�ضتح�ضرات  ب�لب�ضرة؛  العن�ية  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛ 
غ�ضول  اليدين؛  غ�ضول  ال�ضم�ص؛  حروق  من  الب�ضرة  حلم�ية  جتميل  م�ضتح�ضرات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  ال�ضبغ  ذاتية 
تونر  جتميل؛  اأم�ض�ل  مرطب؛  طبية؛  غري  جتميل  م�ضتح�ضرات  لال�ضتحم�م؛  م�ضتح�ضرات  لل�ضف�ه؛  مرهم  للج�ضم؛ 
للوجه؛ م�ضتح�ضرات التجميل؛ م�ضتح�ضرات جتميل للحواجب؛ م�ضل حواجب؛ اأحمر �ضف�ه؛ كرمي�ت الأ�ض��ص؛ م�ضحوق 
م�ضتح�ضرات التجميل؛ حمرة خدود؛ ظل عيون؛ را�ضم العني؛ م�ضكرة؛ �ض�بون؛ كرمي�ت اإزالة ال�ضعر؛ عطور؛ مواد تواليت؛ 
م�ضتح�ضرات م� بعد احلالقة؛ زيوت عطرية لال�ضتخدام يف العالج العطري؛ روائح عطرية لتعطري جو الغرفة؛ عطور 

لل�ضي�رات؛ رذاذات ملعطرات اجلو من اخليزران؛ اأكي��ص معطرة؛ رذاذ الكت�ن املعطر
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من الكلم�ت HELLO SUNDAY ب�للغة الإجنليزية

ال�ضرتاط�ت: 
اإر�ض�له ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د  فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 360713   بت�ريخ:  2021/09/29

بي�ن�ت الأولوية:  90838802     20 يوليو 2021     الولي�ت املتحدة المريكية
ب�إ�ضم :    زيربا ب�ير ال ال �ضي

وعنوانة :  300 نورث ل�ض�ل �ضرتيت، �ضويت 5600، �ضيك�غو، اإلينوي، الولي�ت املتحدة 60654
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
اخلدم�ت امل�لية وحتديداً الن�ض�ئح ال�ضتثم�رية وخدم�ت ادارة الإ�ضتثم�ر وخدم�ت الإ�ضت�ض�رة يف جم�ل الإ�ضتثم�ر؛ 
ب�إدارة ال�ضتثم�رات واخلدم�ت ال�ضت�ض�رية ال�ضتثم�رية ذات  املتعلقة  ب�إدارة الروات واخلدم�ت  املتعلقة  اخلدم�ت 
العالقة ب�ضراء وبيع الإ�ضتثم�رات؛ خدم�ت اإدارة الأ�ضول و خدم�ت اإدارة املح�فظ امل�لية وخدم�ت التخطيط امل�يل 
وخدم�ت ا�ضتثم�ر اأ�ضهم راأ�ص امل�ل وخدم�ت ادراة ح�ض�ب النقد واخلدم�ت الإ�ضت�ض�رة لإدارة املخ�طر امل�لية وخدم�ت 
الإ�ضتثم�ر  و�ضن�ديق  اخلي�ر  وعقود  وال�ضندات  الأ�ضهم  جم���لت  يف  الو�ض�طة  وخدم�ت  لالأفراد  التق�عد  ح�ض�ب�ت 
امل�لية؛ خدم�ت الأ�ضول امل�ضرفية؛ الكتت�ب�ت  ال�ضندات والأوراق  وال�ضلع وال�ضندات والأ�ضهم الآجله وغريه� من 
خدم�ت  الأخ���رى؛  ال�ضكوك  وم�ضتق�ت  امل�لية  والأوراق  اخل��ضة  الأ�ضهم  و�ضن�ديق  التحوط  ل�ضن�ديق  اخل��ضة 

املعلوم�ت والن�ضح يف جم�ل التمويل والإ�ضتثم�رات امل�لية والتقييم امل�يل والتق�عد
 ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS الكلم�ت  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�ضف 

ب�للغة الإجنليزية
ال�ضرتاط�ت: 

اإر�ض�له  اأو  القت�ض�د  وزارة  التج�رية يف  العالم�ت  به مكتوب� لإدارة  يتقدم  اأن  فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GILT  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362979   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    جمريا الدولية )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(
وعنوانة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ض�رع ال�ضفوح ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 43
خدم�ت الفن�دق؛ خدم�ت ال�ضكن املوؤقت؛ حجز وتوفري املعلوم�ت املتعلقة ب�لفن�دق والإق�مة املوؤقتة؛ خدم�ت 
لعقد  الالزمة  وامل��راف��ق  الت�ضهيالت  ك�فة  بتوفري  اخل��ضة  الفن�دق  خدم�ت  )الإق���م��ة(؛  الفندقية  ال�ضقق 
والجتم�ع�ت  العم�ل  ومع�ر�ص  العمل  وور�ض�ت  التدريبية  واجلل�ض�ت  واملع�ر�ص  والجتم�ع�ت  املوؤمترات 
الر�ضمية واملح��ضرات؛ خدم�ت ال�ضي�فة )الإق�مة / الطع�م وال�ضراب(؛ توفري الطع�م وامل�ضروب�ت؛ خدم�ت 
لتن�وله خ�رج� وخدم�ت  الطع�م  التي تقوم بتح�ضري  املط�عم  الذاتية وخدم�ت  املط�عم ومط�عم اخلدمة 
الطع�م  التع�قد علي توفري  التي تقدم وجب�ت خفيفة؛ خدم�ت  ب�ر(  )ال�ضن�ك  والقه�وي وخدم�ت  املق�هي 
وخدم�ت  ا�ضت�ض�رات  املوؤقتة؛  الإق���م��ة  اأم���ك��ن  ت�أجري  وامل�ضروب�ت؛  الطع�م  حت�ضري  خدم�ت  وامل�ضروب�ت؛ 

املعلوم�ت املتعلقة ب�خلدم�ت املذكور اأعاله
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة GILT ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362980   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 03
البنف�ضجية لأكواب  اليدين الرغوي ؛ معقم ب�لبخ�ر والأ�ضعة فوق  غ�ضول تعقيم لليدين ؛ �ض�بون تعقيم 
العدوى  على  ال�ضيطرة  ع��الج  وحت��دي��ًدا  املهبلية  الع�فية  منتج�ت  اأن��ث��وي��ة،  وم��زل��ق���ت  غ�ضولت  احلي�ص؛ 

الفطرية، هالم موازنة درجة احلمو�ضة، منظف املهبل؛ زيوت عطرية.
دائ��ره غري مغلقه كم� يف  " V" مكون من ورقت� �ضجر بداخل  و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن حرف 

�ضكل
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362982   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 05
حملول تنظيف �ضخ�ضي وحتديًدا، حملول تطهري لك�أ�ص احلي�ص؛ من�ديل ومنظف لك�أ�ص احلي�ص؛ فوط 
�ضحية للدورة ال�ضهرية ق�بلة لإع�دة ال�ضتخدام؛ �ض�ي طبي ملع�جلة الأمل؛ �ضم�دات طبية؛ مكمالت غذائية 

�ضحية؛ �ضدادات قطنية؛ مالب�ص داخلية خ��ضة بفرتة احلي�ص.
دائ��ره غري مغلقه كم� يف  " V" مكون من ورقت� �ضجر بداخل  و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن حرف 

�ضكل
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 ALLSPRING  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 360714   بت�ريخ:  2021/09/29
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    زيربا ب�ير ال ال �ضي
وعنوانة :  300 نورث ل�ض�ل �ضرتيت، �ضويت 5600، �ضيك�غو، اإلينوي، الولي�ت املتحدة 60654

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36

جم�ل  يف  الإ�ضت�ض�رة  وخدم�ت  الإ�ضتثم�ر  ادارة  وخدم�ت  ال�ضتثم�رية  الن�ض�ئح  وحتديداً  امل�لية  اخلدم�ت 
الإ�ضتثم�ر؛ اخلدم�ت املتعلقة ب�إدارة الروات واخلدم�ت املتعلقة ب�إدارة ال�ضتثم�رات واخلدم�ت ال�ضت�ض�رية 
امل�لية  اإدارة املح�فظ  اإدارة الأ�ضول و خدم�ت  ال�ضتثم�رية ذات العالقة ب�ضراء وبيع الإ�ضتثم�رات؛ خدم�ت 
وخدم�ت التخطيط امل�يل وخدم�ت ا�ضتثم�ر اأ�ضهم راأ�ص امل�ل وخدم�ت ادراة ح�ض�ب النقد واخلدم�ت الإ�ضت�ض�رة 
لإدارة املخ�طر امل�لية وخدم�ت ح�ض�ب�ت التق�عد لالأفراد وخدم�ت الو�ض�طة يف جم�لت الأ�ضهم وال�ضندات 
وعقود اخلي�ر و�ضن�ديق الإ�ضتثم�ر وال�ضلع وال�ضندات والأ�ضهم الآجله وغريه� من ال�ضندات والأوراق امل�لية؛ 
خدم�ت الأ�ضول امل�ضرفية؛ الكتت�ب�ت اخل��ضة ل�ضن�ديق التحوط و�ضن�ديق الأ�ضهم اخل��ضة والأوراق امل�لية 
امل�لية والتقييم  التمويل والإ�ضتثم�رات  املعلوم�ت والن�ضح يف جم�ل  وم�ضتق�ت ال�ضكوك الأخ��رى؛ خدم�ت 

امل�يل والتق�عد
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة ALLSPRING ب��أحرف لتينية مميزة ويرافقه� �ضكل مميز 

يتكون من قمتني تقع�ن بداخل خلفية مربعة
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 CENTRE FOR ENTERTAINMENT ARTS  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 360907   بت�ريخ:  2021/09/30

بي�ن�ت الأولوية:  2096981    01 ابريل 2021    كندا
ب�إ�ضم :    اناليتيند اإديوكي�ضن هولدينجز انك

وعنوانة :  565-200 جريت نورثرن واي، ف�نكوفر، بريتي�ص كولومبي� يف5تي 0ات�ص8، كندا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
الفيديو  األع�ب  تدري�ص  الب�ضرية؛  املوؤثرات  تدري�ص  املتحركة؛  الر�ضوم  تدري�ص  احل��ضوب؛  تدري�ص برجمة 
التدري�ص والتعليم يف جم�ل  ال�ضينم�ئية والتلفزيونية؛  املوؤثرات اخل��ضة  اإنت�ج  األع�ب احل��ضوب؛  وت�ضميم 
املوؤثرات اخل��ضة ال�ضينم�ئية والتلفزيونية؛ التدريب على ا�ضتخدام احل��ضوب؛ تخطيط لتنظيم الفع�لي�ت؛ 
اخلدم�ت املتعلقة بت�ضغيل موؤ�ض�ضة تعليمية وحتديًدا، تدري�ص امل�ض�ق�ت الدرا�ضية وتطوير املن�هج والت�ضجيل 
يف امل�ض�ق�ت الدرا�ضية؛ اخلدم�ت التعليمية، وحتديًدا، توفري التعليم وجًه� لوجه وعن بعد وتوفري املن�هج 
وامل�ض�ق�ت يف مراحل الث�نوية واجل�معة والدرا�ض�ت العلي�؛ كت�بة وتطوير املن�هج التعليمية ومواد امل�ض�ق�ت 
املتحركة،  والر�ضوم  احل��ضوب،  وبرجمة  والتلفزيونية،  ال�ضينم�ئية  اخل��ضة  املوؤثرات  الدرا�ضية يف جم�لت 

وت�ضميم األع�ب الفيديو واألع�ب احل��ضوب، واملوؤثرات املرئية
 CENTRE FOR ENTERTAINMENT" الكلم�ت  عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

الجنليزية ب�للغة  ARTS" مكتوبة 
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BOAZ  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 361148   بت�ريخ:  2021/10/04

بي�ن�ت الأولوية:  
ب�إ�ضم :    جمريا الدولية )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

وعنوانة :  �ضندوق الربيد 73137، �ض�رع ال�ضفوح ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 43
؛  املوؤقتة  والإق���م��ة  ب�لفن�دق  املتعلقة  املعلوم�ت  وتوفري  حجز  ؛  امل��وؤق��ت  ال�ضكن  خدم�ت  الفن�دق؛  خدم�ت 
خدم�ت ال�ضقق الفندقية )الإق�مة( ؛ خدم�ت الفن�دق اخل��ضة بتوفري ك�فة الت�ضهيالت واملرافق الالزمة 
لعقد املوؤمترات والجتم�ع�ت واملع�ر�ص واجلل�ض�ت التدريبية وور�ض�ت العمل ومع�ر�ص العم�ل والجتم�ع�ت 
الر�ضمية واملح��ضرات؛ خدم�ت ال�ضي�فة )الإق�مة / الطع�م وال�ضراب(؛ توفري الطع�م وامل�ضروب�ت؛ خدم�ت 
لتن�وله خ�رج� وخدم�ت  الطع�م  التي تقوم بتح�ضري  املط�عم  الذاتية وخدم�ت  املط�عم ومط�عم اخلدمة 
املق�هي وخدم�ت )ال�ضن�ك ب�ر( التي تقدم وجب�ت خفيفة؛ خدم�ت التع�قد علي توفري الطع�م وامل�ضروب�ت؛ 
اإىل  التو�ضيل  خدمة  ت�ضم  مط�عم  املوؤقتة؛  الإق�مة  اأم�كن  ت�أجري  وامل�ضروب�ت؛  الطع�م  حت�ضري  خدم�ت 
معلوم�ت  خدم�ت  الطلب�ت؛  تو�ضيل  خدم�ت  املط�عم؛  معلوم�ت  خدم�ت  املط�بخ؛  مرافق  توفري  املن�زل؛ 
الأطعمة وامل�ضروب�ت؛ خدم�ت التزويد ب�لطع�م وال�ضراب املتنقلة؛ خدم�ت مط�بخ الأ�ضب�ح؛ خدم�ت توفري 
اأو برجمي�ت احل��ضوب؛  اله�تف  املتنقلة؛ خدم�ت توفري الطع�م وال�ضراب عرب تطبيق�ت  الطع�م وال�ضراب 

ا�ضت�ض�رات وخدم�ت املعلوم�ت املتعلقة ب�خلدم�ت املذكور اأعاله
و�ضف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )BOAZ( مكتوبة ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362983   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 10
م للتنظيف. كوؤو�ص حي�ص؛ كوؤو�ص �ض�كر لتنظيف كوؤو�ص احلي�ص؛ ك�أ�ص �ضيليكون معقَّ

دائ��ره غري مغلقه  بداخل  �ضجر  ورقت�  " V" مكون من  ح��رف  العالمة عب�رة عن  العالمة:  و�ضف 
كم� يف �ضكل

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو 

اإر�ض�له ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362987   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 05
حملول تنظيف �ضخ�ضي وحتديًدا، حملول تطهري لك�أ�ص احلي�ص؛ من�ديل ومنظف لك�أ�ص احلي�ص؛ فوط 
�ضحية للدورة ال�ضهرية ق�بلة لإع�دة ال�ضتخدام؛ �ض�ي طبي ملع�جلة الأمل؛ �ضم�دات طبية؛ مكمالت غذائية 

�ضحية؛ �ضدادات قطنية؛ مالب�ص داخلية خ��ضة بفرتة احلي�ص.
 "V " مكتوبة ب�لأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة

عب�رة عن ورقت� �ضجر كم� يف �ضكل
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362988   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 10
م للتنظيف. كوؤو�ص حي�ص؛ كوؤو�ص �ض�كر لتنظيف كوؤو�ص احلي�ص؛ ك�أ�ص �ضيليكون معقَّ

 "V " مكتوبة ب�لأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة
عب�رة عن ورقت� �ضجر كم� يف �ضكل

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362990   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    ديف� انرتن��ضون�ل اإنك.
وعنوانة :  222 مكلنتري درايف، كيت�ضرن، اأونت�ريو ان2ار 1اي8، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
خدم�ت البيع ب�لتجزئة ومت�جر التجزئة على الإنرتنت التي ت�ضم كوؤو�ص احلي�ص، غ�ضول يدين مطهر، 
منتج�ت  اأنثوية،  ومزلق�ت  غ�ضولت  البنف�ضجية،  ف��وق  والأ�ضعة  البخ�ر  معقم  ر،  مطهِّ رغ��وي  يد  �ض�بون 
منظف  احلمو�ضة،  درج��ة  موازنة  هالم  الفطرية،  العدوى  على  ال�ضيطرة  عالج  وحتديًدا  املهبلية  الع�فية 
ك�أ�ص احلي�ص؛  لك�أ�ص احلي�ص، من�ديل ومنظف  املهبل،حملول تنظيف �ضخ�ضي وحتديًدا، حملول تطهري 
فوط �ضحية ق�بلة لإع�دة ال�ضتخدام؛ �ض�ي طبي ملع�جلة الأمل ، لطيف وم�ض�د لاللته�ب�ت، كوؤو�ص �ض�كر 

م للتنظيف، �ضراويل داخلية للدورة ال�ضهرية. مكمالت غذائية �ضحية، ك�أ�ص �ضيليكون معقَّ
 "V " مكتوبة ب�لأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة

عب�رة عن ورقت� �ضجر كم� يف �ضكل
ال�ضرتاط�ت: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

AIFLUX  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 363068   بت�ريخ:  2021/10/28

بي�ن�ت الأولوية:  
ب�إ�ضم :    اأيفالك�ص ليميتد

وعنوانة :  �ص.ب 128666، الط�بق 24، برج ال�ضلع، مربعة �ضوق ابوظبي الع�ملي، جزيرة امل�ري�، ابوظبي، الإم�رات العربية 
املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
الأعم�ل؛  لإدارة  ا�ضت�ض�رية  العمل؛ خدم�ت  لأغرا�ص  والبي�ن�ت  الن�ض�ط  مراقبة  الرقمي؛  التحول  ا�ضت�ض�رات  اأعم�ل  اإدارة 
النفط  مل�ض�ريع  التج�رية  امل�ض�ريع  اإدارة  خدم�ت  الأع��م���ل؛  وتنظيم  اإدارة  يف  ال�ضت�ض�رات  الأع��م���ل؛  كف�ءة  خ��رباء  خدم�ت 
والغ�ز؛ ا�ضت�ض�رات الأعم�ل املهنية؛ توفري املعلوم�ت التج�رية؛ توفري املعلوم�ت التج�رية عرب موقع ويب؛ الإدارة التج�رية 
لرتخي�ص ال�ضلع واخلدم�ت اخل��ضة ب�آخرين؛ امل�ض�عدة يف اإدارة الأعم�ل التج�رية اأو ال�ضن�عية؛ جتميع املعلوم�ت يف قواعد 
اإدارة امللف�ت املحو�ضبة؛ البحث عن البي�ن�ت يف ملف�ت ح��ضوب لالآخرين؛  بي�ن�ت احل��ضوب؛ جتميع البي�ن�ت الإح�ض�ئية؛ 
عر�ص ال�ضلع؛ خدم�ت وك�لت ال�ضترياد والت�ضدير؛ خدم�ت ا�ضتخب�رات ال�ضوق؛ درا�ض�ت ال�ضوق؛ التف�و�ص واإبرام املع�مالت 
التج�رية للغري؛ التف�و�ص على عقود العمل لالآخرين؛ توفري �ضوق عرب الإنرتنت مل�ضرتي الب�ض�ئع واخلدم�ت وب�ئعيه�؛ 
خدم�ت التع�قد اخل�رجي )امل�ض�عدة يف الأعم�ل(؛ خدم�ت ال�ضراء لالآخرين )�ضراء ال�ضلع واخلدم�ت لالأعم�ل الأخرى(؛ 
ترويج املبيع�ت لالآخرين؛ تنظيم ال�ضرتاك�ت بخدم�ت الت�ض�لت لالآخرين؛ تنظيم املعلوم�ت يف قواعد بي�ن�ت احل��ضوب؛ 

حتديث البي�ن�ت وحفظه� يف قواعد بي�ن�ت احل��ضوب؛ حتديث املعلوم�ت وحفظه� يف ال�ضجالت.
و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة )AIFLUX( مكتوبة ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
ب�لربيد  اإر�ض�له  اأو  القت�ض�د  وزارة  التج�رية يف  العالم�ت  لإدارة  به مكتوب�  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�ص علي  فعلي من 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
AIFLUX  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 363071   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    اأيفالك�ص ليميتد
ابوظبي،  امل�ري�،  جزيرة  الع�ملي،  ابوظبي  �ضوق  مربعة  ال�ضلع،  برج   ،24 الط�بق   ،128666 ���ص.ب    : وعنوانة 

الإم�رات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 38
اإىل  امللف�ت الرقمية؛ ت�أجري زمن الو�ضول  اإر�ض�ل  البي�ن�ت؛  اإىل قواعد  خدم�ت الت�ض�ل؛ توفري الو�ضول 
الب�ضرية؛  الألي�ف  �ضبك�ت  عرب  الت�ض�ل  احل��ضوبية؛  الطرفي�ت  عرب  الت�ض�ل  الع�ملية؛  احل��ضوب  �ضبك�ت 
توفري  الر�ض�ئل؛  اإر���ض���ل  الت�����ض���لت؛  جم���ل  يف  املعلوم�ت  توفري  احل������ض��وب؛  ع��رب  وال�ضور  الر�ض�ئل  نقل 
منتدي�ت على الإنرتنت؛ بث البي�ن�ت؛ ت�أجري معدات الت�ض�ل؛ تقدمي الت�ض�لت عرب الرتب�ط ب�ل�ضبكة 
الع�ملية للح��ضوب؛ اإر�ض�ل الربيد الإلكرتوين؛ خدم�ت عقد موؤمترات الفيديو؛ توفري الو�ضول اإىل بواب�ت 

الإنرتنت
و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة )AIFLUX( مكتوبة ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

AIFLUX  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 363072   بت�ريخ:  2021/10/28

بي�ن�ت الأولوية:  
ب�إ�ضم :    اأيفالك�ص ليميتد

وعنوانة :  �ص.ب 128666، الط�بق 24، برج ال�ضلع، مربعة �ضوق ابوظبي الع�ملي
 جزيرة امل�ري�، ابوظبي، الإم�رات العربية املتحدة

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 42

اخلدم�ت العلمية والتكنولوجية والبحث والت�ضميم املتعلق�ن به�؛ خدم�ت التحليل ال�ضن�عي والبحث ال�ضن�عي والت�ضميم 
تكنولوجي�  ا�ضت�ض�رات  احل������ض��وب؛  وبرجمي�ت  اأج��ه��زة  وتطوير  ت�ضميم  والتوثيق؛  اجل���ودة  مراقبة  خ��دم���ت  ال�ضن�عي؛ 
املعلوم�ت؛ اخلدم�ت ال�ضت�ض�رية للتحول الرقمي؛ الربجمي�ت كخدمة، من�ضة العمل كخدمة؛ برجمة احل��ضوب؛ ت�أجري 
احل��ضوب؛  اأنظمة  ت�ضميم  احل��ضوب؛  اأنظمة  احل��ضوب؛ حتليل  برامج  ا�ضت�ض�رات  ال�ضح�بية؛  احل��ضوب؛ احلو�ضبة  اأجهزة 
ا�ضت�ض�رات تكنولوجي� احل��ضوب؛ ت�أجري برامج ح��ضوب؛ حتويل برامج وبي�ن�ت احل��ضوب بخالف التحويل امل�دي؛ حتويل 
الويب لأجل  املبنية على مواقع  املعلوم�ت  اإن�ض�ء وت�ضميم فه�ر�ص  اإلكرتونية؛  اإىل  اأو�ض�ط م�دية  الوث�ئق من  اأو  البي�ن�ت 
اأمن البي�ن�ت؛ تطوير من�ض�ت احل��ضوب؛  ا�ضت�ض�رات  الآخرين )خدم�ت تكنولوجي� املعلوم�ت(؛ خدم�ت ت�ضفري البي�ن�ت؛ 
رقمنة الوث�ئق )امل�ضح ال�ضوئي(؛ ن�ضخ برامج احل��ضوب؛ تخزين البي�ن�ت الإلكرتونية؛ املراقبة الإلكرتونية للن�ض�ط عرب 
الإنرتنت؛ ا�ضت�ض�فة مواقع احل��ضوب )مواقع الويب(؛ خدم�ت تكنولوجي� املعلوم�ت املقدمة على اأ�ض��ص التع�قد اخل�رجي؛ 
الإنرتنت؛ �ضي�نة برجمي�ت  اأمن  ا�ضت�ض�رات  بتكنولوجي� احل��ضوب والربجمة عرب موقع ويب؛  املتعلقة  املعلوم�ت  توفري 
اأنظمة احل��ضوب عن طريق الو�ضول عن ُبعد؛ الن�ضخ الحتي�طي للبي�ن�ت خ�رج  احل��ضوب؛ الأبح�ث امليك�نيكية؛ مراقبة 
املوقع؛ ا�ضتع�دة بي�ن�ت احل��ضوب؛ البحث والتطوير يف منتج�ت جديدة لالآخرين؛ البحث يف جم�ل تكنولوجي� الت�ض�لت؛ 
تزويد حمرك�ت بحث على الإنرتنت؛ ا�ضت�ض�فة اخلوادم؛ اإجراء درا�ض�ت امل�ض�ريع الفنية؛ ا�ضت�ض�رات تكنولوجية؛ الأبح�ث 
الفح�ص؛  خدم�ت  ال�ضبكة؛  خوادم  ت�أجري  احل��ضوب؛  برجمي�ت  حتديث  الت�ض�لت؛  تكنولوجي�  ا�ضت�ض�رات  التكنولوجية؛ 
الذين  الأ�ضخ��ص  ي�ضعه�  التي  لرق�ئق احل��ضوب  الإلكرتونية  واملراقبة  التتبع  اجل��ودة؛  املراقبة لأغرا�ص مراقبة  خدمة 
ي�ضتخدمون التكنولوجي�؛ خدمة مراقبة احل��ضوب التي تتبع اأداء برجمي�ت التطبيق�ت، وجتري ال�ضي�نة الدورية وتقدم 
التق�رير والتنبيه�ت املتعلقة بهذا الأداء )مراقبة اجلودة(؛ تثبيت برجمي�ت احل��ضوب؛ برجمي�ت اإدارة القوى الع�ملة غري 
ال�ضبك�ت؛ خدم�ت ملراقبة العملي�ت ال�ضن�عية؛ مراقبة  اأنظمة  اأنظمة احل��ضوب؛ مراقبة  ق�بلة للتنزيل؛ خدم�ت مراقبة 
العملية ل�ضم�ن اجلودة؛ مراقبة الأحداث والأن�ضطة التي توؤثر على البيئة داخل املب�ين واملب�ين ال�ضن�عية؛ برجمي�ت غري 

ق�بلة للتنزيل ملراقبة عملي�ت الع�مل امل�دي وحتليله� والتحكم فيه� وت�ضغيله�
و�ضف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة )AIFLUX( مكتوبة ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
اإر�ض�له ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د  فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 42879                               بت�ريخ: 2002/10/16
وامل�ضجلة حتت الرقم : 33977 

ب�إ�ضم : �ص. م�ر�ص نتورك�ص كوربوري�ضن
وعنوانة : 303 تريي فوك�ص درايف، ك�ن�ت�، اونت�ريو، كيه2كيه 3جيه1، كندا

�سورة العالمة

و�ضتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء
�ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ الإيداع يف : 2021/6/11      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 44396                               بت�ريخ: 2002/11/19

وامل�ضجلة حتت الرقم : 34735 

ب�إ�ضم : �ص. روي�ل بنك اوف كندا

وعنوانة : واحد بال�ص فيل م�ري، مونرتي�ل، كويبيك، كندا

�سورة العالمة

و�ضتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء

�ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ الإيداع يف : 2021/9/22   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

 ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :   87091     بت�ريخ : 2006/11/07
امل�ضجلة بت�ريخ : 2009/05/27

ب�إ�ضم امل�لك :  �ص. ارك�دي� جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف ه�و�ص، 70 برينريز �ضرتيت، لندن، دبليو1تي  3ان ال، اململكة املتحدة

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة 25
بي�ن�ت التعديل:

ا�ضم من انتقلت اإلية امللكية: دوروثي بريكينز تريدينج ليمتد
عنوانه: كوجلريف ه�و�ص، 70 برينرز �ضرتيت، لندن، دبليو

1تي 3ان ال، اململكة املتحدة
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2021/02/18

ت�ريخ الت�أ�ضري: 2021/02/18  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441
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% زيادة بن�سبة قيمة فواتري �سهادات   79
املن�ساأ ل�سادرات اأع�ساء غرفة الفجرية

•• الفجرية - وام:

حلركة  التف�ضيلية  البي�ن�ت  اأن  الفجرية  و�ضن�عة  جت���رة  غرفة  ك�ضفت 
الت�ضجيل واملع�مالت اأظهرت زي�دة يف قيمة فواتري �ضه�دات املن�ض�أ ل�ض�درات 
اأع�ض�ء الغرفة بلغت اأكر من 79 % خالل الع�م 2021 مق�بل قيمته� 
يف ع�م 2020 اىل ج�نب زي�دة عدد الرخ�ص اجلديدة خالل الع�م 2021 
بن�ضبة حواىل 37 % خالل نف�ص الفرتة يف موؤ�ضر جيد حلركة الن�ض�ط 
جميع  �ضلط�ن  �ضع�دة  واأك���د  ال��ف��ج��رية.  اإم����رة  يف  وال��ت��ج���ري  ال�ضتثم�ري 
الري�دية  مك�نته�  تعزيز  يف  الغرفة  جن���ح  الغرفة  ع���م  مدير  الهندا�ضي 
وال�ضرك�ت  الأع��م���ل  قط�ع  م�ض�لح  وترعى  ل��الإم���رة  ت��روج  موؤ�ض�ضة  كونه� 
واملوؤ�ض�ض�ت والأ�ضرة التج�رية يف الفجرية وذلك على الرغم من التحدي�ت 

التي فر�ضته� ج�ئحة “كوفيد 19” 
القت�ض�دية  القط�ع�ت  جميع  على 
الغرفة  اإن  ال��ع���مل. وق���ل  يف كل دول 
�ضمن ن�ض�طه� يف ع�م 2021 اأطلقت 
اأبرزه�  م���ن  امل����ب�����درات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الكرتوين  ت��روي��ج��ي  م��وق��ع  ت�ضميم 
اإم���رة الفجرية  لفر�ص ال�ضتثم�ر يف 
“ا�ضتثمر يف الفجرية”  حتت م�ضمى 
جم�لت  يف  ال�ضتثم�ر  على  وي�ضتمل 
النفط،  وت�����ض��دي��ر  وت��ك��ري��ر  ت��خ��زي��ن 
والتج�رة  وال�������ض���ن����ع���ة  وال���ت���ع���دي���ن 
اللوج�ضتية  واخل���دم����ت  وال�����ض��ي���ح��ة 
رواد  “من�ضة  اإط��الق  اىل  ب�لإ�ض�فة 
للتج�رة  امل��ه��ن��ي  وال��دب��ل��وم  الأع���م����ل 

وري�دة الأعم�ل لت�أهيل 100 �ضخ�ص 
ت�ضكيل  مت  اأنه  واأو�ضح  ع�لية.  بكف�ءة  م�ض�ريعهم  لإدارة  الأعم�ل  رواد  من 
اإدارة الغرفة للدور الف�عل  حتت مظلة جمل�ص  “جلنة �ضيدات الأعم�ل” 
ورائدات  �ضيدات  م�ض�ريع  رع�ية  واأهمية  التنمية  م�ضرية  دع��م  يف  للمراأة 
الأعم�ل يف الفجرية اىل ج�نب اطالق مركز الفجرية للتوفيق والتحكيم 
التج�ري للف�ضل يف املن�زع�ت التج�رية م�ضريا اىل اأن الغرفة نفذت ع�ضرات 
املتخ�ض�ضة لدعم  التدريبية وور�ص عمل والندوات  ال��دورات  الربامج من 

رواد الأعم�ل والأ�ضرة التج�رية ب�لإم�رة.

برميل حجم ا�ستهالك  11.7
 املواطن العربي من الطاقة يف 2020

•• اأبوظبي-وام:

بلغ متو�ضط ا�ضتهالك الفرد من الط�قة يف الدول العربية 11.7 برميل 
الفرد  ا�ضتهالك  متو�ضط  عن  مرتفعة   ،2020 الع�م  خالل  نفط  مك�فئ 
اآ�ضي� املحيط الهندي واأمريك� اجلنوبية والو�ضطى، بح�ضب بي�ن�ت  يف دول 

التقرير القت�ض�دي العربي املوحد 2021.
واأ�ض�ر التقرير اإىل تبوء زيت “الديزل” املرتبة الأوىل يف ق�ئمة ال�ضتهالك 
برميل مك�فئ  2.057 مليون  بلغت  بكمية  البرتولية  للمنتج�ت  العربي 
بلغت  التي  البرتولية  املنتج�ت  اإجم�يل  %31.9 من  بن�ضبة  يومي  نفط 
6.450 مليون برميل مك�فئ نفط يومي خالل 2020، بح�ضب التقرير 
الث�نية  املرتبة  يف  ال��غ���زول��ني  وج���ء   .2021 امل��وح��د  العربي  القت�ض�دي 
بلغت  وبكمية   27.1% بح�ضة  البرتولية  املنتج�ت  ا�ضتهالك  بق�ئمة 
1.748 مليون برميل مك�فئ نفط يومي، ومنتج زيت الوقود يف املرتبة 
الث�لثة بن�ضبة %18.2 وبكمية بلغت 1.173 مليون برميل مك�فئ نفط 
يومي، وغ�ز البرتول امل�ض�ل بح�ضة %8.6 وبكمية بلغت 554 األف برميل 
مك�فئ نفط يومي، ومنتج الكريو�ضني بح�ضة 0.7 % وبكمية بلغت 45 
األف برميل مك�فئ نفط يومي، فيم� بلغت ح�ضة املنتج�ت الأخرى 8.2% 

وبكمية بلغت 528 األف برميل مك�فئ نفط يومي.

جلنة التكامل القت�سادي تدر�س تطوير اإجراءات ولوائح النقل الداخلي للب�سائع واملنتجات بني اإمارات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

امل��ري وزي��ر القت�ض�د، على  اأك��د مع�يل عبداهلل بن طوق 
دوائر  به  الذي ق�مت  وال�ضتثن�ئي  الوطني  ال��دور  اأهمية 
يف  الدولة  ملف  ا�ضتكم�ل  يف  املحلية  القت�ض�دية  التنمية 
منظومة مواجهة غ�ضل الأموال ومك�فحة متويل الإره�ب 
دوره�  �ضكل  حيث  امل�����ض��روع��ة،  غ��ري  التنظيم�ت  ومت��وي��ل 
ب�لتع�ون والتن�ضيق مع وزارة القت�ض�د، ق�طرة رئي�ضية يف 
حتقيق متطلب�ت الدولة ملجموعة العمل امل�يل “ف�تف”. 
التك�مل  ذل��ك خ��الل الجتم�ع احل���دي ع�ضر للجنة  ج���ء 
القت�ض�دي الذي عقد افرتا�ضي�ً، برئ��ضة مع�يل عبداهلل 
بن طوق املري وزير القت�ض�د، وبح�ضور وع�ضوية مع�يل 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد ب�لهول الفال�ضي وزير 
ال�����ض��غ��رية واملتو�ضطة  دول���ة ل��ري���دة الأع���م����ل وامل�����ض���ري��ع 
وم��ع���يل ال��دك��ت��ور ث����ين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزي���ر دولة 
ممثلي  ال�ضع�دة  اأ�ضح�ب  اإىل  اإ�ض�فة  اخل�رجية،  للتج�رة 
دوائر التنمية القت�ض�دية املحلية يف ك�فة اإم�رات الدولة. 
وق����ل م��ع���يل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل����ري، خ���الل الجتم�ع 
يف  ج��وه��ري���ً  دوراً  لعبت  اللجنة  اأن   ،2022 ل��ع���م  الأول 
حت�ضني البيئة القت�ض�دية ب�لدولة ودعم جهود التحول 
مرونة  اأك��ر  لي�ضبح  اجل��دي��دة  القت�ض�دي  النموذج  اإىل 
امل��ضي  الع�م  خ��الل  جنحت  حيث  وا�ضتدامة،  وتن�ف�ضية 

تكثيف  وه����ي:  رئ��ي�����ض��ي��ة،  م��ل��ف���ت   7 ت��ط��وي��ر  يف   2021
املتب�دل  التقييم  ملف  يف  املتطلب�ت  ل�ضتكم�ل  اجل��ه��ود 
متويل  ومك�فحة  الأم���وال  غ�ضل  مواجهة  ب�ض�أن  للدولة 
الإره�������ب؛ وت��ع��دي��ل وحت��دي��ث ق���ن��ون ال�����ض��ج��ل التج�ري 
وتطوير روؤية جديدة لنظ�م ال�ضجل القت�ض�دي الوطني؛ 
وم�ضروع ق�نون ال�ضرك�ت الع�ئلية؛ وم�ضروع ق�نون معدل 
ل��ق���ن��ون ال���وك����لت ال��ت��ج���ري��ة؛ ودع���م اجل��ه��ود امل�ضرتكة 
للدولة  النفطية  غري  اخل�رجية  التج�رة  حركة  لتنمية 
ال�ضتج�بة  لتعزيز  خ��ط��ط  و���ض��ي���غ��ة  امل��ن��ط��ق��ة؛  دول  م��ع 
وب�ضكل  والأزم���ت  للطوارئ  القت�ض�دي  القط�ع  ملوؤ�ض�ض�ت 
التك�مل  اأط����ر  خ������ص الأزم�������ت الق��ت�����ض���دي��ة؛ وت��ع��زي��ز 
الدولة  مك�نة  لدعم  واملحلي  الحت����دي  امل�ضتويني  على 
مبوؤ�ضرات التن�ف�ضية الع�ملية ذات ال�ضلة بقط�ع الأعم�ل. 
اجتم�ع�ت  الع�ضر  م��دار  على  اأ�ضدرت  اللجنة  اأن  واأو�ضح 
التي عقدته� الع�م امل��ضي 77 تو�ضية، مت اإجن�ز م� ن�ضبته 
91 % منه�، بواقع 70 تو�ضية، فيم� يتم العمل ح�لي�ً 
 9% ن�ضبته�  تبلغ  والتي  املتبقية  التو�ضي�ت  اإجن���ز  على 
وفق�ً اخلطة الزمنية املرتبطة مبتطلب�ت تنفيذ التو�ضية، 
موؤكداً على موا�ضلة اجلهود امل�ضرتكة من خالل اللجنة 
لبحث امللف�ت القت�ض�دية ذات الأولوية وتعزيز خمرج�ت 
املعنية  تنفذه� خمتلف اجله�ت  التي  وامل��ب���درات  اخلطط 
القت�ض�دية  امل�ضتهدف�ت  وحتقيق  ال��دول��ة،  يف  ب�لتنمية 

اللجنة  اأج��ن��دة  اأن  اإىل  مع�ليه  واأ���ض���ر  املقبلة.  للخم�ضني 
القت�ض�دية  امل��ل��ف���ت  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��م��ل   2022 ل��ل��ع���م 
خالل  من  مع�جلته�  على  اللجنة  �ضتعمل  والتي  اله�مة 
القت�ض�دية  امل��ج���لت  خمتلف  يف  تك�ملية  خطط  و���ض��ع 
لتعزيز  القت�ض�دية  الت�ضريع�ت  وتطوير  وتعديل  و�ضن 
مب�درات  وا�ضتكم�ل  مت�بعة  ج�نب  اإىل  ال��دول��ة،  تن�ف�ضية 
التع�يف القت�ض�دي، مب� ي�ضب يف حتقيق اأهداف ومب�دئ 
وم�ض�ريع اخلم�ضني. اإىل ذلك، ا�ضتعر�ضت اللجنة اجلهود 
الدولة يف ملف مواجهة  املبذولة لتعزيز مك�نة  الوطنية 
غ�ضل الأم��وال ومك�فحة متويل الإره���ب وتنظيم بي�ن�ت 
دوائر  لعبته  ال���ذي  ال��رائ��د  وال����دور  احلقيقي،  امل�ضتفيد 
التقييم  متطلب�ت  لتلبية  املحلية  القت�ض�دية  التنمية 
�ضيبداأ  وال��ذي  “ف�تف”،  امل���يل  العمل  ملجموعة  املتب�دل 
البي�ن�ت  حت��دي��ث  وت�����ض��م��ن:  اجل������ري؛  ي��ن���ي��ر  منت�ضف 
وتوفري البي�ن�ت غري املكتملة، واإيق�ع اجل��زاءات الإدارية 
2021 ب�ض�أن  53 ل�ضنة  ال��وزراء رقم  ق��رار جمل�ص  وفق 
 2020 ل�ضنة   58 ال��وزراء رقم  املخ�لفني لقرار جمل�ص 

اإىل  ب�لإ�ض�فة  احلقيقي،  امل�ضتفيد  بي�ن�ت  تنظيم  ب�ض�أن 
على  اللجنة  واطلعت  التفتي�ص.  عملي�ت  بي�ن�ت  توفري 
عبور  ول��وائ��ح  اإج�����راءات  ح��ول  �ض�ملة  اقت�ض�دية  درا���ض��ة 
والب�ض�ئع بني  املنتج�ت  ال�ض�حن�ت ونقل وتفريغ وتوزيع 
مب�  وتطويره�  حت�ضينه�  �ضبل  وحت��دي��د  ال��دول��ة  اإم����رات 
الداخلي للمنتج�ت والب�ض�ئع ويعزز  النقل  ي�ضهل حركة 
الن�ض�ط التج�ري يف الدولة ويقدم الدعم املطلوب جلميع 
مب�  الدولة  يف  الأعم�ل  وقط�ع�ت  القت�ض�دية  الأن�ضطة 
يعزز اإنت�جيته� ويرفع قدراته� التن�ف�ضية. كم� اطلعت على 
م�ضتجدات الدرا�ضة التطويرية ملوؤ�ضرات الإنت�جية والتي 
التنمية  ودوائ��ر  القت�ض�د  وزارة  من  عمل  فريق  ينفذه� 
ب���ل��ت��ع���ون م��ع املجل�ص الحت����دي  ب���ل��دول��ة  الق��ت�����ض���دي��ة 
للرتكيبة ال�ضك�نية، بهدف تطوير منوذج جديد لتحديد 
اقت�ض�د  يف  الإنت�جية  زي����دة  يف  الأول��وي��ة  ذات  القط�ع�ت 
له�  يكون  التي  وامله�رات  واملهن  الكف�ءات  الدولة وكذلك 
اللجنة مبوا�ضلة  ووج��ه��ت  الإن��ت���ج��ي��ة.  الأك���رب يف  الأث���ر 

اجلهود لالنته�ء منه� خالل ال�ضهرين املقبلني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت ك���ٌل م���ن 
اإحدى  ُتعّد  التي  )ط���ق��ة(،  ����ص.م.ع  للط�قة 
املنطقة  يف  املتك�ملة  امل��راف��ق  ���ض��رك���ت  اأك���رب 
امل�لّية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  واملدرجة 
الأعم�ل  وح����دة  ديجيت�ل”،  و”ات�ض�لت 
لالت�ض�لت  الإم����رات  موؤ�ض�ضة  يف  الرقمية 
)ات�ض�لت(، ام�ص، عن اإطالق �ضراكة لتنفيذ 
املتقدمة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإن�����ض���ء  م�����ض��روع 
اإم�رة  يف  الرقمية  واملي�ه  الكهرب�ء  لعدادات 
اأب��وظ��ب��ي.  ويف اإط����ر ه��ذا امل�����ض��روع، �ضتعمل 

الت�بعتني  وامل��ي���ه  ال��ك��ه��رب���ء  ت��وزي��ع  �ضركت� 
للتوزيع”،  “اأبوظبي  وه��م���  “ط�قة”،  ل��� 
“ات�ض�لت  م�����ع  للتوزيع”  و”العني 
لإن�ض�ء  املقبلني  الع�مني  خ��الل  ديجيت�ل” 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت�����ض��ك��ل  ات�������ض����لت  ���ض��ب��ك��ة 
ب��ضتخدام  ال��رق��م��ي��ة  ل���ل���ع���دادات  امل��ت��ق��دم��ة 
من�ضة اإنرتنت الأ�ضي�ء، مب� ي�ضهم يف حتقيق 
الذكية  ال��ع��دادات  م��ن  الق�ضوى  ال�ضتف�دة 
احل�لية واجلديدة املُثّبتة يف من�زل العمالء 
يف  فعلي�ً  “ط�قة”  ب��ضرت  وقد  وال�ضرك�ت. 
التحتية  ببنيته�  ال�ضبكي  ال��رب��ط  اأع���م����ل  
املتقدمة للعدادات الرقمية من خالل ربط 

اأك���ر م��ن %30 م��ن ال��ع��دادات ال��ذك��ي��ة يف 
اأبوظبي. و�ضي�ضمن هذا امل�ضروع رفع ن�ضبة 
ربط العدادات مع ال�ضبكة اإىل %100 عرب 
الذكية  ال���ع���دادات  الإم������رة.  اأن��ح���ء  خمتلف 
تتيح  متقدمة  ات�ض�ل  ب��ق��درات  تتميز  التي 
مف�ضل  وب�ضكل  تلق�ئي�ً  الط���الع  للعمالء 
على معدلت ا�ضتهالكهم احل�لية وال�ض�بقة 
مراقبة  م��ن  ميكنهم  مب���  وامل��ي���ه،  للكهرب�ء 
معدلت ا�ضتهالكهم و�ضبطه� ب�ضكل اأف�ضل. 
البنية  الرقمي مبث�بة  التحول  ويعترب هذا 
ال��ط��ل��ب يف  اإدارة ج���ن��ب  ل��ربام��ج  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأن  العدادات الرقمية  امل�ضتقبل، اإ�ض�فة اإىل 

�ضتمهد الطريق نحو حتقيق اأهداف ال�ضبكة 
الطلب  مراقبة  على  ال��ق��درة  مثل  ال��ذك��ي��ة، 
على خدم�ت املي�ه والكهرب�ء، وب�لت�يل تلبية 
هذا الطلب، اإىل ج�نب اإدارة النقط�ع�ت يف 
ق���ل عمر عبد  املن��ضبة،  اخل��دم��ة. ويف ه��ذه 

اهلل اله��ضمي، املدير التنفيذي لوحدة اأعم�ل 
“ط�قة”:  جم��م��وع��ة  يف  وال���ت���وزي���ع  ال��ن��ق��ل 
“ات�ض�لت  م���ع  “ط�قة”  ات���ف����ق  “ي�ضكل 
اأعم�لن�  جم���ل  يف  مهمة  خطوة  ديجيت�ل” 

التي تقدم خدم�ته� مب��ضرة اإىل العمالء

جمموعة طاقة وات�سالت ديجيتال تتعاونان
 لتقدمي خدمات رقمية جديدة يف قطاع املياه والكهرباء 

•• اأبوظبي- وام:

حققت دول���ة الإم�����رات يف ع���م 2021 ق��ف��زات ك��ب��رية يف 
التطور  على  معتمدة  ال�ض�مل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  جم���ل 
وتكنولوجي�  الت�������ض����لت  ق��ط���ع  ي�����ض��ه��ده  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
اأف�ضل  ت��وف��ري  اأ���ض��ه��م يف  وال�����ذي  ال���دول���ة  امل��ع��ل��وم���ت يف 
اخلدم�ت مب� فيه� تطبيق�ت الذك�ء ال�ضطن�عي واإنرتنت 

الأ�ضي�ء والبي�ن�ت ال�ضخمة.
وك�ضفت هيئة تنظيم الت�ض�لت واحلكومة الرقمية، عن 
ب�لدولة،  الرقمية  اإىل اخلدم�ت  الو�ضول  تطور كبري يف 
اأكر  اإىل  الرقمية  الهوية  يف  امل�ضجلني  ع��دد  و�ضل  حيث 
اأكر  من  ال�ضتف�دة  ميكنهم  �ضخ�ص،  مليون   2.66 من 
من 8،400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة 
وفرت  ب��ي��ن��م���  اإل��ك��رتون��ي���،  وم��وق��ع���  تطبيق�   315 ع���رب 
لنحو  م�ضرتكة  رق��م��ي��ة  حتتية  بنية  الحت����دي���ة  ال�ضبكة 
اأن  اإىل  الهيئة  واأ����ض����رت  وخ������ض��ة.  حكومية  جهة   101
ب�إ�ضدار  اخل��ضة  الرقمية  الثقة  من�ضة  م�ضتخدمي  عدد 
وت�ضديق امل�ضتندات الرقمية لالأفراد وال�ضرك�ت، بلغ نحو 
1.2 مليون م�ضتخدم اأجروا قرابة 1.5 مليون مع�ملة، 
فيم� مت التحقق من 706،318 األف وثيقة رقمية من 
البوابة  اأن  الهيئة  واأو���ض��ح��ت  م�ض�ركة.   3،159 خ��الل 
عدد  يف  زي����دة  �ضهدت  الإم�����رات  دول��ة  حلكومة  الر�ضمية 
البوابة  زار  ب�ملئة، حيث   45.7 بن�ضبة  ال�ضنوية  الزي�رات 
اأكر من 17 مليون �ضخ�ص بعدد زي�رات يتج�وز 27.7 
ت�ضفحه�  مت  ال��ت��ي  ال�ضفح�ت  ع���دد  وب��ل��غ  زي�����رة،  م��ل��ي��ون 
املتحرك  اله�تف  ا�ضرتاك�ت  ع��دد  وبلغ  مليون�.   40.78
 171% بن�ضبة  ا���ض��رتاك،  17 مليون  2021 نحو  ع���م 
الإنرتنت  م�ضتخدمي  ع��دد  بلغ  فيم�  ال�ضك�ن،  ع��دد  اإىل 
ن�ضبة  يع�دل  م�  اأي  ن�ضمة  مليون   9.94 نحو  الدولة  يف 
متو�ضط  اأن  ال�ضتبي�ن�ت  واأظ��ه��رت  ال�ضك�ن.  من   99%
الوقت الذي يق�ضيه �ضك�ن الدولة يف ا�ضتخدام الإنرتنت 
يبلغ نحو 7.24 �ض�عة يومي�، منه� 1.57 �ض�عة متو�ضط 
الوقت امل�ضتغرق يف قراءة الأخب�ر، و2.55 �ض�عة متو�ضط 

الوقت امل�ضتغرق على مواقع التوا�ضل الجتم�عي.
الذي  الأف������راد  ن�ضبة  ب��ل��غ��ت  ال�����ض��ك���ن،  ع���دد  اإىل  وق��ي������ض��� 
بينم� ميلك   ،97.6% الدولة  ذكية يف  ميتلكون هواتف 
ب�ملئة  و68.6  لوحية،  اأج��ه��زة  الأف���راد  من  ب�ملئة   40.1

ميتلكون اأجهزة كمبيوتر مكتبية وحممولة.

وحول �ضرع�ت الإنرتنت خالل الع�م 2021، بلغ متو�ضط 
�ضرعة التحميل على الهواتف نحو 177.52 ميغ�ب�يت، 
بن�ضبة زي�دة 104.6 ب�ملئة يف �ضرعة التحميل ب��ضتخدام 
بلغت  بينم�   ،2020 ب���ل��ع���م  م��ق���رن��ة  ال��ه��وات��ف  اإن��رتن��ت 
 130.99 الث�بت  الإنرتنت  ب��ضتخدام  التحميل  �ضرعة 

ميغ� ب�يت، وبن�ضبة زي�دة بلغت 44.6 ب�ملئة.
وبلغ عدد املن�زل الذكية يف الإم�رات نحو 190 األف منزل 
 9.8 �ضنوية  زي�دة  بن�ضبة  الرقمية،  التقني�ت  تعتمد  ذكي 
ب�ملئة يف حجم قط�ع املن�زل الذكية، وفيم� يخ�ص التع�مل 
الذكي ب��ضتخدام الإنرتنت، ف�إن 21.3 ب�ملئة من الأفراد 
املتحرك،  ال��ه���ت��ف  ع��رب  امل�����ض��رف��ي��ة  ح�ض�ب�تهم  ي���دي���رون 
املتحرك  ال��ه���ت��ف  ي�ضتخدمون  الأف����راد  م��ن  و59.7% 

لل�ضراء عرب الإنرتنت.
ود�ضن مر�ضوم الق�نون الحت�دي رقم 46 ل�ضنة 2021، 
ب�����ض���أن امل��ع���م��الت الإل��ك��رتون��ي��ة وخ��دم���ت ال��ث��ق��ة، حمطة 
الإم�رات،  دول��ة  يف  ال�ض�مل  الرقمي  التحول  من  جديدة 
والذي ي�ض�هم يف تعزيز القت�ض�د الرقمي، ويدعم اإجن�ز 
الدولة  مك�نة  وير�ضخ  الوطنية،  وامل��وؤ���ض��رات  امل�ضتهدف�ت 
اخلدم�ت  ت��وف��ري  يف  ال��رائ��دة  ال���دول  مقدمة  يف  لت�ضبح 
الرقمية. وحققت الإم�رات خالل الع�م 2021 م�ضتوي�ت 
العربي  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  م��ت��ق��دم��ة يف 
والإقليمي والع�ملي، لتن�ضم اإىل ق�ئمة اأف�ضل الدول على 
ولتكون  احلكومي،  الرقمي  التحول  يف  ال��ع���مل  م�ضتوى 
وفق  وذل��ك  املجموعة،  ه��ذه  الوحيدة يف  العربية  ال��دول��ة 
 ”GovTech“ احل��ك��وم��ي  ال��رق��م��ي  ال��ن�����ض��ج  ت��ق��ري��ر 
وال�����ذي   ،2021 ل���ع����م  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك  ع����ن  ال�������ض����در 
ال��رق��م��ي والعتم�د  ال��ت��ح��ول  ن�����ض��ج  م�����ض��ت��وي���ت  ي��ق��ي�����ص 
القط�ع  يف  العمل  ت�ضيري  يف  احلديثة  التكنولوجي�  على 

احلكومي يف 198 دولة حول الع�مل.
واحتلت الإم�رات املرتبة 10 ع�ملي� بح�ضب تقرير التن�ف�ضية 
الرقمية الع�ملية لع�م 2021، ال�ض�در عن املعهد الدويل 
للتنمية الإدارية، لتكون الدولة العربية الوحيدة من بني 
اأف�ضل 10 دول تن�ف�ضية رقمي�، كم� احتلت املرتبة الأوىل 
النط�ق  4 موؤ�ضرات فرعية هي؛  ب�  التقرير  ذات  ع�ملي� يف 
العري�ص الال�ضلكي، والتدفق ال�ض�يف للطالب الدوليني، 
وم��رون��ة ق��وان��ني الإق���م��ة، والأم���ن ال�����ض��ي��رباين. وتبواأت 
النط�ق  ات�ض�ل  �ضرعة  يف  ع�ملي�  الأوىل  املرتبة  الإم����رات 
واملرتبة 14  العري�ص املتنقل “�ضرعة اإنرتنت املحمول”، 

العري�ص  النط�ق  ات�ض�ل  �ضرعة  يف  عربي�  والأوىل  ع�ملي� 
الث�بت، وفق موؤ�ضر �ضركة “Ookla” الرائدة دولي� يف 

جم�ل حتليل واختب�ر �ضرع�ت الإنرتنت.
الت�ض�لت  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  اإط����الق  امل������ض��ي  ال��ع���م  و���ض��ه��د 
واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة ه��وي��ت��ه��� امل��رئ��ي��ة اجل���دي���دة، والتي 
تعرب بو�ضوح عن الروؤية امل�ضتقبلية بعيدة املدى، وتعك�ص 
خالل  ال���دول���ة  ت��وج��ه���ت  �ضمن  للهيئة  امل���ح���وري  ال����دور 
وترية  ت�ضريع  تت�ضمن  وال��ت��ي  ال��ق���دم��ة،  ع�م�  اخلم�ضني 
التحول الرقمي، و�ضنع م�ضتقبل ق�ئم على التكنولوجي� 
الذكية،  وامل��دن  ال�ضطن�عي  ب�لذك�ء  املدعومة  املتقدمة 
امل�ضتدامة  التنمية  يحقق  معريف  واقت�ض�د  جمتمع  وبن�ء 

وال�ضع�دة والرف�هية للمجتمع.
الإلكرتوين  موقعه�  امل��ضي  الع�م  خالل  الهيئة  واأطلقت 
بهدف  الرقمية،  للخدم�ت  اجل��دي��دة  ومن�ضته�  اجلديد 
توفري اأف�ضل جتربة للمتع�ملني، واإثراء املحتوى الرقمي، 
وتوحيد تقني�ت الربجمة امل�ضتخدمة يف املواقع الر�ضمية 
وك�فة املن�ض�ت الت�بعة للهيئة. وجنحت الهيئة يف اأن تكون 
ك�مل  ب�ضكل  الرقمية  تربط خدم�ته�  اأول جهة حكومية 
اخلدم�ت  من�ضة  حت��دي��ث  اأت����ح  حيث  الرقمية،  ب�لهوية 
الرقمية  الهوية  نظ�م  يف  امل�ضجلني  للمتع�ملني  الرقمية 
“UAEPASS” الو�ضول اإىل جميع اخلدم�ت الرقمية. 
واأعلنت الهيئة خالل الع�م 2021 تطبيق خ��ضية اإظه�ر 
القط�ع  ���ض��رك���ت  على  املت�ضلة  اخل������ض��ة  اجل��ه���ت  اأ���ض��م���ء 
“ك��ضف”،  ت��ع��رف مب���ب����درة  ال���دول���ة، وال��ت��ي  اخل������ص يف 
وتهدف اإىل تعريف املتع�مل ب�جلهة التي تت�ضل به، حتى 

يف ح�ل كونه ل يحتفظ برقمه�.
دبي  وهيئة  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ع  الهيئة  وعملت 
الرقمية لإ�ضدار دليل “واجه�ت الربجمة اأول” الذي مت 
تعميمه على اجله�ت املعنية بهدف تطبيقه� ب�ضكل وا�ضع، 
الأ�ضلوب  “APIs” تعد  ال��ربجم��ة  واج��ه���ت  اأن  خ��ضة 
الأم���ث���ل ل��ل��رب��ط ب��ني خم��ت��ل��ف اجل��ه���ت م��ن اأج����ل تقدمي 

اخلدم�ت للمتع�ملني من كل مك�ن ويف اأي وقت.
الحت�د  و�ضركة  دو  �ضركة  م��ع  ب�لتع�ون  الهيئة،  ون��ف��ذت 
منطقة  يف  نوعه�  م��ن  ميدانية  قي��ض�ت  اأول  للقط�رات، 
ال�ضرق الأو�ضط بغر�ص حتديد ال�ضوابط التنظيمية التي 
الت�ض�لت  اأنظمة  بني  التوافق  لتحقيق  تطبيقه�  ميكن 
املتنقلة الدولية “IMT” واأنظمة الت�ض�لت الراديوية 
�ضم�ن  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  احل��دي��دي��ة،  ب�ل�ضكك  اخل��ضة 

الأف��راد على منت  اإىل  املقدمة  ج��ودة خدم�ت الت�ض�لت 
الت�ض�لت  ج��ودة خدم�ت  على  ت�أثريه�  وع��دم  القط�رات 

الأخرى على م�ض�رات ال�ضكك احلديدة.
ويف �ضي�ق �ضعيه� نحو تطوير الكوادر الب�ضرية الع�ملة يف 
قط�ع الت�ض�لت وتقنية املعلوم�ت، نظمت الهيئة الن�ضخة 
 8،556 مب�ض�ركة  الإم�رات”  “ه�ك�ثون  م��ن  ال��راب��ع��ة 
 2610 ب��ضتخدام  ف��ك��رة،   373 نحو  ق��دم��وا  مت�ض�بق�، 

منظومة بي�ن�ت.
ال��ت���ب��ع��ة للهيئة يف  و���ض���ه��م��ت الأك����دمي���ي���ة الف��رتا���ض��ي��ة 
 ،2021 الع�م  نه�ية  األف متدرب حتى   80 تدريب نحو 
�ضه�دات يف  املتدربني احل��ضلني على  %50 من  و�ضجل 
الت�ض�لت  تنظيم  هيئة  “خميم  و�ضهد  اإ�ض�فية.  دورات 
الن�صء  م���ه����رات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  لالبتك�ر”، 
ب�مله�رات والتقنية العملية لدى الأجي�ل الن��ضئة، ح�ضول 
ت��دري��ب���ت تقنية، ومتكن  األ���ف ط���ل��ب وط���ل��ب��ة ع��ل��ى   15
خالل  من  روب��وت   1000 وبرجمة  تركيب  من  الطلبة 

املختربات املنزلية.
الرقمي  اأ�ضلوب احلي�ة  الهيئة جهوده� يف تعزيز  وتوجت 
يف الإم���رات، بح�ضوله� على العديد من اجلوائز الع�ملية 
جم�ل  يف  جهة  اأف�ضل  ج�ئزة  مثل   ،2021 الع�م  خ��الل 
ا���ض��ت��ج���ب��ة مع  “اأف�ضل  م��ع��ي���ر  وال��ت��وري��د يف  امل�����ض��رتي���ت 
وذلك �ضمن جوائز  املوردين خالل ج�ئحة كوفيد-19”، 
وج�ئزة   ،CIPS وال��ت��وري��د  للم�ضرتي�ت  ال���دويل  املعهد 
داعم  م�ضرتي�ت  ف��ري��ق  اأف�����ض��ل  فئة  يف  الذهبية  �ضتيفي 
 ،2021 لع�م  الدولية  الأعم�ل  جوائز  �ضمن  للموردين 
وج�ئزة اأف�ضل جهة عن فئتي “اأف�ضل فريق م�ضرتي�ت” 
و”اأف�ضل جهة م�ضتدامة يف اخلدم�ت واملنتج�ت” �ضمن 
اأرفع  من  تعد  “BBA” والتي  الأع��م���ل  اأف�ضل  جوائز 
اجلوائز يف اململكة املتحدة. وحققت الهيئة اإجن�زا جديدا 
البتك�ر يف  3 جه�ت يف جم�ل  اأف�ضل  بت�ضنيفه� من بني 
ال�ض�در  التقرير  وف��ق  وذل���ك  الأو����ض���ط،  ال�����ض��رق  منطقة 
نت�ئج متقدمة يف  كم� حققت  الع�ملي،  البتك�ر  عن معهد 
نظ�م النجوم الع�ملي لت�ضنيف اخلدم�ت يف الع�م 2021، 
ليح�ضل كل من موقع الهيئة الإلكرتوين وتطبيق الهيئة 
املخترب  ح�ضل  فيم�  جن���وم،  اأرب����ع  ت�ضنيف  ع��ل��ى  ال��ذك��ي 
�ضه�دة  على  للهيئة  الت�بع  الت�����ض���لت  لأج��ه��زة  الوطني 
الع�م  الت�ض�لت خالل  اأجهزة  اعتم�د  17065 يف  اآي��زو 

2021، من مركز الإم�رات الع�ملي لالعتم�د.

تنظيم الت�سالت: 2021 عام التحولت الرقمية الفارقة يف الإمارات

الإمارات �سمن قائمة اأف�سل دول العامل يف التحول الرقمي احلكومي

عبداهلل بن طوق: اللجنة لعبت دورًا جوهريًا 
خالل 2021 يف تعزيز حوافز وممكنات بيئة 
الأعمال وحتقيق تكامل اأكرب على امل�ستويني 

الحتادي واملحلي .. و�سنوا�سل جهودنا امل�سرتكة 
لتحقيق امل�ستهدفات القت�سادية للخم�سني املقبلة

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر    

2022 / 18 جتاري جزئي
تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر

اإىل املدعى عليه/1_ روز كالودي لل�ضي�حة �ص.ذ.م.م - جمهول حمل الإق�مة
مب� اأن املدعى/الزرار لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م

و ميثله /اأحمد احل�ج خ�دم بطي امليدور املهريي
قد اأق�م عليك�   الدعوى ومو�ضوعه� املط�لبة ب�إلزام املدعي عليه مببلغ وقدره ) 51639 درهم( و 
الر�ضوم و امل�ض�ريف و اأتع�ب املح�م�ة و الف�ئدة 12 % من ت�ريخ ال�ضتحق�ق وحتى ال�ضداد الت�م 

و�ضمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.
وحددت له� جل�ضة يوم الربع�ء املوافق 19-01-2022 ال�ض�عة 10:00 �ضب�ح� يف ق�عة التق��ضي عن 
ُبعد  لذا ف�أنت مكلف ب�حل�ضور اأو من ميثلك ق�نوني� و عليك بتقدمي م� لديك� من مذكرات اأو 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأي�م على القل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

Date 13/ 1/ 2022  Issue No : 13441
207/2021 Commercial / Execution

Notice and Payment Order with Announcement
Details of Notice with Announcement

Notice to / Defendant:
1. Atlas Jewellery L.L.C (Branch)
2. Atlas Jewellery L.L.C - SHJ. BR. 1 - under the capacity of the debt Warrantor
3. SRIKANTH RAMACHANDRAN - under the capacity of the debt Warrantor
4. Atlas Jewellery International (BVI) - under the capacity of the debt Warrantor
(a company licensed in British Virgin Islands).
With unknown place of residence
Whereas the Execution Claimant : United Bank Limited (Management Office) 
has filed against you the Claim mentioned above for obligating you with paying 
the execution amount of AED 37171378.54 to the Execution Claimant or the Court 
Treasury. Accordingly; the Court shall proceed the Executive Procedures against you 
in case of not committing to the afore-mentioned resolution within 15 days as from the 
date of this notice announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 13/ 1/ 2022  Issue No : 13441
Defendant notification by publication

at Case Management Office - Ajman Federal Court- 
Civil Federal Primary Court 

case No. AJCFICIREA2021/0004492 Civil (Partial)
To : Defendant: Mohammed Taj Mohammed Nasraty
Unknown residence address : his address, Sharjah Al Qadisiyah- Governmental 
(Hukomi) Number: 823742, Tel: 0561953436
You are required to attend the trial session that will be held on 18/01/2022, 
before Case Management Office -Ajman Federal Court- Civil Federal Primary 
Court- office No. (Case Director Officer No.6) personally or through authorized 
attorney. And to present plea of the case attached with all required document 
within a period of no more than 10 days of publication date in order to review 
the above mentioned case in you capacity as defendant.
Juridical Service Office 
Eman Ahmed Al Awady 
Hand written signature  Seal : Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 13/ 1/ 2022  Issue No : 13441
Defendant notification by publication

at Case Management Office - Ajman Federal Court-
Civil Federal Primary Court 

case No. AJCFICIREA2021/0004494/ Civil (Partial)
To : Defendant : Zafar Iqbal Bashir Ahmed 
Unknown residence address: His address is Ajman Rashidiya, my location is 
42154857221, phone number 052213100
You are required to attend the trial session that will be held on 18/01/2022, 
before Case Management Office -Ajman Federal Court- Civil Federal Primary 
Court- office No. (Case Director Officer No.6) personally or through authorized 
attorney. And to present plea of the case attached with all required document 
within a period of no more than 10 days of publication date in order to review 
the above mentioned case in you capacity as defendant.
Juridical Service Office 
Eman Ahmed Al Awady 
Hand written signature  Seal : Ministry of Justice 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 13/ 1/ 2022  Issue No : 13441
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0009599 Civil/ Partial

To Defendant : YASIR MAHMOOD MUKHTAR AHMAD
You are requested to attend the hearing on 24/01/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case 
admin office No.6) in person or to be represented by a legal attorney 
to submit a plea along with all documents within 10 days of the date 
of publication in order to consider the above- mentioned case in your 
capacity as defendant.
- Claim AED 41300
- Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
- Notify the defendant with the hearing and statement
- The ruling shall have an immediate execution pursuant to Article 229 of 
section 5 of the Civil Law.
Legal Services Office / Aisha Ibrahim Alhrmoni /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535
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يف اجتماع عموميتها ال�12  
 اآيرينا تبني على زخم موؤمتر الأطراف  

COP26 حلفز حتول قطاع الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

 IRENA امل��ت��ج��ددة  للط�قة  ال��دول��ي��ة  ال��وك���ل��ة  جمعية  اج��ت��م���ع  ينعقد 
الث�ين ع�ضر ب�ضكل افرتا�ضي يومي 15 و16 ين�ير يف الع��ضمة الإم�راتية 
اأبوظبي ويعترب اأول لق�ء رفيع امل�ضتوى ملجتمع الط�قة والبيئة الع�ملي لهذا 
قط�ع  حتول  لدعم  ُقطعت  التي  للتعهدات  مت�بعة  مبث�بة  و�ضيكون  الع�م، 

الط�قة والزخم الذي �ضهده ع�م 2021 يف هذا املج�ل.
بلداً، مبن فيهم   137 1100 مندوب من  اأك��ر من  اللق�ء  ويجمع هذا 
..وينعقد  تنفيذيني  وروؤ���ض���ء  دولية  منظم�ت  وروؤ���ض���ء  ووزراء  دول  روؤ�ض�ء 
حتت �ضع�ر “حتول الط�قة.. من اللتزام�ت اإىل العمل” ويعك�ص احل�جة 
املتزايدة لرتجمة الطموح�ت اجلريئة اإىل خطوات ملمو�ضة من �ض�أنه� دفع 

التحول اإىل نظ�م ط�قة اأكر نظ�فًة وعدالًة ومرونة.
وق�ل فران�ضي�ضكو ل ك�مريا، مدير ع�م الوك�لة الدولية للط�قة املتجددة: 
نلتقي يف  ..واإذ  ع���م  م��رور كل  نواجهه مع  ال��ذي  التحدي  “تزداد خطورة 
2021 و�ضع مع�يري جديدة للطموح  اأن ع�م  هذا الجتم�ع، ف�إنن� ندرك 
واللتزام ون�ضر الط�قة املتجددة يف اأنح�ء الع�مل ..ويجب اأن نبني على هذا 

الزخم وجنعله دافع�ً لن� يف الع�م اجلديد”.
وترتاأ�ص اجلمعية ال�ضيدة األك�ضندرا هيل تينوكو، وزيرة ال�ضوؤون اخل�رجية 
بجمهورية ال�ضلف�دور ..وقد اأظهرت درا�ضة �ضدرت موؤخراً عن “اآيرين�” اأن 
ال�ضلف�دور مل تبني اأي حمط�ت ط�قة جديدة ق�ئمة على الوقود الأحفوري 
ق�عدة  تنويع  لن�حية  ك��ب��رياً  تقدم�ً  اأح���رزت  اأن��ه���  كم�   ،2013 ع���م  منذ 
ال�ضم�ضية  الط�قة  ق��درة  منت   ،2015 ع���م  ..ومنذ  لديه�  الط�قة  توليد 
خطته�  تطمح  كم�  اأ���ض��ع���ف،   10 مب��ق��دار  اجل��م��ه��وري��ة  يف  الكهر�ضوئية 
املتجددة  ال��ط���ق��ة  م��ن  م��ي��ج���واط   682 توليد  اإىل  الرئي�ضية  الوطنية 

اجلديدة بحلول ع�م 2026.
ب�ضفته� جهة ع�ملية  ال�ضلف�دور،  “تت�ضرف  تينوكو:  الوزيرة  وق�لت مع�يل 
املتجددة،  الط�قة  ن�ضر  يف  ورائ���دة  املن�خية  ال��ت��غ��ريات  مك�فحة  يف  ف�علة 
/ املتجددة  للط�قة  الدولية  للوك�لة  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  برتوؤ�ص 
الإقليميني  �ضرك�ئن�  مع  للعمل  ونخطط   .2022 ع���م  يف   /IRENA
املن�خي  العمل  نحو  وتوجيهه  ال��زخ��م  لتكثيف  عموم�ً  ال��وك���ل��ة  واأع�����ض���ء 
اأي  اأن التحدي�ت كبرية، ف�إنن� بح�جة اإىل مواجهته� اأكر من  ..ويف حني 
وقٍت م�ضى ويعترب اجتم�عن� هذا الع�م مبث�بة فر�ضة لتقدمي م�ض�هم�ت 
ملمو�ضة تخدم اأهدافن� امل�ضرتكة ..كم� يجب اأن تركز اأجندة اأعم�لن� على 

مو�ضوع الإقب�ل على الط�قة املتجددة، نظراً لأهميته مل�ضتقبل كوكبن�”.
واأ�ض�ر تقرير “توقع�ت حتولت الط�قة حول الع�مل” ال�ض�در عن “اآيرين�” 
ع�م  بحلول  الع�ملي  الط�قة  نظ�م  من  ك�مل  ب�ضكل  الكربون  اإزال���ة  اأن  اإىل 
ارتف�ع درج���ت احل��رارة عند  2050 مب� يتم��ضى مع حتقيق هدف وقف 
ب�ضورة  ب�لط�قة  املرتبطة  النبع�ث�ت  خف�ص  تتطلب  مئوية،  درج��ة   1.5
ي�ضل  اأن  يجب   ،2030 ع���م  ..وبحلول  العقد  ه��ذا  خ��الل  وح���دة  �ضريعة 
اإجم�يل قدرة الط�قة املتجددة الع�ملية اإىل 10700 جيج�واط اأي حوايل 
اأربعة اأ�ضع�ف القدرة احل�لية. و�ضجل الع�مل يف الع�م امل��ضي رقم�ً قي��ضي�ً يف 
توليد الط�قة من امل�ض�در املتجددة يبلغ 260 جيج�واط، اأي بزي�دة تق�رب 
%50 عن الرقم ال�ض�بق. ويف تقرير ُن�ضر قبيل انعق�د اجلمعية العمومية 
اأهداف الط�قة املتجددة يف ع�م  و  “امل�ض�هم�ت املحددة وطني�ً  حتت عنوان 
تتبنى  املقدمة  امل�ض�هم�ت  من   182 اأ�ضل  من   144 اأن  تبني   ،”2021
اإىل  تنوه  فقط  م�ض�همة  و30  املتجددة،  للط�قة  الكمية  حم��ددة  اأه��داف���ً 
اأنه يف ح�ل  اأ�ض�ر التقرير اىل  اأو النقل ..كم�  اأو التربيد  مو�ضوع التدفئة 
تنفيذ الأهداف احل�لية، مب� فيه� الإعالن�ت الطموحة للحي�د الكربوين 
والتخفي�ض�ت املخطط له� لنبع�ث�ت غ�ز امليث�ن، ف�إنه� �ضتتمكن فقط من 
 2050 1،8 درج��ة مئوية بحلول ع�م  وقف ارتف�ع درج���ت احل��رارة عند 
الط�قة  اإم��ك���ن���ت  لتعك�ص  وطني�ً  امل��ح��ددة  امل�ض�هم�ت  حتديث  يجب  ..ل���ذا 

املتجددة والأهداف املن�خية ب�ضورة اأف�ضل.

 بريك بلك ال�سرق الأو�سط 
2022 ينطلق 1 فرباير بدبي

•• دبي-وام:

بلك  “بريك  ومعر�ص  موؤمتر  فع�لي�ت  فربايراملقبل  �ضهر  مطلع  تنطلق 
ال�ضرق الأو�ضط 2022 “ - اأحد اأبرز الأحداث املتخ�ض�ضة بنقل الب�ض�ئع 
وذلك   - الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضخمة  امل��ع��دات  و�ضحن  ال�ض�ئبة 
مب�ض�ركة م� يزيد على 1700 �ضركة وموؤ�ض�ضة من 70 دولة حول الع�مل 

وبح�ضور مكثف لنخبة اخلرباء واملعنيني بهذه ال�ضن�عة.
1 و  يق�م احلدث حتت رع�ية وزارة الط�قة والبنية التحتية وذلك يومي 
2 فرباير املقبل يف مركز دبي التج�ري الع�ملي ويهدف اإىل دعم قط�ع نقل 
املعدات ال�ضخمة وتعزيز القت�ض�دات املتنوعة وامل�ضتدامة حملي�ً واإقليمي�ً 
اإىل  اإ�ض�فة  اأوا�ضر التع�ون يف هذا املج�ل بني الأط��راف امل�ض�ركة  وتر�ضيخ 
الرتق�ء بقط�عي التج�رة واخلدم�ت اللوج�ضتية يف الدولة ودعم اجلهود 
الرائدة يف هذا املج�ل والتي ك�ن له� ب�لغ الأثر يف اإع�دة انتخ�به� لع�ضوية 
جمل�ص املنظمة البحرية الدولية الفئة /ب/ ويحظى احلدث بدعم حكومة 
دولة الإم�رات وموؤ�ض�ض�ته� التعليمية العلي� وكب�ر املتخ�ض�ضني يف قط�عي 

النقل واخلدم�ت اللوج�ضتية.
النقل  ل�ضوؤون  ال��وزي��ر  م�ضت�ض�ر  م�لك  اآل  ح�ضة  املهند�ضة  �ضع�دة  وق���ل��ت 
البحري  النقل  “ ي�ضهم قط�ع  التحتية  والبنية  الط�قة  البحري يف وزارة 
ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ري يف اق��ت�����ض���د دول���ة الإم�������رات وي��ع��د م��ن اأك���ر القط�ع�ت 
ودولي�ً..ويعود  الرائدة حملي�ً  املك�نة  بهذه  و�ضيحتفظ  الدولة  الواعدة يف 
ملوانئن�  املتطورة  التحتية  البنية  اإىل  ات  الإم���ر  بدولة  يف جن�حن�  الف�ضل 
الرائدة  وال�����ض��رك���ت  امل��وؤ���ض�����ض���ت  م��ن  للعديد  ال��ك��ب��رية  ال���ض��ت��ث��م���رات  واإىل 
على  دوم����ً  وحر�ضن�  ااملتقدمة  التقني�ت  اإل��ي��ه  تو�ضلت  م���  اأح���دث  وتبني 
و�ضريع  �ضل�ص  اأداء  ل�ضم�ن  للنقل  التحتية  والبنى  امل��وان��ئ  اأف�ضل  جتهيز 
يف قط�ع �ضحن املعدات ال�ضخمة”. واأ�ض�فت “ موانئن� لديه� القدرة على 
2020 ا�ضتقبلت الدولة  التع�مل مع كمي�ت كبرية من الب�ض�ئع ويف ع�م 
نحو 25،000 �ضفينة ومتت من�ولة اأكر من 19 مليون ح�وية مك�فئة 
2022 على  الع�م  الأرق���م يف  اإىل رفع معدلت هذه  يف موانئه�. ونتطلع 
الفع�لي�ت  اأن  ونحن على ثقة من  “كوفيد-19”..  الرغم تف�قم ج�ئحة 
التج�رية يف قط�ع �ضحن املعدات ال�ضخمة مثل موؤمتر ومعر�ص بريك بلك 
ال�ضرق الأو�ضط �ضتحفز منو الأعم�ل و�ضتدفع القط�ع نحو حتقيق املزيد 

من التع�يف حلقبة م� بعد كوفيد-19”.

الإمارات ت�ست�سيف اجتماع جلنة املال وال�ستثمار التابعة ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

جلنة  اجتم�ع  امل�لية،  وزارة  ا�ضت�ض�فت 
امل�ل وال�ضتثم�ر الت�بعة ملجل�ص التن�ضيق 
ال�ضعودي الإم�راتي، الذي عقد يف مبنى 
دبي، بهدف   2020 اإك�ضبو  ال�ضرك�ء يف 
ب�لتع�ون  املرتبطة  امل��وا���ض��ي��ع  من�ق�ضة 
الإم�رات  دول��ة  بني  والقت�ض�دي  امل���يل 
ال�����ض��ع��ودي��ة، ف�ضاًل  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
ع���ن م��ت���ب��ع��ة ���ض��ري ال��ع��م��ل يف امل���ب����درات 
جمموعة  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
جم�لت  �ض�ملة  الرئي�ضية  امل��ح���ور  م��ن 
ري�دة  ودعم  امل�لية،  والأ�ضواق  اخلدم�ت 
وال�ضوق  اجلمركي،  والحت����د  الأع��م���ل، 
الوطني،  وال��رتاث  وال�ضي�حة  امل�ضرتكة، 

واآلي�ت تنفيذه� وفق اخلطط املعتمدة.
الإم�راتي  اجل�نب  من  الجتم�ع  تراأ�ص 

�ضع�دة يون�ص ح�جي اخلوري، وكيل وزارة 
كب�رامل�ضوؤولني  من  عدد  بح�ضور  امل�لية 
ممثلني  اإىل  ب�لإ�ض�فة  امل�لية،  وزارة  يف 
اخل�رجية  ووزارة  القت�ض�د،  وزارة  عن 
التغيري  ووزارة  ال�������دويل،  وال���ت���ع����ون 
ال�ضن�عة  ووزارة  وال���ب���ي���ئ���ة،  امل���ن����خ���ي 
الط�قة  ووزارة  املتقدمة،  والتكنولوجي� 
الإم�����رات  وم�����ض��رف  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة 
للهوية  الحت����دي���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل���رك���زي، 

واجلن�ضية واجلم�رك واأمن املن�فذ.
ال�ضعودية  العربية  اململكة  وفد  وتراأ�ص 
امل�ض�رك يف الجتم�ع، �ضع�دة عبدالعزيز 
امل�لية  وزي��ر  م�ض�عد  الر�ضيد  متعب  بن 
والعالق�ت  ال��ك��ل��ّي��ة  امل���ل��ي��ة  لل�ضي��ض�ت 
م����ن كب�ر  ع������دد  ب���ح�������ض���ور  ال����دول����ي����ة، 
ج�نب  اإىل  امل���ل��ي��ة،  وزارة  يف  امل�����ض��وؤول��ني 
وامل����ي�����ه  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  ع�����ن  مم���ث���ل���ني 

والبنك  ال�����ض��ي���ح��ة،  ووزارة  وال����زراع����ة، 
امل����رك����زي ال�������ض���ع���ودي، وه���ي���ئ���ة ال���زك����ة 
الع�مة  والهيئة  واجل��م���رك،  وال�ضريبة 
ال�ضعودية  والهيئة  اخل�رجية،  للتج�رة 
ل���ل���م���وا����ض���ف����ت وامل���ق����ي���ي�������ص واجل�������ودة، 
وهيئة  وال��دواء،  للغذاء  الع�مة  والهيئة 

تنمية ال�ض�درات ال�ضعودية.
يون�ص  �ضع�دة  رح��ب  الج��ت��م���ع،  وخ���الل 
ال�ضعودي،  ب����ل���وف���د  اخل������وري  ح����ج���ي 
م�ضيداً مبت�نة وعمق العالق�ت الأخوية 
التي جتمع بني دولة الإم���رات واململكة 

العربية ال�ضعودية وقي�دتهم�.
وق�����ل “ حت��ر���ص دول����ة الإم��������رات على 
وتكثيف  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  تعزيز 
التع�ون الثن�ئي بني البلدين ال�ضقيقني 
امل�����ل����ي����ة والق���ت�������ض����دي���ة  امل�����ج������لت  يف 
وال�����ض����ت����ث����م�����ري����ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����روؤي�����ة 

التنمية  ا���ض��ت��م��رار  و���ض��م���ن  امل�����ض��رتك��ة 
البلدين،  ل�ضعبي  والزده�������ر  وال��ت��ق��دم 
وا�ضتدامة  ا�ضراق�ً  اأك��ر  م�ضتقبل  وبن�ء 

لالأجي�ل الق�دمة”.
من ج�نبه ق�ل �ضع�دة الدكتور عبدالعزيز 
“ ي���أت��ي الجتم�ع  ال��ر���ض��ي��د  ب��ن م��ت��ع��ب 
اإىل  البلدين  الأ���ض��ق���ء يف  �ضعي  اإط����ر  يف 
املج�لت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ك���م��ل  ت��ع��زي��ز 
ال��ذي حقق  التن�ضيق  من خالل جمل�ص 
تقدم� ملحوظ� خالل ال�ضنوات اخلم�ص 

امل��ضية”.
من  �ضل�ضلة  ع��ق��د  الج��ت��م���ع  وت�����ض��م��ن 
الت�بعة  امل����ج�����لت  مل��خ��ت��ل��ف  اجل��ل�����ض���ت 
�ضري  ملن�ق�ضة  وال���ض��ت��ث��م���ر  امل����ل  للجنة 
لكل  املحرز  والتقدم  امل��ب���درات  العمل يف 
للخطط  وفق�ً  تنفيذه�  و�ضم�ن  مب�درة 
املب�درات  ب��ط���ق���ت  املعتمدة،وا�ضتكم�ل 

التنفيذية  الأم����ن���ة  متطلب�ت  وج��م��ي��ع 
الإم�راتي،  ال�ضعودي  التن�ضيق  ملجل�ص 
وو�ضع حلول للتحدي�ت التي قد تواجه 
وامل�ض�ريع  امل��ب���درات  عمل  �ضري  وتعرقل 
حوارية  ج��ل�����ض��ة  ع��ق��د  اإىل  ب����لإ����ض����ف���ة 
التحدي�ت  م��ع���جل��ة  ت��و���ض��ي���ت  ملن�ق�ضة 
والتي حوله� اآراء خمتلفة لدى البلدين 
ومل يتم التف�ق عليه� خالل اجتم�ع�ت 
تواجه  التي  التحدي�ت  يف  النظر  فريق 
ال�ضرك�ت وامل�ض�نع الوطنية يف البلدين 

يف املن�فذ اجلمركية.
امل�ض�ركون  ق�����م  الج���ت���م����ع،  خ���ت����م  ويف 
بجولة ميدانية على عدد من الأجنحة 
منه�،  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  امل�ض�ركة 
ال�ضعودية،  وج���ن����ح   ، الإم���������رات  ج��ن���ح 
ل���دول اخلليج  ال��ت��ع���ون  وج��ن���ح جمل�ص 

العربية.

م�ساركة وا�سعة من كبار امل�سنعني العامليني يف موؤمتر تكنولوجيا الآلت واملعدات

اإك�سبو ال�سارقة ي�ست�سرف م�ستقبل �سناعة احلديد وال�سلب خالل معر�س �ستيل فاب 2022

•• ال�سارقة -الفجر:

“�ضتيل  وال�ضلب  ال��ف��ولذ  معر�ص  �ضهد 
من  الأك��������رب  احل������دث   ،”2022 ف������ب 
الأو�ضط و�ضم�ل  ال�ضرق  نوعه يف منطقة 
اإفريقي�، الذي تتوا�ضل فع�لي�ته يف مركز 
موؤمتر  اأع��م���ل  اإن��ع��ق���د  ال�����ض���رق��ة،  اإك�ضبو 
يف يوميه  “تكنولوجي� الآلت واملعدات”، 
م�ضتقبل  ن�ق�ص  وال��ذي  والث�لث،  الث�ين 
قط�ع �ضن�عة احلديد وال�ضلب واجت�ه�ت 
احليوي،  القط�ع  ه��ذا  يف  الع�ملية  ال�ضوق 
على  امل�ضنعني  ك��ب���ر  م��ن  نخبة  قبل  م��ن 
م�����ض��ت��وى ال���ع����مل، ب��ح�����ض��ور مم��ث��ل��ني عن 
اأبرز ال�ضرك�ت املحلية والع�ملية الرائدة يف 

جم�ل الأعم�ل املعدنية.
وت�ضمنت اأعم�ل املوؤمتر تنظيم حم��ضرات 
وجل�ض�ت حوارية �ضلطت ال�ضوء على عدد 

ال��ت��ي تهم  الآن��ي��ة  امل��ح���ور والق�ض�ي�  م��ن 
وال�ضلب،  احل��دي��د  �ضن�عة  يف  الع�ملني 
من اأبرزه� ت�أثري ج�ئحة “كوفيد -19” 
�ضوق  ومتغريات  والطلب،  العر�ص  على 
الإن�ض�ئي،  وال����ف����ولذ  ال�����ض��ل��ب  ���ض��ن���ع��ة 
التكنولوجي�  ا���ض��ت��خ��دام  ت��ع��زي��ز  واأه��م��ي��ة 
الرقمية يف �ضن�عة احلديد وال�ضلب، كم� 
�ضهدت فع�لي�ت املوؤمتر عرو�ص تقدميية 
الثورة  تقني�ت  لأبرز  حّية،  وا�ضتعرا�ض�ت 
التجهيزات  واأح���دث  الرابعة،  ال�ضن�عية 
ال�ضلب  ب�����ض��ن���ع��ة  اخل��������ض���ة  وامل���ك����ئ���ن 
ت�ضكيل  احل��دي��ث��ة يف جم�����لت  وامل���ع���دات 

املع�دن.

مواكبة الثورة ال�سناعية 
واأكد �ضع�دة �ضيف حممد املدفع الرئي�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����ض��ب��و ال�����ض���رق��ة، اأن 

واملعدات”  الآلت  “تكنولوجي��������  موؤمتر 
يعد واحد من اأبرز الفع�لي�ت على اأجندة 
نظراً   ،”2022 ف����ب  “�ضتيل  م��ع��ر���ص 
�ضن�عة  م�ضتقبل  ا���ض��ت�����ض��راف  يف  ل����دوره 
احل����دي����د وال�������ض���ل���ب، مب����� ي���ق���دم���ه من 
معلوم�ت حول اآخر م�ضتجدات وتطورات 
الع�ملي  امل�ض������توى  على  ال�ضن�ع������ة  ه��ذه 
ومع�ينة واختب�ر اأحدث الأجهزة واملعدات 
ب�����ض��ك��ل م���ب��������ض���ر، مب����� ي���ع���زز م����ن ق����درة 
ال�ضرك�ت ال�ضن�عية ال�ض�عية اإىل مواكبة 
اجليل الرابع من الثورة ال�ضن�عية وزي�دة 
والأداء ول  العملي�ت  تن�ف�ضيته� وتطوير 
وتخفي�ص  ال�ضتدامة  يخ�ص  فيم�  �ضيم� 
تكلف����ة الإنت�ج، وكف�ءة الط�قة، وال�ضحة 
وال�������ض���الم���ة، وال����ع����دي����د م����ن اجل���وان���ب 
يف  الع�ملة  لل�ضرك�ت  املهمة  القت�ض�دية 

هذه القط�ع.

“�ضتيل  م��ع��ر���ص  اأن  اإىل  امل���دف���ع  واأ����ض����ر 
اآخر  لعر�ص  دولية  غدى من�ضة  ف��������ب” 
�ضن�عة  تكنولوجي�  اإلي�������ه  تو�ضلت  م��� 
وحلول  منتج�ت  م��ن  وال�ضلب  احل��دي��د 
فر�ص  ويتيح  وذكي��������ة،  حديثة  تقني���������ة 
الالعبني  كب����������ر  للق�����������������ء  م��ث���ل��ي��ة 
القط�ع  ه����ذا  يف  وال���دول���ي���ني  امل��ح��ل��ي��ني 
ال��ع��دي��د من  اأن  اإىل  احل����ي����وي،..  لف���ت����ً 
والع�ملية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  ال�����ض��رك���ت 
للك�ضف عن  احل����دث  ه���ذا  ت��ن��ت��ظ��ر  ب���ت��ت 
يف  وط��رح��ه���  واأنظمته�  تقني�ته�  اأح���دث 
املتن�مية  لأهميته  نظراً  املنطقة،  اأ�ضواق 
والتج�ر  ال�����ض��ن���ع��ة  لأق���ط����ب  ب���ل��ن�����ض��ب��ة 

املحليني والإقليميني والدوليني.
اأحدث التقنيات

معر�ص  م���ن  ال�17  ال��ن�����ض��خ��ة  وحت���ظ���ى 
ينظمه  ال����ذي   ،”2022 ف����ب  “�ضتيل 

غرفة  م��ن  بدعم  ال�ض�رقة  اإك�ضبو  مركز 
وتتوا�ضل  ال�������ض����رق���ة،  و���ض��ن���ع��ة  جت������رة 
ي���ن����ي���ر اجل�������ري،   13 ف���ع����ل���ي����ت���ه ح���ت���ى 
150 ع�ر�ص حملي  اأك��ر من  مب�ض�ركة 
نخبة من  دول��ة ميثلون   20 م��ن  ودويل 
و400  ال��ع���مل��ي��ني،  وامل���وردي���ن  امل�ضنعني 
العالم�ت  ك����ربى  م���ن  جت����ري���ة  ع���الم���ة 
الع�ملية الرائدة يف جم�ل الأعم�ل املعدنية 
والعديد من ال�ضن�ع�ت املرتبطة به�، كم� 
ت�ضهد اأروقة املعر�ص عر�ض�ً لأحدث الآلت 
ب�ضن�عة  اخل��ضة  واملك�ئن  والتجهيزات 
ت�ضكيل  يف  احل��دي��ث��ة  والتقني�ت  ال�ضلب 
التكلفة  الليزر منخف�ضة  املع�دن واأنظمة 
اإىل ج�نب  امل���ع����دن،  ل��ق��ط��ع  وخم�����ض�����ض��ة 
م�كين�ت ت�ضنيع ال�ضلب والروبوت�ت التي 
ال�ضطن�عي، وغريه� من  ب�لذك�ء  تعمل 

التخ�ض�ض�ت الهند�ضية ذات ال�ضلة.

•• اأبوظبي-وام:

زار م��ع���يل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل����ري، وزير 
القت�ض�د، جن�ح جمهورية تركي� يف معر�ص 
منطقة  يف  يقع  ال��ذي  دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
اإىل  “نرتقي  ���ض��ع���ر  وي��ح��م��ل  ال����ض���ت���دام���ة 
حيث  م�ضتدام”،  ع����مل  اأج���ل  م��ن  امل�ضتقبل 
كيليت�ص  الكري  م�ضطفى  ا�ضتقب�له  يف  ك���ن 

القن�ضل الع�م جلمهورية تركي� ب�لدولة.
اأهمية  امل��ري  واأك��د مع�يل عبداهلل بن ط��وق 
معر�ص اإك�ضبو 2020 دبي يف تعزيز مك�نة 
الإم���رات كوجهة ع�ملية جلذب ال�ضتثم�رات 
املعرفة،  واقت�ض�د  الأع��م���ل  ومن��و  وامل��واه��ب 
العقول  “توا�ضل  ���ض��ع���ره  م���ن  ف���ن��ط��الق���ً 
على  امل��ع��ر���ص  يعمل  امل�ضتقبل”،  و���ض��ن���ع��ة 
واأكره�  الع�ملية  احللول  اأف�ضل  ا�ضتعرا�ص 
حتدي�ت  ومع�جلة  الفر�ص  ل�ضن�عة  ابتك�راً 
ي���وف���ر من�ضة  ك��م���  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل،  احل��������ض���ر 
القت�ض�د  جم�����لت  يف  ل��ل��ح��وار  دي��ن���م��ي��ك��ي��ة 
والتقني�ت  ال���ض��ط��ن���ع��ي  وال���ذك����ء  ال��رق��م��ي 
الرابعة  ال�ضن�عية  وال��ث��ورة  احلديثة  امل�لية 
واحللول  الذكية  وامل��دن  احلديثة  وال��زراع��ة 
البيئة  ق�ض�ي�  ملع�جلة  امل�ضتدامة  التنموية 
الأخ�ضر  القت�ض�د  ودع���م  املن�خي  والتغري 

و�ضن�عة امل�ضتقبل امل�ضتدام لالأجي�ل املقبلة.
واط����ل����ع م���ع����يل ع����ب����داهلل ب����ن ط�����وق خالل 
والتي متثل  الزي�رة على معرو�ض�ت اجلن�ح 
وع��ضمته�  ال��ع��ري��ق،  ت��رك��ي���  ل��ت���ري��خ  م�����راآة 

ا�ضطنبول التي متتلك م��ضي� غني� وموروث� 
كع��ضمة  املدينة  لت�ريخ  يعود  غني�،  �ضن�عي� 
الروم�نية  ه��ي  ك���ربى  اإم���رباط���وري����ت   3 ل��� 
وال��ب��ي��زن��ط��ي��ة وال��ع��ث��م���ن��ي��ة. وي��ج��م��ع اجلن�ح 

2020 دبي بني  اإك�ضبو  الرتكي يف معر�ص 
التكنولوجي،  ال��ث��ق���يف،  احل�����ض���ري،  اجل���ن��ب 
ال���ع���دي���د من  ت���وف���ري  اإىل ج����ن���ب  وغ����ريه�����، 
الثق�فية والفلكلورية.  الفع�لي�ت والعرو�ص 

وي�ضم اجلن�ح جمموعة متنوعة من املنتج�ت 
واخلدم�ت يف جم�لت عدة، مثل تكنولوجي� 
والأعم�ل  واملجوهرات،  والتعليم،  املعلوم�ت، 
اخل�����ض��ب��ي��ة، وال�����ض��ي���ح��ة، وال�����ض��ح��ة. ويوفر 
ت�ضمل  �ض�حرة  رحلة  للزوار  الرتكي  اجلن�ح 
العديد من املنتج�ت التي تعرّب عن الطبيعة 
والت�ريخ الفريد والراء الثق�يف لرتكي�، كم� 
مينح زواره فر�ضة لتذوق الأطعمة التقليدية 
ال���ل���ذي���ذة، ومم����ر����ض���ة ب��ع�����ص ور�����ص احلرف 
ت���أت��ي يف  اأن تركي�  ال��رتك��ي��ة. يذكر  ال��ي��دوي��ة 
التج�ريني  ال�ضرك�ء  اأك���رب  ب��ني   11 املرتبة 
الإم�رات  دول��ة  فيم� متثل  الإم����رات،  لدولة 
ال�ضريك التج�ري الث�ين ع�ضر لرتكي� ع�ملي�ً. 
�ضلع  اأهم  واملجوهرات  واحللي  الذهب  ويعد 
مدى  على  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج���ري  ال��ت��ب���دل 
التج�رة  ..و�ضجلت  امل��ضية  الع�ضر  ال�ضنوات 
 2020 ع���م  يف  البلدين  بني  النفطية  غري 
اإم���رات��ي، بنمو ن�ضبته  33 ملي�ر دره��م  نحو 
%21 مق�رنة بع�م 2019 على الرغم من 
اآث�ر ج�ئحة كوفيد-19 على التج�رة الع�ملية 
الأول من  الن�ضف  ..ويف  الفرتة  خالل هذه 
ملي�ر   26.4 م��ن  اأك���ر  بلغت   2021 ع���م 
%100 مق�رنة  بقفزة منو  اإم�راتي،  درهم 

ب�لفرتة نف�ضه� من الع�م امل��ضي.

وزير القت�ساد يزور اجلناح الرتكي يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي

•• ابوظبي-الفجر:

�ضل�ضلة  �ضمن  جديدة  درا���ض��ة  وال�ضت�ض�رات  للبحوث  تريندز  مركز  اأ���ض��در 
اخلليجية- القت�ض�دية  “العالق�ت  ع��ن��وان:  حت��ت  ا�ضرتاتيجية  درا���ض���ت 

يو�ضف  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  اأع���ده����  التنمية”،  اإىل  ال��ت��ج���رة  م��ن  ال��ي���ب���ن��ي��ة: 
“مركز تريندز”. وتت�ضمن الدرا�ضة التحليلية خم�ضة  الب�حث الرئي�ضي يف 
مو�ضوع�ت، هي: التطورات التي �ضهدته� العالق�ت القت�ض�دية اخلليجية-

واقعه�  اإىل  واأو�ضلته�  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  ر�ضمت  ال��ت��ي  وامل��ح��ددات  الي�ب�نية، 
الراهن، واملتطلب�ت ال�ضرورية لتعميق هذه العالق�ت وجعله� خ�دمة للتنمية 
القت�ض�دية امل�ضتدامة ومعززة له� يف القت�ض�د اخلليجي. واختتمت الدرا�ضة 
الي�ب�نية ح�ل  ا�ضت�ضرافية مل�ضتقبل العالق�ت اخلليجية  مو�ضوع�ته� بنظرة 
يف  اأن��ه  ال��درا���ض��ة  وذك���رت  التنفيذ.  مو�ضع  اقرتحته�  التي  املتطلب�ت  و�ضع 
الأعوام اخلم�ضة امل��ضية، �ضهدت العالق�ت القت�ض�دية اخلليجية-الي�ب�نية 

اأن  اإىل  م�ضرية  والتحليل؛  النتب�ه  ت�ضرتعي  وا�ضتثم�رية  جت�رية  تطورات 
القت�ض�دية  العالق�ت  يف  الي�ب�ين  القت�ض�د  يحتله�  متميزة  مك�نة  هن�ك 
مبك�نة  العربية  اخلليج  دول  لتمتع  وكنتيجة  وا�ضتثم�راً؛  جت���رة  الدولية، 
لأ�ضواق  امتالكه�  مع  للط�قة،  الع�ملية  الإم���داد  �ضال�ضل  يف  متقدمة  دولية 
من  ك�ن  ع�لية،  وا�ضتثم�رية  ا�ضتهالكية  معدلت  ذات  بكونه�  متت�ز  حملية 
الطبيعي اأن تن�ض�أ العالق�ت والروابط القت�ض�دية التي جتمع الي�ب�ن بدول 
فلكل  و�ضي��ضي مرتابط.  وك�إقليم جغرايف  ف��رادى  وتتعمق،  العربية  اخلليج 

منهم� من�فعه القت�ض�دية املب��ضرة من قي�م هذه العالق�ت وتطوره�. 
القت�ض�دية  ال��ع��الق���ت  اأن  ال��درا���ض��ة  ي��و���ض��ف يف  ال��دك��ت��ور حم��م��د  واأو����ض���ح 
التج�رية،  اجل��وان��ب  يف  ت��رتك��ز  ط��وي��اًل  زم��ن���ً  اأم�����ض��ت  اخلليجية-الي�ب�نية 
ت�ضديراً وا�ضترياداً. وداخل هذه العالق�ت، ك�نت ترتكز ال�ض�درات اخلليجية 
القت�ض�د  ع��ل��ى  التنموية  ال��ع��وائ��د  منخف�ضة  ال�ضلع  م��ن  حم���دود  ع���دد  يف 

اخلليجي يف جمموعه  .

ت�ست�سرف العالقات القت�سادية املقبلة

مركز تريندز ي�سدر درا�سة حتت عنوان: العالقات القت�سادية اخلليجية-اليابانية: من التجارة اإىل التنمية
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مدير عام الحتادية لل�سرائب ل� »وام«: 

رد �سريبة القيمة امل�سافة لآلف املواطنني عن بناء م�ساكنهم اجلديدة
م�ساعفة املدة املحددة لطلب ال�سرتداد اإىل 12 �سهرًا من تاريخ اإجناز امل�سكن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ضع�دة خ�لد الب�ضت�ين مدير ع�م الهيئة 
الحت����دي���ة ل��ل�����ض��رائ��ب، ا���ض��ت��ف���دة اآلف من 
عن  ال�ضريبة  ا�ضرتداد  اآلية  من  املواطنني 
اأن  اإىل  م�����ض��رياً  اجل���دي���دة،  م�ض�كنهم  ب��ن���ء 
ت�ضهيالت  ت��ق��دمي  �ضهدت  امل��ضية  ال��ف��رتة 
ج��دي��دة لآل��ي��ة ال���ض��رتداد، م��ن بينه� زي�دة 
اإىل  ال���ض��رتداد  املحددة لتقدمي طلب  امل��دة 
12 ���ض��ه��راً م��ن ت���ري��خ اإجن����ز  ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
امل�ضكن امل�ضيد حديث�ً بدًل من 6 �ضهور كم� 

ك�ن �ض�بق�ً.
وا�ضتعر�ص �ضع�دته يف حوار مع وك�لة اأنب�ء 
اخلدم�ت  يف  ال��ت��و���ض��ع  “وام”،  الإم��������رات 
املقدمة من الهيئة على م�ض�ريني متوازيني 
عرب تطوير اخلدم�ت الأ�ض��ضية، ب�لتزامن 
عن  ف�ضاًل  جديدة،  خدم�ت  ا�ضتحداث  مع 
حتديث ال�ضي��ض�ت والإجراءات املطبقة، مب� 
واخل�رجية  املحلية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  يتواكب 
ب��ه��دف م�����ض���ن��دة ق��ط���ع���ت الأع���م����ل ب�ضفة 
الذاتي  المتث�ل  على  والت�ضجيع  م�ضتمرة، 

للنظ�م ال�ضريبي.
وق����ل اإن���ه م��ن ب��ني اخل���ط���وات ال��ت��ي ق�مت 
به� الهيئة لتطوير خدم�ته� خالل الفرتة 
القيمة  �ضريبة  رد  اآل��ي��ة  تطوير  امل������ض��ي��ة، 
ب��ن���ء م�ض�كنهم  ع��ن  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل�����ض���ف��ة 
امل�ضيدة حديث�ً، وتطوير النظ�م الإلكرتوين 
الإ�ضدار  واإت����ح���ة  لل�ضي�ح،  ال�ضريبة  ل���رد 
اجلديد للدرهم الإلكرتوين �ضمن قنواته� 
ال�ضريبية،  امل�ضتحق�ت  ل�����ض��داد  الر�ضمية 
خدم�ت  يف  امل�ضتمر  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ن  ف�����ض��اًل 

الهيئة ب�ضفة ع�مة.
واأم� فيم� يتعلق ب�خلدم�ت والقرارات التي 
وا�ضتهدفت  امل��ضية،  الفرتة  خالل  �ضدرت 
دعم وم�ض�ندة امل�ضجلني ب�لنظ�م ال�ضريبي 
يعزز  مب���  ال�ضريبية،  ب�لتزام�تهم  للوف�ء 
تن�ف�ضية الدولة يف جم�ل مم�ر�ضة الأعم�ل، 
خدم�ت  بتقدمي  الهيئة  قي�م  اأب��رزه���  فك�ن 
اإ�ضدار �ضه�دات املوطن ال�ضريبي والأن�ضطة 
التج�رية اإلكرتوني�ً، والتعديالت التي متت 
مبوجب ق��رار جمل�ص ال���وزراء رق��م /49/ 
قرار  اأح��ك���م  بع�ص  بتعديل   2021 ل�ضنة 
 2017 ل�ضنة  ال��وزراء رقم /40/  املجل�ص 
ُتفر�ص على  التي  الإداري��ة  الغرام�ت  ب�ض�أن 
الدولة،  يف  ال�ضريبية  ال��ق��وان��ني  خُم���ل��ف��ة 
اعتب�راً  الفعلي  التنفيذ  حيز  دخ��ل  وال���ذي 

من 28 يونيو 2021.
امل�ضجلني  م��ن  كبري  ع��دد  ا�ضتف�د  واأ���ض���ف 
ال��ذي ت�ضمن  القرار  ه��ذا  الهيئة من  ل��دى 

اإت�حة  بينه�  م��ن  الت�ضهيالت  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي  الإداري��ة  الغرام�ت  اإع���دة حتديد  اآلية 
مت ف��ر���ض��ه��� وف���ق����ً ل���ق���رار جم��ل�����ص ال�����وزراء 
رقم / 40 / ل�ضنة 2017 قبل ت�ريخ 28 
يونيو 2021 لت�ض�وي %30 من اإجم�يل 
امل�ضددة  غ��ري  ال��دف��ع  امل�ضتحقة  ال��غ��رام���ت 
2021 بن�ًء على ا�ضتيف�ء  28 يونيو  حتى 

�ضروط حمددة يف القرار.
احت�دي  بق�نون  للمر�ضوم  تنفيذاً  اأن��ه  كم� 
بع�ص  بتعديل   2021 ل�ضنة   /28/ رق��م 
ل�ضنة  رق��م /7/  الحت����دي  الق�نون  اأح��ك���م 
ال�ضريبية  الإج��������راءات  ����ض����أن  يف   2017
الأول  من  اعتب�راً  التنفيذ  ال��ذي دخل حيز 
اإجراءات  تطبيق  مت  نوفمرب2021؛  م��ن 
الت�ضهيالت  م���ن  م���زي���د  ل��ت��ق��دمي  ج���دي���دة 
للم�ضجلني ب�لنظ�م ال�ضريبي ب�ض�أن طلب�ت 
اإع�����دة ال��ن��ظ��ر، وت��ق��دمي الع��رتا���ض���ت على 
ق��رارات الهيئة، وتنفيذ ق��رارات جلنة ف�ص 

املن�زع�ت، واإجراءات الطعن.
ال��ت��ي حققته�  التطوير  م��الح  اأب���رز  وح���ول 
الهيئة  اأن  اإىل  ال��ب�����ض��ت���ين  اأ����ض����ر  ال��ه��ي��ئ��ة، 
لل�ضرائب تقدم جميع خدم�ته�  الحت�دية 
بينه�  وم��ن  مي�ضرة،  اإلكرتونية  ب���إج��راءات 
القيمة  �ضريبة  ل��رد  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�ضة 
ب��ن���ء م�ض�كنهم  ع��ن  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل�����ض���ف��ة 
الإلكرتوين  امل���وق���ع  ع���رب  ح��دي��ث���ً  امل�����ض��ي��دة 
اإج�����راءات  تطبيق  ع��ل��ى  وحت��ر���ص  للهيئة، 
املواطنني  ل����ض���رتداد  ب�ضيطة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
بن�ء  ع��ن  قبلهم  م��ن  امل��دف��وع��ة  لل�ضريبة 
القي�دة  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  اجل��دي��دة  م�ض�كنهم 
منظومة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���رام���ي���ة  ال���ر����ض���ي���دة 
اأف�ضل  وتوفري  للمواطنني  ع�ضرية  اإ�ضك�ن 
يف  لهم  الرغيد  والعي�ص  احلي�ة  م�ضتوي�ت 
الدولة  توليه�  التي  الكبرية  الرع�ية  اإط���ر 
التنمية  خ��ط��ط  حم����ور  ب���ع��ت��ب���ره��م  ل��ه��م 

وامل�ض�ريع  ل��ل��م��ب���درات  الأ���ض������ض��ي  وال��ه��دف 
ال���ت���ي ت��ن��ّف��ذه��� م��وؤ���ض�����ض���ت ال����دول����ة. واأك����د 
الواردة  امل��ق��رتح���ت  جلميع  الهيئة  مت�بعة 
اإليه�، واإذا ك�نت تتعلق ب�إجراءات تطويرية 
الهيئة  �ضالحي�ت  اإط���ر  يف  للتطبيق  ق�بلة 
خ�رج  الأم���ر  ك���ن  واإذا  له�،  ال�ضتج�بة  يتم 
بهذه  تو�ضي�ت  ب��رف��ع  ت��ق��وم  اخت�ض��ض�ته� 
املقرتح�ت للجه�ت املخت�ضة ليتم النظر يف 

اإمك�نية ال�ضتج�بة لهذه املقرتح�ت.
اآلية  اأن���ه يف ه��ذا الإط�����ر، مت تطوير  وذك���ر 
بن�ء  عن  امل�ض�فة  القيمة  �ضريبة  ا���ض��رتداد 
بتقدمي  م�ضتمرة  ب�ضفة  اجلديدة،  امل�ض�كن 
م��زي��د م��ن ال��ت�����ض��ه��ي��الت، ب��ع��د ال��ت�����ض���ور مع 
وال�ضتم�ع  املعنيني،  املواطنني  من  العديد 
الآلية،  لتطوير  واآرائ��ه��م  مالحظ�تهم  اإىل 
ومت اأخذه� بعني العتب�ر من واقع جتربتهم 
الفعلية، وذلك �ضمن نهج الهيئة يف اإ�ضراك 
امل��ع��ن��ي��ني يف ع��م��ل��ي���ت ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي يتم 

تنفيذه� ب�ضكٍل دائم لالأنظمة ال�ضريبية.
اأن عملية ال�ضرتداد تتم  الب�ضت�ين  واأو�ضح 
ح�لي�ً ب�إجراءات تتميز ب�لب�ض�طة والو�ضوح 
حيث  اللكرتونية،  ال���ض��رتداد  من�ضة  عرب 
امل�ضتندات  ال���ض��رتداد مع  يتم تقدمي طلب 
الداعمة، ويتلقى املواطن املوؤهل لال�ضرتداد 
امل�ضتندات  ب��ت��ق��دمي  مب��ط���ل��ب��ت��ه  اإخ����ط�����راً 
لطلب  الهيئة  مع�جلة  ل�ضتكم�ل  الالزمة 
امل�ضتندات  م��ن  التحقق  وب��ع��د  ال����ض���رتداد، 
والت�أكد  ب��ضتحق�قه  امل��واط��ن  اإخ��ط���ر  يتم 
الفواتري  م��ع  ال���ض��رتداد  مبلغ  تط�بق  م��ن 
مبلغ  حت��وي��ل  يتم  ث��م  امل��ق��دم��ة،  ال�ضريبية 
ملقدم  امل�����ض��ريف  احل�����ض���ب  اإىل  ال�����ض����رتداد 

الطلب بعد اإبالغه ب�ملوافقة النه�ئية.
وت�����ض��م��ل ال��وث���ئ��ق امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ق��دمي طلب 
ملقدم  القيد  ن�ضخة من خال�ضة  ال�ضرتداد 
ب�ضه�دة  م�ضمولة  البن�ء  ورخ�ضة  الطلب، 
اإجن�����ز ����ض����درة م��ن ال��ب��ل��دي��ة، ون�����ض��خ��ة من 
وم�ضتند  الطلب،  ملقدم  الإم���رات��ي��ة  الهوية 
يو�ضح ت�ريخ �ضغل املبنى /على �ضبيل املث�ل: 
واملي�ه/،  الكهرب�ء  خدم�ت  تو�ضيل  ف�تورة 
فيم� ترتكز ال�ضروط الأ�ض��ضية لال�ضرتداد 
يحمل  م��واط��ن���ً  الطلب  م��ق��دم  ي��ك��ون  اأن  يف 
النفق�ت  ت��ك��ون  واأن  الإم���رات��ي��ة،  اجلن�ضية 
امل��ت��ك��ب��دة م��رت��ب��ط��ة ب��ب��ن���ء م�����ض��ك��ن جديد 
الطلب  مل��ق��دم  كم�ضكن  ح�����ض��راً  �ضي�ضتخدم 
ينطبق  ل  حيث  /ع�ئلته�/  ع�ئلته  اأو  و/ 
اخل��ضة  الإ������ض������ف������ت  ع���ل���ى  ال�������ض������رتداد 
ب�ضلع  مرتبطة  النفق�ت  تكون  واأن  ب�ملنزل، 
وخدم�ت اأ�ض��ضية وحمددة مرتبطة ب�أعم�ل 
واأف�د  ال��ب��ن���ء.  وم���واد  وامل��ق���ول  ال�ضت�ض�ري 

ب�أن  لل�ضرائب  الحت�دية  الهيئة  ع�م  مدير 
القيمة  �ضريبة  ل���رد  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ���م 
اأه����م الأنظمة  ي��ع��د م���ن  ل��ل�����ض��ي���ح  امل�����ض���ف��ة 
لل�ضرائب،  الحت�دية  الهيئة  اأطلقته�  التي 
متك�ملة  م��ن�����ض��ة  ل��ب��ن���ء  خ��ط��ط��ه���  ���ض��م��ن 
جودة  لتح�ضني  الإلكرتونية  الأنظمة  من 
احلي�ة، مب� يعك�ص اجلهود املبذولة لتنفيذ 
روؤية الدولة جلعل الإم�رات من اأف�ضل دول 
الع�مل واأكره� تطوراً، حيث يظهر النظ�م 
ويحظى  للدولة،  الراقي  احل�ض�ري  الوجه 
ال�ضي�ح  من  للغ�ية  مرتفعة  ر�ض�  مبعدلت 
اإجن�ز  ب�ضرعة  للتميزه  ل���ه،  امل�ضتخدمني 
ط��ل��ب���ت ال����ض���رتداد، و���ض��ه��ول��ة الإج������راءات، 

وو�ضوحه�.
2018 اأجرت  ومنذ اإطالق النظ�م يف ع�م 
التطوير  ع��م��ل��ي���ت  م���ن  ال���ع���دي���د  ال��ه��ي��ئ��ة 
من  مزيد  ب�إدخ�ل  النظ�م،  على  والتحديث 
خطوات  وت�����ض��ري��ع  لتب�ضيط  ال��ت�����ض��ه��ي��الت 
ا�����ض����رتداد ال�����ض��ي���ح ال���ذي���ن ت��ن��ط��ب��ق عليهم 
ال�ضريبة،  ل���ض��رتداد  الق�نونية  ال�����ض��روط 
وقد �ضهد النظ�م معدلت منو ملحوظة مع 
الزي�دة امل�ضطردة يف زخم القط�ع ال�ضي�حي 

ب�لدولة يف ال�ضهور امل��ضية.
لرد  الإل����ك����رتوين  ال���ن���ظ����م  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اآل���ي����ت متك�ملة  ع��ل��ى  ي�����ض��ت��م��ل  ال�����ض��ري��ب��ة 
ب���ني املن�فذ  امل��ب������ض��ر  ل��ل��رب��ط الإل����ك����رتوين 
اجلوية والبحرية والربية للدولة مع اأكر 
الهيئة،  ل��دى  م�ضجلني  األ��ف متجر   13.8
ا�ضرتداد  طلب�ت  ت��ق��دمي  لل�ضي�ح  يتيح  مب��� 
النظ�م  ع��رب  م�ضرتي�تهم  ع��ل��ى  ال�����ض��ري��ب��ة 
وذلك  التقني�ت،  اأح���دث  على  يعتمد  ال��ذي 
ال�ضريبة  ل����ض���رتداد  ل��ل��م��وؤه��ل��ني  ب�لن�ضبة 
ب�لقرارات  املحددة  واملع�يري  لل�ضروط  وفق�ً 

ال�ض�درة بهذا ال�ض�أن.
وب��ني اأن���ه مت اإط���الق اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة لرد 
ال�����ض��ري��ب��ة ل��ل�����ض��ي���ح ب���ه���دف ت���ق���دمي مزيد 

اخلدمة  “اأجهزة  فتتميز  الت�ضهيالت،  من 
الذاتية” ب�أنه� مزودة بك�فة الو�ض�ئل التقنية 
الالزمة لإمت�م اإجراءات رد ال�ضريبة ب�ضكل 
موظفون  ي��ت��واج��د  ح��ني  يف  ب���ل��ك���م��ل،  اآيل 
اخلدمة  اأج��ه��زة  ق��رب  امل�ضغلة  ال�ضركة  م��ن 
عند  لل�ض�ئحني  امل�ض�عدة  لتقدمي  الذاتية 
اأن ا�ضرتداد ال�ضريبة  احل�جة لذلك، حيث 

ل ي�ضتغرق وقت� طويال.
الفر�ضة  الذاتية”  “اأجهزة اخلدمة  وتتيح 
ال�ضريبية  الفواتري  لل�ض�ئح ليقوم بتقدمي 
امل�ضجلة  ال���ب���ي���ع  م���ن����ف���ذ  م����ن  مل�����ض��رتي���ت��ه 
�ضفره  ج��واز  معه�  مرفق�ً  الآل��ي��ة  لالأجهزة 
ا�ضرتداد  ومي��ك��ن��ه  الئ��ت��م���ن��ي��ة،  وب��ط���ق��ت��ه 
قيمة  بتحويل  اأق�ضى  حد  ب��دون  ال�ضريبة 
ح�ض�ب  اإىل  ل��ال���ض��رتداد  الق�بلة  ال�ضريبة 
ال�ضرتداد  ول��ط��ل��ب  الئ��ت��م���ن��ي��ة،  ب��ط���ق��ت��ه 
ن��ق��داً ي��ك��ون احل���د الأق�����ض��ى ل��ل��ي��وم الواحد 
7 اآلف دره��م. وخ��الل املرحلة الأوىل من 
املتطورة ق�مت �ضركة  تقدمي هذه اخلدمة 
“بالنيت” – املخولة من الهيئة الحت�دية 
45 من  النظ�م بتثبيت  بت�ضغيل  لل�ضرائب 
“اأجهزة اخلدمة الذاتية” يف من�فذ املغ�درة 
مت   2020 بداية  وم��ع  ب�لنظ�م،  امل�ضمولة 
تو�ضيع نط�ق اخلدمة الذاتية لرد ال�ضريبة 
لل�ضي�ح لت�ضمل العديد من املراكز التج�رية 
اإىل  اإ�ض�فة  والفن�دق،  /امل��ولت/  الرئي�ضية 
ال�ضي�ح  توافر هذه اخلدمة مبن�فذ مغ�درة 

للدولة.
ولفت اإىل اأن اإجم�يل عدد “اأجهزة اخلدمة 
الدولة  يف  لل�ضي�ح  ال�ضريبة  لرد  الذاتية” 
بلغ اأكر من 81 جه�زاً منه� 45 يف من�فذ 
م���غ����درة ال�����ض��ي���ح ل��ل��دول��ة، و18 ج��ه���زا يف 
و8  /امل���ولت/  الرئي�ضية  التج�رية  امل��راك��ز 
الو�ض�ئل  بك�فة  م���زودة  ال��ف��ن���دق،  اأج��ه��زة يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال����الزم����ة لإمت��������م اإج����������راءات رد 

ال�ضريبة لل�ضي�ح ب�ضكل اآيل ب�لك�مل.

دانة غاز ونفط الهالل حتققان منوا بن�سبة 50 
باملائة يف اإنتاج الغاز يف اإقليم كرد�ستان العراق

•• ال�سارقة-وام:

الغ�ز  قط�ع  يف  ع�ملة  خ��ضة  �ضركة  اأك��رب  ع  م.  ���ص.   - غ�ز”  “دانة  اأعلنت 
واأكرب  اأق��دم   - الهالل”  “نفط  و�ضريكته�  الأو���ض��ط..  ال�ضرق  الطبيعي يف 
�ضركة خ��ضة للنفط والغ�ز يف املنطقة - عن حتقيقه� لإنت�ج غ�ز قي��ضي من 
عملي�ته� يف اإقليم كرد�ضت�ن العراق و�ضل اإىل 452 مليون قدم مكعب قي��ضي 
يومًي� يف نه�ية ع�م 2020. ويعد م�ضتوى الإنت�ج هذا تتويج�ً للعديد من 
التح�ضين�ت الت�ضغيلية التي مت اإجراوؤه� يف حمطة “خورمور” ملع�جلة الغ�ز 
مب� يف ذلك م�ضروع التحويلة الذي مت النته�ء منه يف ع�م 2020 وم�ضروع 
اأدت  2018 وق��د  ال��ذي مت النته�ء منه قبل ذل��ك يف ع���م  اإزال���ة الختن�ق 
هذه التح�ضين�ت اإىل زي�دة الإنت�ج بن�ضبة 50 ب�مل�ئة مق�رنة ب�305 مليون 

 .2018 ق���دم م��ك��ع��ب ي��وم��ي��� يف ع����م 
����ض���رك���ت���ي دان������ة غ������ز ونفط  وت����ق����وم 
“خورمور”  حقلي  بت�ضغيل  ال��ه��الل 
ائتالف  ع��ن  ب�لني�بة  و”جمجم�ل” 
ب��رتول��ي��وم وي��ق��وم���ن بتوفري  ب���ريل 
الكهرب�ء  توليد  يف  امل�ضتخدم  ال��غ���ز 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت���ن ال��ع��راق وكذلك  يف 
16،000 برميل  ال�  يق�رب  اإنت�ج م� 
من املكثف�ت و1،000 طن من الغ�ز 
و�ضيعمل  ي��وم��ي���ً  امل�����ض���ل  ال���ب���رتويل 
 ”250 “خورمور  تو�ضعة  م�����ض��روع 
قيد التنفيذ ح�لي�ً على تعزيز الط�قة 
الإنت�جية للمحطة بن�ضبة 55 ب�مل�ئة 
ق��دم مكعب  مليون   700 اإىل  لت�ضل 
قي��ضي يومي�ً بحلول اأبريل 2023.

ا�ضتئن�ف  امل������ض��ي  اأب��ري��ل  خ���الل  ومت 
اخل��ضة مب�ضروع  الإن�ض�ئية  الأعم�ل 
التو�ضعة “خورمور 250” والب�لغة 
بعد  دولر  م���ل���ي���ون   630 ت��ك��ل��ف��ت��ه 
ت�أخري ملدة ع�م نتيجة لتف�ضي ج�ئحة 
“كوفيد-19” ومي�ضي العمل قدًم� 
الزمني  اجل������دول  وف����ق  امل�������ض���روع  يف 
اجلديد حيث من املتوقع بدء الإنت�ج 
 2023 ع������م  م����ن  اأب����ري����ل  ���ض��ه��ر  يف 
ت�ضتعد  ال��ت��و���ض��ع��ة  اأع���م����ل  اإط������ر  ويف 
ال�ضركت�ن حلفر خم�ص اآب�ر تطويرية 
اأن ت��ب��داأ ه��ذه الآب�ر  حيث م��ن امل��ق��رر 

 .2022 م����ر����ص  ���ض��ه��ر  يف  اإن���ت����ج���ه���� 
 250 “250 ح�ضل على متويل بقيمة  “خورمور  وك�ن م�ضروع التو�ضعة 
الدولية  التنمية  متويل  موؤ�ض�ضة  من  �ضنوات   7 ملدة  اأمريكي  دولر  مليون 
الأمريكية /DFC/ مبوجب التف�قية التي مت الإعالن عنه� يف �ضبتمرب 
ال�ضرك�ء  يخطط   ”250 “خورمور  م�ضروع  من  النته�ء  وبعد   2021
اأي�ض�ً لإطالق م�ضروع “خورمور 500” من خالل اإ�ض�فة خط ث�ين ورفع 
اإنت�ج الغ�ز ليق�رب امللي�ر قدم مكعب يومي�ً لتلبية الطلب املتزايد على الغ�ز 
الطبيعي النظيف وتوليد الكهرب�ء يف اإقليم كرد�ضت�ن وجميع اأنح�ء العراق. 
وع�ضو  الهالل  نفط  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق�ل جميد حميد جعفر 
جمل�ص الدارة املنتدب ل�ضركة دانة غ�ز “ ُيعد هذا الإجن�ز وزي�دة م�ضتوي�ت 
الإنت�ج �ض�هداً على التقدم الذي نوا�ضل حتقيقه يف خورمور بهدف تلبية 
الطلب املتزايد على الغ�ز الطبيعي يف اإقليم كرد�ضت�ن العراق وعلى الرغم 
امل��ضيني  الع�مني  خ��الل  الع�مل  على  بظالله�  األقت  التي  التحدي�ت  من 
الطبيعي  ال��غ���ز  م��ن  م�ضتمرة  اإم����دادات  تقدمي  مبوا�ضلة  ف��خ��ورون  فنحن 
من  وميّكنه  العراق  كرد�ضت�ن  اإقليم  اقت�ض�د  دعم  على  يعمل  مم�  النظيف 
النتع��ص والتع�يف ويف الوقت نف�ضه ف�إن خططن� التو�ضعية الكربى يف حقلي 
يف  يومًي�  الغ�ز  من  مكعب  ق��دم  ملي�ر  انت�ج  ت�ضتهدف  وجمجمته  خورمور 
ال�ضنوات القليلة املقبلة مم� �ضيعمل على حت�ضني م�ضتوى اخلدم�ت املقدمة 

يف جميع اأنح�ء املنطقة ل�ضنوات ق�دمة”.

•• دبي-الفجر: 

ال�ضرق الأو���ض��ط للط�قة دب��ي، احل��دث الأكر  اأك��د معر�ص 
اإفريقي�،  ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل  �ضهرة و�ضموًل يف منطقة 
اأن ب�ب الت�ضجيل ب�ت مفتوح�ً الآن حل�ضور احلدث بن�ضخته 
يف  الع�ملي  التج�ري  دب��ي  مركز  اإىل  يعود  ال��ذي  احل�ضورية 
2022 حت��ت �ضع�ر  9 م���ر���ص  اإىل   7 امل��م��ت��دة م��ن  ال��ف��رتة 

“قي�دة التحول يف قط�ع الط�قة”.
يق�م هذا احلدث حتت رع�ية �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد 
وزارة  وت�ضت�ضيفه  دب���ي،  ح���ك��م  ن���ئ��ب  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الط�قة والبنية التحتية يف دولة الإم�رات العربية املتحدة، 
18000 من  اأكر من  ي�ضتقطب احلدث  اأن  املتوقع  ومن 
املوؤمتر  حل�ضور  الط�قة  جم���ل  يف  واملهنيني  املتخ�ض�ضني 
ال�ضوء من  ت�ضليط  �ضيتم  اأي���م، حيث  ي�ضتمر لثالثة  ال��ذي 

مب�  الط�قة  ل�ضن�عة  خمتلفة  قط�ع�ت  خم�ص  على  خالله 
يف ذل��ك اأح��دث الجت���ه���ت والب��ت��ك���رات واحل��ل��ول يف جم�ل 
الط�قة املتجددة والنظيفة والط�قة احلرجة والحتي�طية 

والنقل والتوزيع وا�ضتهالك الط�قة واإدارته�.
ال�ضرق  معر�ص  مدير  حممد،  ع��زان  ق�ل  املن��ضبة  هذه  ويف 
الأو�ضط للط�قة: “ين�ضب تركيزن� يف ن�ضخة هذا الع�م من 
حتول  يف  ال��الزم��ة  ب�حللول  ال�ضن�عة  ت��زوي��د  على  احل��دث 
لق�دة  مث�لية  من�ضة  وت��وف��ري  ج��ه��ة  م��ن  ال��ط���ق��ة  وان��ت��ق���ل 
موؤمتر  يف  ج��رت  التي  املن�ق�ض�ت  بعد  الط�قة  ومتخ�ض�ضي 
م�ضتقبل  وت�ضكيل  لالجتم�ع   )26 )ك��وب  للمن�خ  الأط��راف 
الت�ض�ل  لإع���دة  الفر�ص  توفري  خ��الل  الط�قة من  م�ضهد 
لتوفري  املبتكرة  املنتج�ت وعر�ص احللول  اأح��دث  واكت�ض�ف 

ط�قة اأنظف وتوفري ط�قة م�ضتدامة”.
اأن  للحدث،  املنظمة  اجلهة  م�ركيت�ص،  اإنفورم�  اأك��دت  وقد 

اأكر من 800 ع�ر�ص ع�ملي �ضي�ض�ركون يف الن�ضخة ال�ض�بعة 
بح�ضور  للط�قة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  معر�ص  م��ن  والأرب��ع��ني 
ك���ربى ال�����ض��رك���ت يف ق��ط���ع ال��ط���ق��ة مب��� يف فيه� ك���اًل من: 
دوك�ب،  الإم���رات،  تران�ضفورمرز  ك�مينز،  اإلكرتيك،  لو�ضي 
التي  للك�بالت  ب��ح��رة  و�ضركة  للك�بالت  ال��ري������ص  و�ضركة 
م�ض�ر  لت�ضريع  والتقني�ت  لعر�ص جمموعة احللول  ت�ضتعد 

انتق�ل الط�قة.
املنتدى  قبل  م��ن  للحدث  احل�ضورية  الن�ضخة  دع��م  وي��ت��م 
من�ضة  �ضيوفر  وال���ذي  امل��راف��ق،  و���ض��رك���ت  للط�قة  ال��ع���مل��ي 
خلرباء ال�ضن�عة ملن�ق�ضة القي�دة الفكرية والتع�ون واحللول 
ملواجهة حتول الط�قة داخل القط�ع من خالل �ضل�ضلة من 
ال�ضرتاتيجية  ال���ن���دوات  م��ن  امل�����ض��ت��وى  ع���ل��ي��ة  امل�����ض��ت��وي���ت 
واجل��ل�����ض���ت ال��ف��ن��ي��ة وم��ن���ق�����ض���ت امل����ئ���دة امل�����ض��ت��دي��رة وور�ص 

العمل.

دبي ت�ست�سيف معر�س ال�سرق الأو�سط للطاقة 2022 ح�سوريًا يف �سهر مار�س املقبل

زيادة عدد املتاجر املرتبطة الكرتونيا بنظام
رد ال�سريبة لل�سياح لأكرث من 13.8 األف متجر

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1644/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ض�د�ضة رقم 227

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم 2021/1413 مدين جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )46.929/75( درهم �ض�مال للر�ضوم وامل�ض�ريف .

ط�لب التنفيذ : �ضركة الحت�د للت�أمني �ص.م.ع - فرع دبي
عنوانه:ام�رة دبي - �ض�رع ال�ضيخ زايد - مبنى ون �ضنجل ت�ور - الدور الث�ين - مكتب رقم 212 

بجوار الم�رات للعطالت - مق�بل حمطة مرتو اخلليج التج�ري
املطلوب اإعالنه : 1- �ضج�د نوا�ص �ضودري حممد احمد  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )46929.75( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بالن�سر 
  2021 / 112 تنفيذ حمرر كاتب عدل

تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر
اإىل املنفذ �ضده/1_ حممد دل�ض�د ك�نريوبيل ابوبكر  - جمهول حمل الإق�مة

مب� اأن الط�لب التنفيذ / جيلي�ص موجلي رام�ين
املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم� بدفع  التنفيذية  اأق�م عليك الدعوى  قد 
وق��دره      277645 دره��م       اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة  ب�ل�ض�فة اىل 

مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة.
اللتزام  التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ضتب��ضر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر        
 6324/2021/60 امر اأداء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- الق�رئ للتج�رة الع�مه �ص.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :كال�ص ورلد وايد للتج�رة الع�مة �ص.ذ.م.م

وميثله:حممد عيد ج��ضم حممد ال�ضويدي 
طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2021/10/4 الزام املدعي 
ت�ريخ  �ضنوي� من  الق�نونية %5  والف�ئدة  درهم  للمدعية مبلغ )400.000(  ت��وؤدي  ب�ن  عليه� 
املط�لبة ت�ريخ قيد الدعوى احل��ضل يف 2021/9/11 وحتى ال�ضداد الت�م والر�ضوم وامل�ض�ريف 
ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ،  ولكم احلق يف ا�ضتئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم 

الت�يل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:783/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�ض�رف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )29.973.47( درهم الزام املدعي عليه ب�لر�ضوم 

وامل�ض�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
املدعي:م�ضرف ال�ض�رقة ال�ضالمي

عنوانه:ال�ض�رقة دوار التع�ون برج م�ضرف ال�ض�رقة ال�ضالمي الط�بق الر�ضي �ص.ب 4 وحمله املخت�ر مكتب خلف�ن 
الكعبي للمح�م�ة وال�ضت�ض�رات الق�نونية والك�ئن مقره ب�م�رة دبي منطقة عود ميث�ء ط�بق 4 رقم 401

 وميثله:خلف�ن غ�من �ضعيد خلف�ن الكعبي
املطلوب اإعالنه :  1- عبداهلل احمد �ض�مل عبداهلل �ض�لح  -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�ضته� املنعقدة بت�ريخ:2021/12/20 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ض�لح/ م�ضرف ال�ض�رقة ال�ضالمي الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )29.973.47( درهم ت�ضعة 
وع�ضرون الف� وت�ضعم�ئة وثالثة و�ضبعون درهم� و�ضبعة واربعون فل�ض� ، وب�مل�ضروف�ت ومببلغ خم�ضم�ئة درهم مق�بل 
اتع�ب املح�م�ة ، حكم� مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر ب��ضم �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7760/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 304
مو�ضوع الدعوى : المر ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�ض�من والتك�فل فيم� بينهم� ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره 
ال�ضداد  مت�م  وحتى  يف:2016/8/18  ال�ضتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بواقع  الق�نونية  الف�ئدة  مع  درهم   )4.500.000(
كف�لة عمال  بدون  املعجل  ب�لنف�ذ  المر  �ضمول  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ض�ريف  الر�ضوم  ك�فة  عليهم�  املدعي  ت�ضمني 

ب�حك�م الفقرة 1 من امل�دة 229 اجراءات مدنية . 
 - ي��ص  بني  - ميدان  ال مكتوم  �ض�رع   - دي��رة   - دب��ي  عنوانه:ام�رة   - ����ص.ذ.م.م  التج�رية  الذهبي  املدعي:النخيل 
ب���رج دي���ره - ال��ط���ب��ق ال��ث���ل��ث - مكتب رق���م 309 - ف����ك�������ص:042225374 - رق���م م�����ك������ين:2971793616 - الربيد 

اللكرتوين:alnakhildubai@outlook.com - وميثله:ابراهيم علي املو�ضى احلم�دي
���ص.ذ.م.م 2- ح�مد حممد ه�دي �ضرد�ضتي  -  �ضفتهم� :  اإعالنهم� :  1- البحر الكبري للتج�رة الع�مة  املطلوب 

مدعي عليهم�
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2021/12/27 ب�لزام املدعي 
عليهم� ب�ن يوؤدي� للمدعية ب�لت�ض�من والتك�فل مبلغ وقدره )4،500،000 درهم( )اربعة ماليني وخم�ضم�ئة الف 
درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ال�ضتحق�ق وحتى ال�ضداد الت�م مع الزامهم�  ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف 

ومبلغ 500 درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ضت النف�ذ املعجل. 
ولكم احلق يف ا�ضتئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�ضر هذا العالن.

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن حكم بالن�سر        
1868/2021/11 مدين جزئي 

تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- ام�دو دم - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان حمكوم له : نهيب ا�ضم�عيل الي��ص الي��ص
الدعوى  يف    2021/12/8 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�ضته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�ض�لح / نهيب ا�ضم�عيل الي��ص الي��ص بعد الطالع ي�ضرح ب�لعالن 

وتراعي الجراءات . 
حكم� مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 
اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ب��ضم �ض�حب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1285/2018/16 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية الرابعة رقم 14

درهم  للمدعية مبلغ وقدره )5.431.600(  يوؤدي�  ب�ن  والت�ض�مم  ب�لت�ض�من  املدعي عليهم�  الزام   : الدعوى  مو�ضوع 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% �ضنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�ضداد الت�م و�ضمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة 

والزامهم� ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
املدعي:املنظمة الدينية املركزية الدارة الروحية مل�ضلمي جمهورية ال�ضي�ض�ن

عنوانه:ام�رة ابوظبي - �ض�رع حمدان - برج ال�ض�م�ن - الط�بق الث�من - مكتب رقم 801
وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضب�غ

املطلوب اإعالنه :  1- روي�ل تورز لل�ضفر وال�ضي�حة ذ.م.م  -  �ضفته : اخل�ضم املدخل 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�ضوعه� الزام املدعي عليهم� ب�لت�ض�من والت�ض�مم ب�ن يوؤدي� للمدعية 
مبلغ وقدره )5.431.600( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% �ضنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�ضداد الت�م و�ضمول 
احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة والزامهم� ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة - وحددت له� جل�ضة يوم الثنني  
املوافق  2022/1/31  ال�ض�عة 12.00 م�ض�ءا يف ق�عة التق��ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�ضور اأو من ميثلك ق�نوني� 

وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

 

النــــــــــــــــــــــــــــــــإع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  تعلن مؤسسة منار اإليمان الخيرية التعليمية

والمشهرة من وزارة تنمية المجتمع بموجب القرار الوزاري 
والقرار  25/03/2019بتاريخ:  2019) لسنة 62رقم (

 11/02/2021بتاريخ:  2021) لسنة 19الوزاري رقم (
والمعدل إسمها إىل مؤسسة منار اإليمان الخيرية بموجب 

 11/02/2021 بتاريخ: 2021) لسنة19( القرار الوزاري رقم
ومقرها الرئيسي إمارة عجمان عن رغبتها يف تغييــر اسم 

 ) مؤسسة منار اإليمان الخيرية(المؤسسة من 

 )مؤسسة االتحاد الخيريةإىل (
فمن له حق االعتـراض على هـذا التغييـر التقدم إلـى إدارة  

بديوان  –الجمعيات ذات النفع العام بـوزارة تنمية المجتمع 
دبـــي خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشـر  –الوزارة 

 هذا اإلعـــالن.
 وهذا للعلــــم

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 44398                               بت�ريخ: 2003/03/03
وامل�ضجلة حتت الرقم : 36258 

ب�إ�ضم : �ص. روي�ل بنك اوف كندا
وعنوانة : واحد بال�ص فيل م�ري، مونرتي�ل، كويبيك، كندا

�سورة العالمة

و�ضتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء
�ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ الإيداع يف : 2021/9/22           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 44400                               بت�ريخ: 2002/11/20
وامل�ضجلة حتت الرقم : 34792 

ب�إ�ضم : �ص. روي�ل بنك اوف كندا
وعنوانة : واحد بال�ص فيل م�ري، مونرتي�ل، كويبيك، كندا

�سورة العالمة

و�ضتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء
�ضنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ الإيداع يف : 2021/9/22      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
GILT  : طلب لت�ضجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 362976   بت�ريخ:  2021/10/28
بي�ن�ت الأولوية:  

ب�إ�ضم :    جمريا الدولية )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(
وعنوانة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ض�رع ال�ضفوح ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
الرتفيه؛  خ��دم���ت  وال�ضي�فة؛  الفن�دق  يف  التدريب  م��راف��ق  ت�ضغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم���ت  التعليم؛  خ��دم���ت 
التدريبية  واجلل�ض�ت  واملع�ر�ص  والجتم�ع�ت  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم   والثق�فية؛  الري��ضية  الن�ضطة 
وور�ص العمل واملع�ر�ص التج�رية والجتم�ع�ت الر�ضمية واملح��ضرات؛ توفري الكتب واملجالت الإلكرتونية؛ 
امل�ضيف؛  الأ�ضطوان�ت؛ خدم�ت  ف�ر�ص  الدي�ضكو؛ خدم�ت  التعليم(؛ خدم�ت  اأو  النوادي )للرتفيه  خدم�ت 
معلوم�ت عن الرتفيه؛ توفري املو�ضيقى الفورية غري الق�بلة للتنزيل؛  تنظيم املب�ري�ت اأو املن�ف�ض�ت )للتعليم 
اأو الرتفيه(؛ تنظيم حفالت )ترفيه(؛ خدم�ت النوادي الليلية )ترفيه(؛ معلوم�ت عن الإ�ضتجم�م؛  توفري 
ت�ضهيالت ال�ضتجم�م؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة 

بهذه اخلدم�ت عرب �ضبكة ح��ضوب ع�مة
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة GILT ب�لأحرف الالتينية

ال�ضرتاط�ت: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د اأو اإر�ض�له 

ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�ضدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043433 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�ضيد: ابو �ضيد حممد مطلب ، اجلن�ضية بنغالدي�ص يرغب يف 
دولت  ح�ضني  ذاكر  ال�ضيد/  اىل  100% وذلك  الب�لغة  ح�ضته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع 
ت�أ�ض�ضت  والتي  املب�ين(  لتنظيف  العن�ية  )قوة  الرخ�ضة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�ضية   ، ح�ضني 
ب�إم�رة ال�ض�رقة مبوجب رخ�ضة رقم )626280( ال�ض�درة من دائرة التنمية الإقت�ض�دية 

، تعديالت اخرى : تن�زل �ض�حب رخ�ضة لخر. 
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ض�ن الك�تب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ض�ر اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043083 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�ضيد/ عبداهلل ا�ضم�عيل عي�ضى ح�ضن العبيديل - اإم�راتي اجلن�ضية 
ميلك املوؤ�ض�ضة الفردية امل�ضم�ة )�ض�لون ع�مل الن�قة للرج�ل( والتي ت�أ�ض�ضت ب�إم�رة ال�ض�رقة 
مبوجب رخ�ضة جت�رية رقم )778772( ، وحيث ان ال�ضيد/ عبداهلل ا�ضم�عيل عي�ضى ح�ضن 
العبيديل - اإم�راتي اجلن�ضية - يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته الب�لغة )%100( 
وذلك اىل ال�ضيد/ رعد �ضمري ن�يف ابو ح�ض�ن - اردين اجلن�ضية ، تعديالت اخرى : مت تغيري 

ال�ضكل الق�نوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )وكيل خدم�ت(
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحت�دي  الق�نون  احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�ص 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  ن�ضر هذا  اقت�ضى  فقد  العدل.  الك�تب  �ض�ن  يف 
ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك  اليه بعد  امل�ض�ر  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0009339 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / برج اخل�ن تدوير خملف�ت البال�ضتيك ذ م م
العنوان : 9421690 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/15 بت�ريخ  ب�نه  علم�  نحيطكم 
الدعوى ب�لرقم اأعاله ل�ض�لح / ذو الفق�ر احمد ن�ض�ر احمد   ب�لت�يل :

توؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام    : احل�ضوري  مبث�بة  املحكمة  حكمت   - احلكم  ن�ص 
فل�ض�  و66  درهم  وت�ضعني  و�ضتة  وت�ضعم�ئة  الف�  وت�ضعني  �ضبعة  مبلغ  للمدعي 
ب�قي  من  املدعي  واعف�ء  املن��ضبة  وامل�ض�ريف  والر�ضوم  درهم�(   97996.66(
لال�ضتئن�ف  ق�بال  حكم�  طلب�ت.    من  ذلك  على  زاد  فيم�  الدعوى  ورف�ص  الر�ضوم 

خالل املدة الق�نونية اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد علي غامن   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001248/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد علي غ�من 
حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 

املنفذ م�ضنع توب �ضتون للحجر ال�ضن�عي - ذ م م   
يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 

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

تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 332547 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
1- املروان لتجارة مواد البناء ذ م م �ساندرا كانتا واغلي   

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005368/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - املروان لتج�رة مواد البن�ء - ذ م م  2 - �ض�ندرا ك�نت� واغلي 

حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 
املنفذ النمر لتج�رة احلديد املحدودة - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومب� ان 

احلكم املطلوب تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 139997 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ثائر ذياب �سحته فار�ض   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004390/ 

اإىل املحكوم عليه : ث�ئر ذي�ب �ضحته ف�ر�ص 
حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 

املنفذ بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(  
يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�لآتي :

املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 74068
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زهرة املرقاب ملقاولت التك�سية والر�سيات - ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005043/ 

اإىل املحكوم عليه : زهرة املرق�ب ملق�ولت التك�ضية والر�ضي�ت  - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 

املنفذ عبدالكرمي رحمت اهلل ، اجلن�ضية ب�ك�ضت�ين  
يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي :

املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 4008  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009599 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ي��ضر حممود خمت�ر احمد  
جمهول حمل الإق�مة : دبي يوجد حتري رقم املوحد 218808238  

انت مكلف ب�حل�ضور بجل�ضة 2022/1/24 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ض�رقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضي�   )6 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اي�م من ت�ريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
املط�لبة  - املط�لبة بقيمة 41300 درهم 

الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروف�ت واتع�ب املح�م�ة 
اعالن املدعي عليه ب�جلل�ضة ولئحة الدع�ء 

�ضمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل طبق� لحك�م امل�دة 229 الفقرة )5( من ق�نون الإجراءات املدنية. 
حرر بت�ريخ  2022/1/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�سديق 2021/20574  
اجلن�ضية،  نيب�يل   - نيوب�ين  كوم�ر  راج  ال�ضيد  ب�لتوقيع  املحدود وميثله�  الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  بي  اإ���ص  اإت�ص  بنك   : املخطر 
الفطيم  بن�ية م�جد   - الظيت اجلنوبي   - راأ���ص اخليمة   : العنوان   ،  2018/1/49750 الق�نونية رقم  الوك�لة  مبوجب 

- رقم اله�تف املتحرك 0566820436 
املخطر اليه : رودريغو دي امليدا نيفي�ص جودوي - الربازيل اجلن�ضية وعنوانه : اإم�رة دبي - ب�لقرب من الري��ضة - بن�ية 

جيوف�ين بوتيك - الط�بق رقم 17 - �ضقة رقم 1706 - رقم اله�تف املتحرك 0568887191 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 28. 39،494 درهم اإماراتي 

�ضداد مبلغ وقدره �ضرعة  لننبهكم اىل   ، اليكم  الإخط�ر  املحدود نوجه هذا  الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  اإ���ص بي  اإت�ص  بنك   نحن يف 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ض�ط  �ضداد  الت�أخري يف  نتيجة  بذمتكم  املرت�ضد  قيمة   ، اإم�راتي  درهم   39،494  .28
املركبة بي ام دبليو 316 ، لون ابي�ص ، �ضنة ال�ضنع 2015 ، و�ضف املركبة �ض�لون ، رقم اللوحة 87297 خ�ضو�ضي 11 
اأبوظبي واملمولة ل�ض�حلكم.  وحيث مت بيع املركبة عن طريق حكومة را�ص اخليمة ، دائرة املح�كم ومت اإيداع مبلغ البيع يف 

خزينة املحكمة حتت اأمر على عري�ضة رقم 2021/239 حجز حتفظي. 
لذا: وحر�ض� من� على العالقة الودية بينن� وبينكم نخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ 28. 39،494 درهم اإم�راتي اإلين� وذلك 
يف موعد اأق�ض�ه �ضبعة اأي�م من ت�ريخ تبليغكم بهذا الإخط�ر واإل �ضوف ن�ضطر اآ�ضفني لتخ�ذ اإجراءات بيع املركبة املذكورة مع 

حتميلكم ك�فة م� ينتج عن ذلك من فوائد ور�ضوم وم�ض�ريف. 
املخطر / راج كومار نيوباين 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�سديق 2021/22748  
اجلن�ضية،  نيب�يل   - نيوب�ين  كوم�ر  راج  ال�ضيد  ب�لتوقيع  املحدود وميثله�  الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  بي  اإ���ص  اإت�ص  بنك   : املخطر 
الفطيم  بن�ية م�جد   - الظيت اجلنوبي   - راأ���ص اخليمة   : العنوان   ،  2018/1/49750 الق�نونية رقم  الوك�لة  مبوجب 

- رقم اله�تف املتحرك 0566820436 
املخطر اليه : مرمي حممد خليفة الظ�هري - اإم�راتي اجلن�ضية وعنوانه : اإم�رة ابوظبي - ب�لقرب من مدر�ضة ا�ضرتالي� يف 

خليفة بي - �ض�رع رقم 32 - فيال رقم 48 ، رقم اله�تف املتحرك : 0568718797 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 80. 231،382 درهم اإماراتي 

 نحن يف بنك اإت�ص اإ�ص بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود نوجه هذا الإخط�ر اليكم ، لننبهكم اىل �ضرعة �ضداد مبلغ وقدره 80. 231،382
درهم اإم�راتي، قيمة املرت�ضد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �ضداد الأق�ض�ط ال�ضهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة 

ابوظبي    9 خ�ضو�ضي   82078 اللوحة  رق��م   ، ا�ضتي�ضن  املركبة  و�ضف   ،  2014 ال�ضنع  �ضنة   ، ابي�ص  ل��ون   ، ك�بني  بور�ص 
واملمولة ل�ض�حلكم. 

لذا: وحر�ض� من� على العالقة الودية بينن� وبينكم نخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ 80. 231،382 درهم اإم�راتي اإلين� وذلك 
يف موعد اأق�ض�ه �ضبعة اأي�م من ت�ريخ تبليغكم بهذا الإخط�ر واإل �ضوف ن�ضطر اآ�ضفني لتخ�ذ اإجراءات بيع املركبة املذكورة مع 

حتميلكم ك�فة م� ينتج عن ذلك من فوائد ور�ضوم وم�ض�ريف. 
املخطر / راج كومار نيوباين 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
 اعالن بالن�سر 

 اعالن �سحيفة الطعن رقم 2021/1216 
بوك�لة املح�مي / علي عبداهلل احلم�دي 

اىل 1- �ضركة نكوكرافت �ص ذ م م  2-ف�لت فياليوده�ن �ضندران. 
ليكن معلوم� لديكم ب�ن احلكم ال�ضتئن�ف رقم 2020/331 جت�ري ال�ض�در 
الط�عن/ ط��رف  من  ب�لنق�ص  عليه  الطعن  مت  قد   2021/10/25 بت�ريخ 
ايداع  وعليكم  اع��اله  اليه  امل�ض�ر  الطعن  يف   ، ح  م  م  تريدجن  م�رين  ت�ض�ملري�ص 
مذكرة بدف�عكم م�ضفوعة ب�ضند توكيل املح�مي املوكل عنكم وب�مل�ضتندات التي 
يرى تقدميه� لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ض�ه خم�ضة ع�ضر يوم� من 

ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن مدعى عليه بالن�سر
املو�سوع : الدعوى رقم 2021/34943 م 

املدعي عليه ب�حلق املدين / رينتي لني - ال�ضني - العنوان : اإم�رة دبي - منطقة 
انرتن��ضيون�ل �ضيتي - حمل رقم S-07 احلي املغربي بن�ية رقم 1 -16

املدعي ب�حلق املدين : �ضركة لوي�ص فيتون م�ليتيه - بوك�لة املح�مي/ د. �ضرح�ن 
املعيني )مكتب الدكتور - �ضرح�ن املعيني للمح�م�ة وال�ضت�ض�رات الق�نونية( 

قررت حمكمة دبي البتدائية  الدائرة الث�لثة - جنح بت�ريخ 2022/1/11 يف 
الدعوى املذكورة اأعاله اعالن املدعي عليه بالئحة الدع�ء ب�حلق املدعي وذلك 
عن طريق الن�ضر ، حيث اق�م املدعي ب�حلق املدين دعواه املدنية �ضد املدعي عليه 
بتعوي�ص موؤقت� بدفع مبلغ وقدره )25،000( درهم ، علم� ب�ن الدعوى موؤجلة 

بجل�ضة 2022/1/18 لورود العالن. 
ماجد عي�سى احلب�سي/ رئي�ض ق�سم ق�سايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

70197

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
يف  الدعوى 2021/685 جتاري م�سارف جزئي   

�ضد / املدعي عليهم� : 1 - خمبز ال�ضندب�د )�ص ذ م م( 
دروي�ص   ح�ضن  حممد   -2

املق�مة من / بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(   
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �ضدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
يف  م�ضرفي�  خبريا  ندبن�  مت  انه  وحيث   ، جزئي  م�ض�رف  جت�ري   2021/685
الدعوى املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون الثب�ت ل�ضنة 1992 م بخ�ضو�ص 
طريق  عن  بعد  عن  اخلربة  اجتم�ع  حل�ضور  ندعوكم  املح�كم،  ام�م  اخلربة  اعم�ل 
ال�ض�عة  مت�م  يف   2022/1/17 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق 
12.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�ض�ر ك�فة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند 

ح�ضوركم لالجتم�ع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر
العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 2226/2021/300 ا�ستئناف مدين   
املنظورة يف : دائرة الإ�ضتئن�ف املدنية الث�لثة رقم 83   

وامل�ض�ريف  وال��ر���ض��وم  جزئي  م��دين   2503/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ض�در  احلكم  اإ�ضتئن�ف   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
والتع�ب.

 امل�ضت�أنف  : نيلة را�ضد �ضعيد را�ضد املري - عن نف�ضه� وب�ضفته� م�لكة / اك�ضلن�ص ريكرومتنت  
عنوانه : العنوان : املخت�ر : اإبراهيم ح�ضن املال وم�ض�ركوه للمح�م�ة وال�ضت�ض�رات الق�نونية - اإم�رة دبي - منطقة ديرة 
- �ض�رع بور�ضعيد �ضرق - بجوار ديرة �ضيتي �ضنرت - بن�ية �ضيتي افنيو مكتب رقم 707 - املتحرك 0509977599 

- الف�ك�ص 0429500  - وميثله : ابراهيم ح�ضن ابراهيم املال  
املطلوب اإعالنه : 1- ليزل ب�جوي�ض� واو  - �ضفته : م�ضت�أنف �ضده   

قد ا�ضت�أنف احلكم ال�ض�در ب�لدعوى رقم 2503/2021  
وحددت له� جل�ضه يوم الثالث�ء املوافق 2022/1/18 ال�ض�عة 10.00 �ضب�ح� بق�عة التق��ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بالن�سر 
 8875/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر 
تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- علي �ض�مل ح�ضن وليد احلم�دي - جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ بنك دبي الإ�ضالمي )�ضركة م�ض�همة ع�مة(  

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)134،588.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 
املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بالن�سر 
 7072/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر 
تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  دهروف لل -  جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ م�ض�ريع قرق��ص مل�لكه� املت�ض�حلة �ضركة ال�ضخ�ص الواحد �ص 
ذ م م )�ضك�ضت لت�أجري ال�ضي�رات - فرع م�ض�ريع قرق��ص ذ م م( قد اأق�م عليكم الدعوى 
 )107،441.63( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية 

درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004230 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حليمه مبن ه�دي بن �ض�مل القحط�ين  
 -  0569955488 رقم  ه�تف   -  1 الرو�ضة   - عجم�ن   : الإق�مة  حمل  جمهول 

  524664115 مك�ين  رقم   -  0505092558
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/1/24 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  انت 
1( �ضخ�ضي�  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  عجم�ن 
ك�فة  به�  مرفق�  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اي�م من ت�ريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2022/1/11 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر 

 9555/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر 

تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  جمموعة لندن لالأعم�ل - �ص ذ م م

جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ ف��ضت لت�أجري ال�ضي�رات - �ص ذ م م   

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )58268.47( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بالن�سر 
 9837/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر 
تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  حممد غ�زي يو�ضف ق�عود - جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ جمري النيل ملق�ولت البن�ء - �ص ذ م م  

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )218295( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

MOJAU_2022- 0043583 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تن�زل  على  ب�لت�ضديق  الع�م  العدل  الك�تب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف الأول :  ا�ضف�ق احمد ب�ضري احمد - اجلن�ضية ب�ك�ضت�ن 
اإىل الطرف الث�ين : حممد نواز �ضبح�ين ف�ضل احمد - اجلن�ضية : ب�ك�ضت�ن 

ب�ل�ضم التج�ري )ا�ضف�ق احمد ملق�ولت التك�ضية والر�ضي�ت(  ن�ض�ط الرخ�ضة )التك�ضية والر�ضي�ت 
، مق�ولت فئة �ض�د�ضة( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�ض�دية يف خورفك�ن - ال�ض�رقة رخ�ضة 

جت�رية رقم 783836 ال�ض�درة بت�ريخ 2021/1/12  
 يف دائرة التنمية الإقت�ض�دية بخورفك�ن.

وعليه �ضيقوم الك�تب العدل الع�م ب�لت�ضديق على التن�زل
بعد انق�ض�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ب�سار عبدالرزاق �سعيد  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004968/ 

اإىل املحكوم عليه : ب�ض�ر عبدالرزاق �ضعيد 
حيث انه بت�ريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح املدعي 

املنفذ لي�يل عبدالكرمي حممد الزواهره  
يف الق�ضية امل�ض�ر اليه� اأعاله 

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

تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �ض�مال الر�ضوم وامل�ض�ريف 38645 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�ضند التنفيذي امل�ض�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  565/2009/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184  

املنفذ به وقدره )592025.18  املبلغ  ، ب�ضداد  2008/857 جت�ري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم  مو�ضوع 
درهم( �ض�مال للر�ضوم وامل�ض�ريف

ط�لب التنفيذ:بنك امل�ضرق  - عنوانه : اإم�رة دبي - هور العنز - �ض�رع �ضالح الدين - املت�بعة املركزية - قرب �ضركة عم�ن للت�أمني  
وميثله : ح�ضني علي عبدالرحمن لوت�ه  

املطلوب اإعالنه : عبدالن��ضر عبداهلل �ض�لح بن حنظل  - عنوانه : اإم�رة دبي - بوك�لة املح�مي حممد العبيديل 
مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2022/1/26 ال�ض�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�ضى احل�ل �ضيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم���رات للمزادات وعلى موقعه�  البيع )�ضركة  اأنيط به�  التي  اأدن���ه لدى اجلهة  اأو�ض�فه  املو�ضحة  العق�ر  بيع 
20% من الثمن ال�ض��ضي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�ضراء ايداع ت�أمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مب� يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ض�ريف خالل ع�ضرة اأي�م الت�لية جلل�ضة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  ق�نون  من   301
�ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�ضرة الت�لية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�ضر 
اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ص وامل�ضروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�ض�ف املمتلك�ت : ار�ص وم� عليه� من  الثمن على 

بن�ء - املنطقة : الوحيده - رقم الر�ص 810 - م�ض�حة احل�ضة 198.35 مرت مربع - قيمة احل�ضة 262488.114 درهم. 
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 565/2009/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184  
املنفذ به وقدره )592025.18  املبلغ  ، ب�ضداد  2008/857 جت�ري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم  مو�ضوع 

درهم( �ض�مال للر�ضوم وامل�ض�ريف
ط�لب التنفيذ:بنك امل�ضرق  - عنوانه : اإم�رة دبي - هور العنز - �ض�رع �ضالح الدين - املت�بعة املركزية - قرب �ضركة عم�ن للت�أمني  

وميثله : ح�ضني علي عبدالرحمن لوت�ه  
املطلوب اإعالنه : عبدالن��ضر عبداهلل �ض�لح بن حنظل  - عنوانه : اإم�رة دبي - بوك�لة املح�مي حممد العبيديل 

مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2022/1/26 ال�ض�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�ضى احل�ل �ضيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم���رات للمزادات وعلى موقعه�  البيع )�ضركة  اأنيط به�  التي  اأدن���ه لدى اجلهة  اأو�ض�فه  املو�ضحة  العق�ر  بيع 

20% من الثمن ال�ض��ضي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�ضراء ايداع ت�أمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مب� يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ض�ريف خالل ع�ضرة اأي�م الت�لية جلل�ضة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  ق�نون  من   301
�ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�ضرة الت�لية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�ضر 
اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ص وامل�ضروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�ض�ف املمتلك�ت : ار�ص وم� عليه� من  الثمن على 

بن�ء - املنطقة : الوحيده - رقم الر�ص 810 - م�ض�حة احل�ضة 198.35 مرت مربع - قيمة احل�ضة 262488.114 درهم. 
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن بال�سند التنفيذي وتكليف بالوفاء  
 7672/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : 
ط�لب الإعالن /1-  �ضركة م�ضر التج�رية - �ص ذ م م 

املطلوب اإعالنه / دريك اند �ضكل اجنينريجن �ص ذ م م  �ضفته منفذ �ضده 
عنوانه : اإم�رة دبي منطقة اخلليج التج�ري �ض�رع البراج برج O14 الط�بق الت��ضع مكتب 
 رقم 901 و 902 مق�بل برج بوبورا ت�ور واأك�دميية هيونداي للتدريب - ه�تف 0506514088 
ب�ل�ضيغة  امل��ذي��ل  التنفيذ  م��و���ض��وع  احل��ك��م  م��ن  ب�����ض��ورة  نعلنكم   : الإع����الن  م��و���ض��وع 
التنفيذية ونكلفكم بوف�ء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ. املرفق �ضورة منه� وذلك 
�ضتتخذ  املحكمة  ف�إن  واإل  الإع��الن  ت�ضليمكم هذا  ت�ريخ  خالل خم�ضة ع�ضر يوم� من 

الإجراءات الق�نونية بحقكم. 
  رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004494 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ظفر اإقب�ل ب�ضري احمد  
جمهول حمل الإق�مة : عنوانه عجم�ن الرا�ضدية مك�ين رقم 42154857221 

ه�تف رقم  052213100  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/1/18 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجم�ن 
�ضخ�ضي� او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� 
ك�فة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اي�م من ت�ريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 70533
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 1109/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403  

مو�ضوع الدعوى : مط�لبة م�لية مببلغ )1،735،707.2 درهم فقط مليون� و�ضبعم�ئة وخم�ضة وثالثون الف� 
و�ضبعم�ئة و�ضبعة درهم� وع�ضرون فل�ض�( والزام املدعي عليه ب�لر�ضوم وم�ض�ريف اتع�ب حم�م�ة. 

املدعى : بنك دبي الإ�ضالمي )�ضركة م�ض�همة ع�مة( - نور بنك )م�ض�همة ع�مة( �ض�بق�  
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - �ض�رع ال�ضيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اإعم�ر العق�رية - ف�ك�ص رقم 
"043653265 تليفون 044268888 �ص ب 8822 - بوك�لة املح�ميني / ج�بر ال�ضالمي واحمد ال�ضالمي 

املطلوب اإعالنه : 1 - اك�ضكيوترز لالر�ضي�ت واحلوائط - �ضفته : مدعى عليه 
فقط  دره��م   1،735،707.2( م�لية مببلغ  ومو�ضوعه� مط�لبة  الدعوى  عليك���  اأق���م  قد   : الإع��الن  مو�ضوع 
الف� و�ضبعم�ئة و�ضبعة درهم� وع�ضرون فل�ض�( والزام املدعي عليه ب�لر�ضوم  مليون� و�ضبعم�ئة وخم�ضة وثالثون 
9.00 �ضب�ح� يف  2022/1/18 ال�ض�عة  وم�ض�ريف اتع�ب حم�م�ة.  وحددت له� جل�ضة يوم الثالث�ء املوافق 
ق�عة التق��ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�ضور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 3084/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التج�رية الرابعة رقم 14  

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه� ب�ن تدفع للمدعي املبلغ املرت�ضد بذمته� وهو مبلغ 1،939،389.50 درهم( 
بواقع  التج�رية  الف�ئدة  ، مع  فل�ض�  درهم� وخم�ضني  وثم�نني  ت�ضعة  الف وثالثم�ئة  ت�ضعة وثالثني  وت�ضعم�ئة  مليون 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  عليه�  املدعي  الزام  ال�ضداد.  مت�م  وحتى  الدعوى  قيد  ت�ريخ  من  12% اعتب�را 
املح�م�ة.  املدعى : ي��ضر عبدالكرمي حممد �ض�تي - عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - دبي - �ض�رع ال�ضيخ زايد - 
مبنى برج ال�ضقر لالعم�ل - �ضقة مكتب 902 - بجوار حمطة مرتو اأبراج الإم�رات - وميثله : اإ�ضم�عيل ح�ضن اإبراهيم 
1 - �ضي لينك للتج�رة الع�مة - ذ م م  �ضفته : اخل�ضم املدخل   ، 2- العنود للو�ض�طة  ال�ضف�ر  - املطلوب اإعالنهم� 
التج�رية - ذ م م �ضفته : اخل�ضم املدخل.  مو�ضوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�ضوعه� الزام املدعي عليه� 
1،939،389.50 درهم( مليون وت�ضعم�ئة ت�ضعة وثالثني الف  ب�ن تدفع للمدعي املبلغ املرت�ضد بذمته� وهو مبلغ 
12% اعتب�را من ت�ريخ قيد الدعوى  وثالثم�ئة ت�ضعة وثم�نني درهم� وخم�ضني فل�ض� ، مع الف�ئدة التج�رية بواقع 
الثالث�ء  يوم  له� جل�ضة  املح�م�ة. وحددت  اتع�ب  وامل�ض�ريف ومق�بل  ب�لر�ضوم  عليه�  املدعي  الزام  ال�ضداد.  وحتى مت�م 
اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�ضور  التق��ضي عن بعد لذا  12.00 م�ض�ءا يف ق�عة  ال�ض�عة   2022/1/18 املوافق 

ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن بالن�سر 

 7209/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر 

تف��ضيل الإعالن ب�لن�ضر 
اىل املنفذ ���ض��ده/1-  جموهرات اطل�ص )���ص ذ م م( ف��رع 2- جموهرات اطل�ص )ذ م م( 
فرع ال�ض�رقة 1 ب�ضفته� كفيل للدين ، 3- �ضريك�نت رام��ضندران ب�ضفته كفيل للدين ، 
4- اطل�ص جولريي انرتن��ضيون�ل )بي يف اأي( ب�ضفته� كفيلة للدين )�ضركة مرخ�ضة يف 
جزر العذراء الربيط�نية( - جمهول حمل الق�مة - مب� ان الط�لب التنفيذ/ يون�يتد 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليكم  قد  اإدارة(  ليمتد )مكتب  بنك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37171378.54( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 218/2020/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�ضر رقم 156 

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهم ب�ضداد مبلغ وقدره 2،000،000 دولر او م� يع�دله 7،340،000 درهم اإم�راتي والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة الق�ض�ئية وحتى مت�م ال�ضداد مع حتميل املدعي عليهم ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف ومق�بل 

اتع�ب املح�م�ة.   
املدعي  : �ضركة ا�ضيلور م�نوف�كت�ضورينغ )ت�يالند( كو. ليمتد - عنوانه : الإم�رات- اإم�رة دبي - بردبي - دبي - �ض�رع ال�ضيخ 

زايد - مبنى برج املن�رة - �ضقة ط مكتب 30063 - مق�بل فندق جي دبليو م�ريوت م�ركيز  
املطلوب اإعالنه : 1 - جريد جلوبل للو�ض�طة للتج�رية - �ص ذ م م - �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�ضته� املنعقدة بت�ريخ 2021/11/23 ب�لزام ال�ضركة املدعي عليه� ب�ن ت�ضدد 
لل�ضركة املدعية مبلغ� وقدره 1،999،985 دولر امريكي )مليون وت�ضعم�ئة وت�ضعة وت�ضعون الف وت�ضعم�ئة وخم�ضة وثم�نون 
دولر امريكي( م�ض�ف� اليه ف�ئدة ق�نونية ب�ضيطة قدره� 5% اعتب�را من ت�ريخ رفع الدعوى احل��ضل يف 2020/2/11 وحتى 
ذلك من  عدا  م�  ورف�ضت  اتع�ب حم�م�ة  مق�بل  دره��م  ب�مل�ض�ريف وخم�ضم�ئة  الوىل  عليه�  املدعي  والزمت  ال�ضداد  مت�م 
طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

ب��ضم �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 يف التنفيذ رقم 2003/2020/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ض�در يف الدعوى رقم 1145/2019 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )8613550.81 درهم( �ض�مال للر�ضوم وامل�ض�ريف. 
ط�لب التنفيذ : علم للحديد ليمتد   عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - دبي - �ض�رع مرا�ضي درايف 

- مبنى بن�ية 7 - �ضقة ط�بق 1 - مكتب 107 - منطقة اخلليج التج�ري - بي �ضكوير  
املطلوب اإعالنه : 1 - �ضركة جلف تكنيك�ل كون�ضرتك�ضن - �ص ذ م م  - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��ضة يف احلجز التحفظي التج�ري رقم )580-
التحفظي  احلجز  حتويل  وتقرر  درهم   )8613550.81( وقدره  به  املط�لب  للمبلغ  وف�ء   )2019
التج�ري اىل حجز تنفيذي جت�ري يف ملف رقم )2020 - 2003( وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله 

ق�نون� بن�ء على قرار ق��ضي التنفيذ. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70579 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

اعالن حكم بالن�سر 
 16/2020/4898 جتاري جزئي  

املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )402489.75 درهم( والر�ضوم وامل�ض�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة %12 
�ضنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�ضداد الت�م 

ط�لب الإعالن : بنك ابوظبي التج�ري �ضفته ب�لق�ضية : مدعى  وميثله �ضبحي ح�ضني احمد
املطلوب اإعالنه : عمر حممد عبداهلل حممد الدح املطرو�ضي - �ضفته ب�لق�ضية : مدعى عليه 

جمهول حمل الإق�مة 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�ضته� املنعقدة بت�ريخ  2021/12/9

الف�  واربعون  دره��م )ثالثم�ئة وثالثة  وق��دره 343.269.16  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  ب�ن  املدعي عليه  ب�لزام 
وم�ئت�ن وت�ضعة و�ضتون درهم� و�ضتة ع�ضر فل�ض�( والف�ئدة بواقع 5% �ضنوي� من ت�ريخ املط�لبة الق�ض�ئية احل��ضل 
يف 2020/12/13 وحتى ال�ضداد الت�م والزمته ب�لر�ضوم وامل�ض�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� 
مبث�بة احل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�ضر هذا العالن �ضدر ب��ضم 

�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 70021

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 7305/2021/60 امر اداء  

املنظورة يف : اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203  
مو�ضوع الدعوى :  املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� ب�ن ي�ضددا للمدعي مبلغ 218،364.76 الف درهم )م�ئت�ن وثم�نية 
ع�ضر الف وثالثم�ئة و اربعة و�ضتون درهم و 75 فل�ض�( والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ا�ضتحق�ق كل ال�ضيك 

وحتى مت�م ال�ضداد ، ب�لزام املدعي عليهم� ب�لر�ضوم وامل�ضروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
املدعى : �ضركة الدانوب لتج�رة مواد البن�ء -ذ م م  - عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - اخلبي�ضي - ديرة - دبي - مبنى 

معر�ص رقم A1 - �ضقة معر�ص رقم A1 - بن�ية ملك را�ضد عبداهلل الر�ضيدان  
وميثله : اأ�ض�مة ح�ضن عثم�ن دبلوك  

املطلوب اإعالنه : اتيلري انفي�ضن لعم�ل تنفيذ الت�ضميم الداخلي �ص ذ م م - �ضفته : مدعى عليه 
مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بت�ريخ 2021/11/17 الزام املدعي 
عليه� الوىل ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 218،364.76 الف درهم )مئت�ن وثم�نية ع�ضر الف وثالثم�ئة واربعة و�ضتون 
الت�م  ال�ضداد  �ضيك على حدا حتى  ا�ضتحق�ق كل  ت�ريخ  5% �ضنوي� من  بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  فل�ض�(   76 و  درهم 

وب�لر�ضوم وامل�ض�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ضت م� عدا ذلك من طلب�ت.   
ولكم احلق يف اإ�ضتئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�ضر هذا العالن.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0006258 مدين )جزئي(    
اإىل املدعى عليه : ت�ج بخ�ص ابراهيم ب�ك�ضت�ين/ اجلن�ضية، بلجيو ملق�ولت البن�ء

املتوفى حممد اجمد عن�يت على ب�ك�ضت�ين/ اجلن�ضية،  ب�أن املدعي ر�ضيدة بيبي والدة  نعلمكم 
�ض�زية بيبي زوجة املتوفى/حممد اجمد عن�يت على ب�ك�ضت�ين/ اجلن�ضية، �ض�زية بيبي ب�ضفته� 
و�ضية على الق�ضر وهم حممد ابوبكر-ع�ئ�ضة اجمد- امي�ن ف�طمة - اولد املتويف حممد اجمد 
عن�يت على ب�ك�ضت�ين/ اجلن�ضية، قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة و�ضدر احلكم التي 

قررت املحكمة : مبث�بة احل�ضوري
و�ضبعون  وخم�ضة  م�ئة  وق��دره  مبلغ  املدعني  اإىل  يوؤدي�  ب���أن  مت�ض�منني  عليهم�  املدعى  ب���إل��زام 
األف درهم )175000 درهم( توزع على ح�ضب الأن�ضبة ال�ضرعية على �ضبيل التعوي�ص امل�دي 
اأتع�ب  مق�بل  دره��م  خم�ضم�ئة  ومبلغ  وامل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  مت�ض�منني  واألزمتهم�  والأدب����ي. 

املح�م�ة.
حرر بت�ريخ: 2022/01/11  

حرر بوا�ضطة املوظف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/148(
املنذرة: �ضنرتون لاللكرتوني�ت - موؤ�ض�ضة فردية.

املنذر اإليه : ج��ضم حممد علي خمي�ص العلوي - اإم�راتي اجلن�ضية
والب�لغ  والب�لغ  ذمته  املرت�ضد يف  املبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
درهم(  وت�ضعون  و�ضبعة  وم���ئ��ة  األ��ف  وع�ضرون  )�ضنة  دره��م   26197 اإجم�ليه 
اأ�ضفني  اإ�ضتالم هذا الإن��ذار واإل �ضن�ضطر  اأي�م من ت�ريخ  وذلك خالل خم�ضة 
لإتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية املدنية واجلن�ئية الالزمة من اأجل حت�ضيل 
والتعوي�ض�ت  اإ�ضتحق�قه�  ت�ريخ  من  الق�نونية  الفوائد  بخالف  املذكور  املبلغ 

ب�ل�ض�فة للر�ضوم وامل�ضروف�ت واأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2021- 0038703 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيد : عو�ص ح�رب عبداهلل مهيمري الكتبي - ام�راتي اجلن�ضية ميلك الرخ�ضة جت�رية 
)حمل دوار فلى للخ�ضروات والفواكه( رخ�ضة جت�رية والتي ت�أ�ض�ضت ب�ل�ض�رقه مبوجب رخ�ضة 
ام�راتي اجلن�ضية   - الكتبي  ح���رب عبداهلل مهيمري  : عو�ص  ال�ضيد  ان  رقم )16775( حيث 
ترغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته� يف الرخ�ضة التج�رية ))حمل دوار فلى للخ�ضروات 
والفواكه(( الب�لغة )100%( اإىل ال�ضيد : عبداللطيف ب�لب�رامبيل - ام�راتي اجلن�ضية ، تن�زل 
�ض�حب الرخ�ضة لآخر ،  وعمال بن�ص امل�دة )14( فقره 5 من الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة 
2013 يف �ض�أن الك�تب العدل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق 
على الأجراء امل�ض�ر اإليه بعد اأ�ضبوعني من ت�ريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك 

عليه اتب�ع ال�ضبل الق�نونية حي�ل ذلك 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043561 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
جت�رية  الرخ�ضة  ميلك  اجلن�ضية  ب�ك�ضت�ين  على  هبدر  على  ���ض���روان  راج���   : ال�ضيد  اأن  حيث 
مبوجب  ب�ل�ض�رقه  ت�أ�ض�ضت  والتي  جت�رية  رخ�ضة  الرج�لية(  املالب�ص  خلي�طة  امللكي  )الق�ضر 
رخ�ضة رقم )782476( حيث ان ال�ضيد : راج� �ض�روان على هبدر على - ب�ك�ضت�ين اجلن�ضية 
امللكي خلي�طة  التج�رية ))الق�ضر  الرخ�ضة  والتن�زل عن جزء من ح�ضته يف  البيع  يرغب يف 
: حممد  ال�ضيد  املالب�ص الرج�لية(( الب�لغة )100%( لت�ضبح ن�ضبته يف الرخ�ضة 50% اإىل 
�ض�حب  50% تن�زل  ن�ضبته  ،لتكون  اجلن�ضية  بنغ�يل   - ح�ضني  الط�ف  حممد  كبري  هم�يون 
الرخ�ضة عن جزء من ح�ضته ، وعمال بن�ص امل�دة )14( فقره 5 من الق�نون الحت�دي رقم )4( 
ل�ضنة 2013 يف �ض�أن الك�تب العدل ، فقد ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على 
الأجراء امل�ض�ر اإليه بعد اأ�ضبوعني من ت�ريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه 

اتب�ع ال�ضبل الق�نونية حي�ل ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043584 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
حيث اأن ال�ضيدة : ف�طمه �ضعيد علي عبيد الكتبي - ام�راتية اجلن�ضية متلك الرخ�ضة التج�رية 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  ب�ل�ض�رقه  ت�أ�ض�ضت  والتي  جت�رية  رخ�ضة  للحالقة(  النوا�ضي  )�ض�لون 
)737536( و ترغب ال�ضيدة : ف�طمه �ضعيد علي عبيد الكتبي - ام�راتية اجلن�ضية يف البيع 
الب�لغة  للحالقة((  النوا�ضي  ))���ض���ل��ون  التج�رية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته�  ك�مل  ع��ن  وال��ت��ن���زل 
ال�ضكل  ، تغيري  ب�ك�ضت�ين اجلن�ضية  ال�ضيد : حممد مدثر نواز حممد نواز -  اإىل   )%100  (

الق�نوين من موؤ�ض�ضة فردية ايل وكيل خدم�ت ، تن�زل �ض�حب الرخ�ضة لآخر 
�ض�أن  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحت���دي  الق�نون  من   5 امل���دة )14 ( فقره  و عمال بن�ص 
الك�تب العدل ، و فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء 
اأ�ضبوعني من ت�ريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتب�ع  اإليه بعد  امل�ض�ر 

ال�ضبل الق�نونية حي�ل ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043365 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اأرغب  اجلن�ضية  – هندي  راف��ل  انطوين  انطوين  كري�ضتي   / ال�ضيد  ب�أنني  للجميع  معلوم�  ليكن 
يف التن�زل عن ك�مل ح�ضتي الب�لغة )100%( اإىل ال�ضيد / �ضونيل كوم�ر �ض�ندران ك�رون�ك�ران 
�ض�ندران - هندي اجلن�ضية لت�ضبح ن�ضبته )100%( وقد وكل ال�ضيد/رينجيث كوم�ر راج�ن وك�لة 
ملق�ولت  الغوير  )زه��ره  ب�إ�ضم  الرخ�ضة  يف   ،MOJAU_2022_0042310 برقم  ع�مة 
النج�رة امل�ضلحه( والتي ت�أ�ض�ضت ب�إم�رة ال�ض�رقة مبوجب الرخ�ضة رقم : )748149(، - اإن�ضح�ب 
�ضريك / �ضرك�ء حتويل الرخ�ضة من موؤ�ض�ضة بوكيل خدم�ت اىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد - متلك 
اجنبي، وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ض�ن الك�تب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ض�ر اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة 

مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043532 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�ضر 

ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�ضيد / حممد احمد �ض�مل ابو دروي�ص - اردين اجلن�ضية ميلك املوؤ�ض�ضة 
الفردية بوكيل خدم�ت امل�ضم�ه ) �ض�لون �ضحر ال�ضرق للحالقة ( والتي ت�أ�ض�ضت ب�إم�رة ال�ض�رقة 
مبوجب رخ�ضة جت�رية رقم )521223 ( ، و حيث اأن ال�ضيد / حممد احمد �ض�مل ابو دروي�ص - 
اردين اجلن�ضية - يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته الب�لغة ) 100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ 

ا�ض�مه �ضعيد وهب - �ضوري اجلن�ضية ،
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ض�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ض�ر 
اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
MOJAU_2022- 0043635 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�ضيدة / من�ل متيم بدوي ال�ض�حب - اردنية اجلن�ضية متلك املوؤ�ض�ضة 
ب�إم�رة  ت�أ�ض�ضت  والتي  الكهرب�ئية(  الجهزة  لتج�رة  )ال�ضندان  امل�ضم�ه  خدم�ت  بوكيل  الفردية 
ال�ض�رقة مبوجب رخ�ضة جت�رية رقم )516427(، وحيث اأن ال�ضيدة / من�ل متيم بدوي ال�ض�حب 
- اأردني�ة اجلن�ضية ترغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته� الب�لغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ 
رائ�د علي ح�ضن ابو �ضرخ - اأردين اجلن�ضية ، تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�ضكل الق�نوين من )وكيل 
التج�ري من )ال�ضندان لتج�رة  ذ م م( - مت تغيري ال�ضم  الواحد  ال�ضخ�ص  خدم�ت( اىل )�ضركة 
الجهزة الكهرب�ئية( اىل )ال�ضندان لتج�رة الجهزة الكهرب�ئية ذ م م - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد(.  
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ض�ن 
الك�تب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ض�ر 
اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

تنازل/ بيع
اإع�الن ب�لن�ض�ر

يف  يرغب  ب�ك�ضت�ن   : اجلن�ضية   - اهلل  �ضفيع  اهلل  ر�ضوان  ال�ضيد/   : ب���أن  للجميع  معلوم�ً  ليكن 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته الب�لغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/احمد عفيف  خ�ن حممد 
من  ال�ض�درة  الفالح(  طريق  )مطعم  امل�ضم�ه  الرخ�ضة  يف  ب�ك�ضت�ن،   : اجلن�ضية   - خ�ن  حنيف 
تغيري   : اأخ��رى  تعديالت   ،)618381( رق��م  برخ�ضة  ب�ل�ض�رقة  الإقت�ض�دية  التنمية  دائ��رة 
ال�ضكل الق�نوين للرخ�ضة من )وكيل خدم�ت( اإىل )�ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م(،  تغيري ال�ضم 
التج�ري للرخ�ضة من )مطعم طريق الفالح( اإىل )مطعم طريق الفالح ذ،م،م �ضركة ال�ضخ�ص 
الق�نون الحت����دي رق��م )4( ل�ضنة  اح��ك���م   امل���دة )14( فقرة )5( من  ال��واح��د(  وعمالبن�ص 
يف �ض�ن الك�تب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق    2013
على الجراء امل�ض�ر اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

تنازل/ بيع
اعالن ن�ضر

ليكن معلوم�ً للجميع ب�أن ال�ضيد : فراز احمد حممد �ض�يف - اجلن�ضية : ب�ك�ضت�ن ، يرغب يف 
حيدر  على  حمم�د   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )%100( الب�لغة  ح�ضته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع 
الدوات  لتج�رة  املجرة  )�ضم�ص  امل�ضم�ه  الرخ�ضة  يف  بنغالدي�ص   : اجلن�ضية   - حني�ف  حمم�د 
الكهرب�ئية وال�ضحية( ت�أ�ض�ضت ب�أم�رة ال�ض�رقة مبوجب رخ�ضة رقم )746305( ال�ض�درة من 

دائرة التنمية القت�ض�دية ب�ل�ض�رقة، تعديالت اخرى: تغيري وكيل خدم�ت
2013 يف  ل�ضنة  الق�نون الحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�ض�ن الك�تب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ض�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

تنازل/ بيع
اعالن ب�لن�ضر

اجلن�ضية:   - احلم�دي  ح�ضني  حممد  الرحمن  عبد   : ال�ضيد  ب�أن  للجميع  معلوم�ً  ليكن 
الم�رات ، يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�ضته الب�لغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد 
الأي�دي  امل�ضم�ه )ور�ضة  ب�روا - اجلن�ضية : بنغالدي�ص يف الرخ�ضة  ب�روا برا�ض�نت�  : رونى 
 )748035( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ض�رقة  ب�أم�رة  ت�أ�ض�ضت  ال�ضي�رات(  ل�ضي�نة  القوية 
ال�ضكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  ب�ل�ض�رقة،   القت�ض�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ض�درة 

الق�نوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )وكيل خدم�ت(
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ض�ن الك�تب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ض�ر اليه بعد ا�ضبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 783/2021 جتاري جزئي - الفجرية
املرفوعة من املدعي : بنك اأبوظبي التج�ري 

�ضد املدعى عليه / احمد حممد احمد حمدون ال�ضريدي
املدعى عليه مدعو للح�ضور �ضخ�ضي� اأو بوا�ضطة وكيل معتم�د لجتم�ع اخلربة امل�ضرفية 
املقرر عقده ال�ض�عة )12:00( ظهراً يوم الربع�ء املوافق 19/01/2022 وذلك من خالل 
تقنية الت�ض�ل املرئي عن بعد ب��ضتخدام برن�مج “ ZOOM “ و�ضيتم تزويدكم برابط 
احل�ض�ور ف�ور توا�ضلكم مع اخلبري، علم�� ب��أن بي�ن��������ت التوا�ض�ل م�ع اخلبي�ر ه�ي ه���تف: 
expertmaher516@gmail.com الكرتون�ي  بري�د  او   ،  0505523229"
هذا ويف ح�ل تخلفكم عن احل�ضور او التوا�ضل مع اخلربة ف�ن اخلربة �ضتب��ضر اعم�له� 

وفق� لل�ضالحي�ت املخولة له� ق�نون�.
اخلبري امل�سريف 
ماهر عادل امل�ساعيد      

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
الإمارات للمزادات

تق�سيم تركة رقم 216 ل�سنة 2021 
اعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

مقدم الطلب / علي بن احمد بن جالل البلو�ضي - املتويف/ احمد بن جالل بن حمت�ج البلو�ضي
الم�رات  وذلك على موقع  �ضينعقد مزاد علني  ب�أنه  للجميع  ال�ضرعية  ال�ض�رقة  بتكليف من حمكمة  للمزادات،  الم���رات  تعلن 
املوافق  اخلمي�ص  ي���وم  ظ��ه��را  ع�ضر  ال��ث���ن��ي��ة  ال�����ض���ع��ة  مت����م  يف   http://www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 

وذلك لبيع العق�ر الع�ئد ملكيته للمتويف واأو�ض�ف العق�ر على النحو الت�يل:  20/1/2022
400،000 درهم )اربعم�ئة الف درهم(. العق�ر  924 ملك مبنطقة الق�د�ضية ب�إم�رة ال�ض�رقة ، ي�ضعر التثمني :  العق�ر رقم 
رقم 455 ملك )ح�ضة من ا�ضل ح�ضتني( مبنطقة بوطينة ب�إم�رة ال�ض�رقة ، ب�ضعر التثمني : 232،500 درهم )مئت�ن و اثن�ن 

وثالثون الف وخم�ضم�ئة درهم( من ا�ضل 465،000 درهم )اربعم�ئة وخم�ص و�ضتون الف درهم(
يتوجب على الراغب ب�ل�ضرتاك ب�ملزايدة اأن يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعق�ر. 

http://www. ل�ل�م�زادات  لالم�رات  اللكرتوين  ال�م�وقع  م�راج�ع�ة  ذل�ك  ع�ن  ال�ضتف�ض��ر  اأو  ب��ل��ض�راء  ي�رغ�ب  من  فعلى 
له اعرتا�ص التقدم ب�عرتا�ضه معززا اإي�ه مب� يربره من  وعلى كل من  البيع.  قبل موعد  وذلك   emiratesauction.ae

م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على القل
اأنه يف اليوم .................. املواف.....................

انتقلت اأن� /............... ب�ضفتي ممثل �ضركة الم�رات للمزادات
املوخل ب�لإعالن، اإىل موقع العق�ر.

ا�ضم املعلن:.......... 
المارات للمزادات ذ.م.م

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن بالن�سر

�سادر عن حمكمة عجمان ال�سرعية
يف الدعوى رقم 678/2021 احوال

اإىل املدعى عليه ح�ضن حممد ح�ضن ط�هر - ل يحمل جن�ضية - جمهول حمل الإق�مة.
مب� اأن املدعية / كلثوم علي ي�ر حممد 

قد اأق�مت عليك الدعوى ال�ضرعية املذكورة ب�لرقم اأعاله ، اأم�م هذه املحكمة
للمط�لبة ب���� / طالق للهجر

مكلف  ف�أنت   ، ال��دع��وى  يف  للنظر   -  2022/02/01 الثالث�ء   : املحكمة جل�ضة  ح��ددت  وق��د 
على  للرد  امل��ذك��ور  امل��وع��د  يف  املحكمة  ه��ذه  اأم����م  ر�ضمي�  عنك  ينوب  م��ن  اأو  �ضخ�ضي�  ب�حل�ضور 
الدعوى  متنظر يف  املحكمة  ف���إن   ، املحدد  املوعد  تخلفك عن احل�ضور يف  ويف ح�لة   ، الدعوى 

وت�ضدر حكمه� غي�بي� 
حتريرا يف يوم الثالث�ء املوافق 2022/01/11م

القا�سي / 
حمكمة عجمان ال�سرعية 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

حمكمة عجمان ال�سرعية  

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
حمكمة ال�سارقه الإحتادية - دائرة التنفيذ

SHCEXCIREA2021/0005079 اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم
اإىل املحكوم عليه / املن�زع �ضده/ �ضريف عبداملنعم عب��ص حممد

وعنوانه : ام�رة ال�ض�رقة - كورني�ص ال�ض�رقة - منتجع م�ربيال - فيال رقم 1601 
ه�تف رقم :0558440427 0545909130

�ضدك ل�ض�لح املدعي : املن�زع/ ح�ضن اإبراهيم ح�ضن اإبراهيم 
 : رق��م مك�ين  102و103  - مكتب  ال�ضرك�ل  بن�ية   - امل��ط���ر  ���ض���رع   - بور�ضعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم����رة   : وعنوانه 

0508404878  : متحرك   -  042594601  : ه�تف   3247294464
/0005079 رق���م  ال���دع���وى  ع��ن��ه يف  ����ض���ورة  امل���رف���ق  ���ض��در احل��ك��م  ق���د   ......... ب��ت���ري��خ  اأن����ه  م���ن  ن��خ��ط��رك��م 
املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�ضم  له  املحكوم  اأن  مب�  و   SHCEXCIREA2021
املحدد لذلك ، و مب� اأن احلكم املطلوب تنفيذه ك�لآتي املجموع الإجم�يل: 18000.0  ب�لإ�ض�فة اإىل قيمة الف�ئدة 
اأنت مكلف بتنفيذ م�  بواقع �ضنوي� اعتب�را من ت�ريخ ال�ضتحق�ق يف .../..../... وحتى مت�م ال�ضداد مبوجب هذا 
ج�ء اأعاله خالل 15 يوم من ت�ريخ اليوم الت�يل لتبليغكم ، و يف ح�لة تخلفك عن ذلك ف�ن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

الإجراءات الق�نونية.  
حرر بت�ريخ: 2022/01/12

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004492 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ت�ج حممد ن�ضراين 
ه�تف   823742 حكومي  رقم  الق�د�ضية  ال�ض�رقة  عنوانه   : الإق�مة  حمل  جمهول 

رقم 0561953436
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/1/18 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجم�ن 
�ضخ�ضي� او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� 
ك�فة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اي�م من ت�ريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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م�سل�سل الطاوو�ص حقق جناًحا كبرًيا

جمال �سليمان: �سنعت ا�سمى باأعمايل 
الفنية ولي�س »ال�سو�سيال ميديا« 

قن�ة  على  �ضو"  "ليت  بربن�مج  ح���واره  خ��الل  �ضليم�ن،  واأ���ض���ف 
"ابنة  مبث�بة  له  ب�لن�ضبة  ميدي�  ال�ضو�ضي�ل  اأن  "احلي�ة"، 
اجلريان" التي ي�ض�هده� من الن�فذة، جمرد مراقب 
من بعيد، لفت� اإىل اأنه ل يوجد لديه "اأدمنز"، 
وقته،  �ضيق  رغم  بنف�ضه  ويدير ح�ض�ب�ته 
ق�ئال: "دي النقطة اللي بخ�ف منه�، 
ب�لتعبري  طريقة  عندي  اأن���  يعني 
ع���ن الأ����ض���ي����ء ب��ح��ب اإن���ه���� تبقى 
يتكلم  ح���د  مبحب�ص  ه���ي  ه���ي 
ن��ي���ب��ة ع��ن��ي، وب��خ���ف م��ن اإنه 
اأحتمل  ورط������ة  اأي  حت�����ض��ل 
اأن�  م�ص  اإن  رغ��م  م�ضئوليته� 

اللي ع�مله�".
اأنه  ال�ضوري  الفن�ن  واأو���ض��ح 
ال�ضو�ضي�ل  من جيل م� قبل 
الفن�نني  ج��ي��ل  اأي  م��ي��دي���، 
مك�نتهم  ���ض��ن��ع��وا  ال����ذي����ن 
ولي�ص  ال��ف��ن��ي��ة  ب���أع��م���ل��ه��م 
على  ن�������ض����ط���ه���م  مب������ق������دار 
ق�ئال:  م��ي��دي���،  ال�����ض��و���ض��ي���ل 
اللي  الفن�نني  "اأن� من جيل 
ومك�نتهم  �ضمعتهم  ع��م��ل��وا 
ال�ضو�ضي�ل  ق��ب��ل  امل��ت��وا���ض��ع��ة 
ميدي� من خالل الأعم�ل اللي 
�ضواء  ا�ضمي  للن��ص..  بيقدمه� 
بن�ء  اتبنى  �ضغريا  اأو  كبريا  ك���ن 
و�ضخ�ضي�ت  اأدوار  فني،  منتج  على 
على  بن�ء  م�ص  قدمته�  وم�ضل�ضالت 
م��ي��دي��� ول  ال�����ض��و���ض��ي���ل  ع��ل��ى  ن�ض�طي 
اللوك اجلديد اللي عملته ول كنت فني 

اأن� ومراتي".
ت�بع: "اأن� م�ص بنتقد الآخرين ول بقلل من 
مبح�ض�ص  اأن���  ب�ص  ع�ضر..  لغة  دي  قيمتهم.. 
عندي  ك���ن  اإن  يعرفوا  ع�ض�ن  للن��ص  مهم  اإين 
ب�نتقد  اأ�ضح�بي واتع�ضين� وعملن� و�ضوين�.. م�ص 
الآخرين لكن بقول اإن ده م�ص من�ضجم مع طبيعتي 
يف  ب�ص  �ضخ�ضية  اأم��ور  ب�ض�رك  اأحي�ن�  و�ضخ�ضيتي.. 

اأوق�ت متب�عدة زي تهنئة ابني بعيد ميالده اأو غريه ب�ص بعمل ده على 
ا�ضتحي�ء".

واختتم جم�ل �ضليم�ن حديثه مو�ضح� اأنه يفكر منذ فرتة يف اأن يكون 
اإقح�م  ودون  اخل��ضة،  بطريقته  ولكن  ميدي�  ال�ضو�ضي�ل  على  ن�ضيط� 
على  ن�ضيط  ابقى  ازاي  بفكر  "بق�يل فرتة  اخل��ضة، م�ضيف�:  الأم��ور 

ال�ضو�ضي�ل ميدي� لكن بطريقتي وبعيدا عن اخل�ضو�ضي�ت".

م�سل�سل الطاوو�ص
من جهة اخرى ق�ل الفن�ن جم�ل �ضليم�ن، اإن م�ضل�ضل الط�وو�ص حقق 
جن�ًح� كبرًيا، وعندم� ك�ن ي�ضري يف ال�ض�رع وجد اجلمهور يط�لبه بعدم 
تع�طف كبري مع  وج��ود  بعد  امل�ضل�ضل  اأح���داث  اأمنية �ضمن  ت��رك حق 
دائًم�  يرغب  اجلمهور  اأن  تليفزيونية،  ت�ضريح�ت  يف  ق�ضته�.واأ�ض�ف 
يف م�ض�هدة الظواهر الجتم�عية التي يرف�ضه� املجتمع �ضمن اأحداث 

م�ضل�ضل اجتم�عي، حتى تن�ق�ص تلك الق�ض�ي� والظواهر ال�ضلبية.
اإي��ج���د موقف  اإىل  الفنية ت�ضعى  الأع��م���ل  الأن���واع م��ن  اأن تلك  وت���ب��ع 
مثل  الظواهر  ه��ذه  �ضد  جميًع�  املجتمع  يقف  حتى  موحد  اجتم�عي 
وانته�ك  ميدي�  لل�ضو�ضي�ل  ال�ضيئ  وال�ضتخدام  وامل��خ��درات  التحر�ص 
التي  ال��ظ��واه��ر  م��ن  اأ�ضبحت  والت�ضهري  واخل�ضو�ضي�ت  الأع���را����ص 
يرف�ضه� املجتمع ب�ضكل ق�طع.وا�ضتطرد اأنه يف جميع دول الع�مل عند 
اإثب�ت جرمية يجب اأن تكون هن�ك اأدلة لإثب�ت تلك اجلرمية، وهن�ك 

يف الأحي�ن جمرمون يهربون من العدالة لعدم كف�ية الأدلة.

جمال �سليمان يقدم م�سل�سل اإدري�ص ال�سنو�سي
وك�ن ا�ضت�أنف النجم ال�ضوري جم�ل �ضليم�ن ن�ض�طه الفني من جديد 
من خالل بدء ت�ضوير م�ض�هد امل�ضل�ضل املتوقف منذ فرتة طويلة عن 
ملك ليبي� اإدري�ص ال�ضنو�ضي، حيث يقدم خالل امل�ضل�ضل اجلديد �ضرية 

ذاتية للملك الليبي.

تفا�سيل م�سل�سل جمال �سليمان اجلديد
�ضخم  اآخر  "ال�ضنو�ضي" وعمل  بني  التن�ضيق  �ضليم�ن  جم�ل  ويح�ول 
من اإنت�ج م�ضرتك يف لبن�ن تدور اأحداثه يف ع�ضريني�ت القرن امل��ضي 

وتنق�ضم م�ض�هد العمل اجلديد بني مدينتي بريوت ودم�ضق.
ورحب النجم العربي ب�لعمل اجلديد وفكرة ال�ضراكة خ��ضة اأنه يقدم 
ق�ضية خمتلفة تهم �ضعوب اأهل ال�ض�م جميًع�، وهو م� يح�ول تو�ضيله 
�ضليم�ن  جم�ل  الفن�ن  اعتذر  ال�ض�بقني  العملني  وب�ضبب  اأعم�له،  يف 
موؤخًرا عن بطولة اأحد امل�ضل�ضالت امل�ضرية يف رم�ض�ن الق�دم ل�ضيق 

الوقت.

رانيا يو�سف ت�ستاأنف 
ت�سوير )املماليك( 

"املم�ليك"،  مب�ضل�ضل  م�ض�هده�  ت�ضوير  يو�ضف،  راني�  الفن�نة  ت�ضت�أنف 
مب��دي��ن��ة الإن���ت����ج الإع���الم���ي، م��ع ك��ل م���ن؛ حم��م��د ل��ط��ف��ي، ورام����ي وحيد، 

وفيدرا، وذلك بعد عودته� من رحلته� الأخرية ب�إ�ضب�ني�.
 60 يف  اأحداثه�  ت��دور  التي  الطويلة  الأع��م���ل  نوعية  اإىل  العمل  وينتمي 
حلقة، وي��دور يف اإط���ر اجتم�عي ت�ضويقي ويظهر بيومي ف��وؤاد، بدور رجل 
 6 امل�ضل�ضل  اإط���ر درام��ي ت�ضويقي، كم� ي�ضم  اأعم�ل، وتتواىل الأح��داث يف 
درامي  �ضي�ق  يف  امل�ضل�ضل  يتن�وله�  منف�ضلة  غري  مت�ضلة  متوازية  ق�ض�ص 

م�ضوق.
�ض��ضة  عرب  املقبلة  الفرتة  خ��الل  عر�ضه  املقرر  من  املم�ليك"،  م�ضل�ضل" 
قن�ة "النه�ر"، وي�ض�رك يف بطولته كوكبة من النجوم بج�نب راني� يو�ضف 
منهم؛ حممد لطفي، وبيومي فوؤاد، وع�ئ�ضة عثم�ن، ورامي وحيد، وحممد 
�ضليم�ن، وفيدرا، ودوللي �ض�هني، وعمر ح�ضن يو�ضف، وهو من ت�أليف ه�ض�م 

هالل، واإنت�ج اإيه�ب منري، واإخراج ح�زم فودة.
�، حيث تقدم  اأي�ضً امل�ضل�ضل دوًرا مهًم�  اأحمد، يف  الفن�نة ع�ئ�ضة بن  وتقدم 
اأحالمه�  لتحقيق  م�ضر  اإىل  ت�ض�فر  "ع�ي�ضة"،  ُت��دع��ى  تون�ضية  فت�ة  دور 
العربي  الوطن  اأه��ل  الكثري من  يقبل  الأح��الم كم�  اأر���ص  وطموح�ته� يف 

عليه�، ولكن �ضرع�ن م� تنقلب حي�ته� راأ�ًض� على عقب.

التوا�سل  مبواقع  عالقته  عن  �سليمان  جمال  الفنان  حتدث 
الجتماعي، واأ�سباب ابتعاده عنها لفرتات كبرية، مو�سحا اأنه 
ل ميلك �سوى ح�سابني على اإن�ستجرام وفي�سبوك، ويديرهما 

بنف�سه.

 ”207 “الغرفة  اجلديد  الدرامي  امل�ضل�ضل  بطولة  يف  ال�ضم��ضرجي  جيه�ن  الفن�نة  ت�ض�رك 
واملقرر عر�ضه على اإحدى املن�ض�ت الإلكرتونية قريًب�. 

ب�مل�ض�ركة  �ضعيدة  اإنه�  ل�"الد�ضتور"،  ت�ضريح�ت خ��ضة  ال�ضم��ضرجي يف  وق�لت جيه�ن 
لديه�  اأنه�  اإىل  لفتة  توفيق،  خ�لد  اأحم������د  ال��راح��ل  الكبري  الك�تب  اأع��م���ل  اأح��د  يف 
امل�ضل�ضل حيث تظهر بدور  اأح��داث  ال�ضكل الذي �ضتظهر به خالل  ح�لة رعب من 

)عفريتة(. 
واأ�ض�فت اأن العمل خمتلف وفريق امل�ضل�ضل ككل ي�ضود بينهم� كيمي� من نوع 
خ��ص �ضوف تظهر على ال�ض��ضة وقت عر�ضه، موؤكدة اأن فريق عمل امل�ضل�ضل 

اأو�ضك على النته�ء من ت�ضويره. 
وع���ن ت��غ��ي��ري امل��خ��������������رج وت����أث���ري ذل���ك ع��ل��ى ���ض��ري الأح�������داث؛ ق���ل��ت جيه�ن 
طريقة  اأو  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  مل  امل��خ��رج  تغيري  اإن  ال�ضم��ضرجي 
الت�ضوير خ��ضة واأن املخرج حممد بكري خمرج كبري وله ب�ضمة مميزة 

يف اأي عمل يقدمه. 
وي�ض�فر اأبط�ل م�ضل�ضل )الغرفة 207( اإىل مدينة ال�ض�حل ال�ضم�ىل 
اأحداث  م��ن  اخل�رجية  امل�ض�هد  لت�ضوير  اجل����رى  الأ���ض��ب��وع  نه�ية 
م�ضل�ضله "الغرفة 207"، وامل�أخوذ عن جمموعة ق�ض�ضية للك�تب 
اأحمد خ�لد توفيق، الذى تدور اأحداثه يف 10 حلق�ت، �ضين�ريو 

وحوار ال�ضين�ري�ضت ت�مر اإبراهيم.
امل�ض�هد  ت�ضوير  مكثف  ب�ضكل  املخرج  بكري  حممد  ويوا�ضل 
�ضهر دي�ضمرب اجل�ري   اأواخ����ر  ع��ر���ض��ه   اأج���ل  م��ن  الأخ����رية 
وي�ض�رك يف بطولة امل�ضل�ضل  النجم حممد فراج و النجمة 
ريه�م عبد الغفور و ن�ردين فرج، و يو�ضف عثم�ن و جيه�ن 
ال�ضم��ضرجي وعدد من املمثلني ال�ضب�ب، وتتواىل اأحداث 
العمل  حول جرمية قتل، فى اإط�ر "الفال�ص ب�ك" اإذ يتم 
اأوىل حلق�ت العمل، لتعود ال�ضخ�ضية من جديد ل�ضرد  قتله فى 

م� م�ضى من اأحداث.
 3 على  اأح��داث��ه  تعتمد   ،1968 ع���م  ف��ى   207 ال��غ��رف��ة  رواي���ة  ق�ضة 
ون�ردين  الغفور  عبد  وريه�م  فراج  حممد  يقدمه�  رئي�ضية  �ضخ�ضي�ت 
فرج، وتقع الأحداث داخل فندق اأ�ضر م�لكه على بق�ء الغرفة 207 
رغم الأهوال التي تدور فيه� من رعب واإث�رة، حيث تودى بحي�ة كل 
قليلني  لكن   207 الغرفة  دخلوا  الكثريين  اإن  حيث  يقطنه�،  من 

فقط ا�ضتط�عوا النج�ة منه�.

جيهان ال�سما�سرجي: مرعوبة من 
�سكلي يف م�سل�سل الغرفة 207

م�ضل�ضل  بطلة  املفتى  ه��دى  الفن�نة  ق���ل��ت 
اجلمهور  ف��ع��ل  ردود  ت��ن��ت��ظ��ر  اأن���ه����  بيمبو" 
اإط���ر كوميدي  حول امل�ضل�ضل الذي يدور يف 

اأك�ضن.
واأ�ض�فت اأن دوره� م�ضورة تعمل يف الو�ضط 
اأي�ض�  الإع���الن����ت  بت�ضوير  ت��ق��وم  و  ال��ف��ن��ي، 
ولكنه� تتف�جىء بقتل �ضديقة له�، فتح�ول 
البحث عن الق�تل مب�ض�عدة "بيمبو الديلر"، 

و الذي يلعب دوره الفن�ن اأحمد م�لك. 
وعن م�ض�ركة "ويجز" يف امل�ضل�ضل ق�لت اإنه� 
يف  التوفيق  له  وتتمنى  كممثل  به  تف�جئت 

اأعم�له الفنية الق�دمة. 
)بيمبو(،  م�ضل�ضل  حلق�ت  اأوىل  وانطلقت 
م�لك  اأحمد  الفن�ن  بطولته  يخو�ص  ال��ذي 
الإلكرتونية،  �ض�هد   وي��ج��ز،  عرب من�ضة  و 
من  حلقتني  ع��ر���ص  مت  حيث  اأم�����ص،  م�ض�ء 
حلقتني  ب���واق���ع  ي��ع��ر���ص  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

اأ�ضبوعي�. 
 8 م��ن  يتكون  درام���ي  م�ضل�ضل  ه��و  )بيمبو( 

حلق�ت فقط، و يدور يف اإط�ر ت�ضويقي حول 
ع�مل املخدرات، اإذ يلعب اأحمد م�لك دور 
الأول  العمل  هو  امل�ضل�ضل  يعترب  و  ديلر، 
و  التمثيل،  ع����مل  يف  )وي��ج��ز(  للمطرب 

العمل ح��ول جمموعة من  ت��دور ق�ضة 
العديد  فى  يتورطون  الذين  ال�ضب�ب 

من امل�ضكالت ومنهم من يقبل على 
يعر�ضهم  مم����  امل����خ����درات  ت��ع���ط��ي 
ت�ضكل  التى  امل�ضكالت  من  للعديد 

خطر على حي�تهم.

- اأبطال م�سل�سل بيمبو 
امل�����ض��ل�����ض��ل ب��ط��ول��ة اأح���م���د م����ل���ك و 
ويجز، و رزان مغربي، و�ضليم�ن عيد، 
و عدد من �ضيوف ال�ضرف و الوجوه 

اأديب ومنة  اجلديدة، ت�أليف حممد 
ف����وزي، واآخ���ري���ن، واإخ�����راج عمرو 

�ضالمة و عمر ر�ضدي. 
ع��ل��ى ج���ن��ب اآخ���ر اأك����دت هدى 
امل��ف��ت��ى ان���ه���� ���ض��ع��ي��دة ب����ردود 
الفع�ل حول فيلمه� اجلديد 
�ض�ركت  ال��ذي  خ��ربة،   "فرق 
الفن�ن  اأم����������م  ب���ط���ول���ت���ه  يف 
حممد ال�ضرنوبى و ق�لت اإنه� 

تن�ق�ص  مت�م�  خمتلفة  جتربة 
تخوفه�  رغ��م  و  ال�ضب�ب  م�ض�كل 

اأول  يعترب  العمل  لن  البداية  يف 
فعل  ردود  ل��ك��ن  ل��ه���  مطلقة  ب��ط��ول��ة 

اجلمهور ج�ءت مب�ضرة للغ�ية. 

هدى املفتي: )بيمبو( جتربة خمتلفة 
اأمتنى اأن تنال اإعجاب اجلمهور
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م�ساركة �سور الطعام على مواقع التوا�سل 
الجتماعي قد ت�سبب �سررا ج�سديا غري متوقع!

التوا�ضل  م��واق��ع  على  الطع�م  �ضور  م�ض�ركة  اأن  حديثة  درا���ض��ة  وج��دت 
الجتم�عي قبل تن�وله، قد يكون �ضيئ� ملحيط اخل�ضر.

وتظهر النت�ئج اأن اأولئك الذين ي�ضورون وجب�تهم ي�ضتغرقون وقت� اأطول 
لي�ضعروا ب�ل�ضبع ويرتكهم هذا الت�ضرف اأكر رغبة يف تن�ول وجبة ث�نية، 

م� ي�ض�هم يف زي�دة الوزن.
ويف كل ع�م، ُتن�ضر امللي�رات من ال�ضور على و�ض�ئل التوا�ضل الجتم�عي 
مع  "اللذيذة"  وجب�تهم  م�ض�ركة  يف  الراغبني  الطع�م  ع�ض�ق  قبل  م��ن 

الآخرين.
وت�ضري الدرا�ض�ت ال�ضتق�ض�ئية اإىل اأن م� يق�رب %70 من جيل الألفية، 
اأولئك الذين ولدوا يف الثم�نيني�ت والت�ضعيني�ت، ي�ض�ركون ب�نتظ�م �ضور 

الطع�م عرب الإنرتنت قبل تن�وله.
الفوائد  بع�ص  هن�ك  اأن  وج��دت  ال�ض�بقة  الدرا�ض�ت  بع�ص  اأن  اإىل  وي�ض�ر 
تكبيق�ت  على  ال�ضور  م�ض�ركة  اأن  اإح��داه���  وج��دت  حيث  املم�ر�ضة،  لهذه 
لأن  اأف�ضل،  الطع�م  م��ذاق  يجعل  اأن  ميكن  الجتم�عي  التوا�ضل  مواقع 

اأخذ اللقط�ت يجعل الدم�غ يركز اأكر على رائحة ومذاق الطع�م.
لكنه اجت�ه مثري للجدل، حيث حتظر بع�ص املط�عم ال�ضور على امل�ئدة 

لأنه� ميكن اأن تزعج العمالء الآخرين وي�ضبح الطع�م ب�ردا.
وخالل الدرا�ضة احلديثة، ق�م الب�حثون يف ج�معة جورجي� اجلنوبية يف 

الولي�ت املتحدة بتجنيد 145 ط�لب� وتق�ضيمهم اإىل جمموعتني.
واأعطيت لكل منهم اأطب�ق من مقرم�ض�ت اجلنب لتن�وله�، بينم� ُطلب من 

الن�ضف التوقف عن ذلك والتق�ط �ضورة اأول.
بهذه  اإعج�بهم  م��دى  تقييم  امل�ض�ركني  من  ُطلب  مب��ضرة  تن�وله�  وبعد 

املقرم�ض�ت، وم� اإذا ك�نوا يريدون املزيد.
الذين  اأولئك  اأن   ،Appetite ُن�ضرت يف جملة  التي  النت�ئج،  ووج��دت 
اأخذوا �ضورة للطبق قبل الأكل، �ضجلوا درج�ت اأعلى من حيث ال�ضتمت�ع 

ب�لطع�م.
واأ�ض�ر الب�حثون اإىل اأن التق�ط ال�ضور يبدو اأنه يغري طريقة اإدراك الدم�غ 

للطع�م ويعزز الرغبة يف احل�ضول على املزيد من ال�ضعرات احلرارية.
وكتبوا: "ذكري�ت الطع�م وعملية ت�ضجيل ال�ضتهالك ميكن اأن توؤثر على 
اإىل زي�دة  ي��وؤدي  التق�ط ال�ضور  اأن  اإىل  ن�أكله. وت�ضري نت�ئجن�  مقدار م� 
الرغبة يف تن�ول الطع�م بعد ال�ضتهالك". وك�نت الت�أثريات اأكر و�ضوح� 
يف املتطوعني الذين ح�ضلوا على وجب�ت اأ�ضغر )�ضتة مقرم�ض�ت بدل من 

.)12
وحذر الب�حثون: "اأولئك الذين ي�ضعون اإىل تن�ول وجب�ت اأ�ضغر، خ��ضة 
مل�  �ضور  التق�ط  يتجنبوا  ب���أن  تقلي�ضه�،  يريدون  التي  املغرية  الأطعمة 

ي�أكلونه".

؟ الغليان  قبل  املاء  حرارة  درجة  عن  تعرف  • ماذا 
- امل�ء يبلغ درجة حرارة ع�لية قبل الغلي�ن تفوق درجته اأثن�ء الغلي�ن

؟ الفقمة  تنامه  الذي  الوقت  مقدار  هو  • ما 
- الفقمة تن�م مدة ل تتج�وز دقيقة ون�ضف فقط .

؟ هاواي  جزر  فواكه  اأ�سهر  هي  • ما 
جزر ه�واي تنتج اأكر من ثلث احتي�ج الع�مل من الن�ن��ص .

تتجدد؟ هل  الن�سان  عني  • رمو�ص 
عمر  متو�ضط  ويبلغ   ب��ضتمرار،  الن�ض�ن  عني  رمو�ص  تتجدد  نعم   -

الرم�ص الواحد حوايل 150 يوم� .

طوال  النمو  عن  تتوقف  ل  التي  الإن�ض�ن  ج�ضم  يف  الوحيدة  الأع�ض�ء  من  والأذن  الأنف  اأن  تعلم  هل   •
فرتة احلي�ة.

تقريب�. خلية  تريليون   100 من  يتكون  الإن�ض�ن  ج�ضم  اأن  تعلم  • هل 
الث�نية. يف  كلم  الف   300 ال�ضوء  �ضرعه  اأن  تعلم  • هل 

�ضفحة  ب�أكل  جوجل  �ضتقوم  قليال،  انتظرت  ثم   zerg rush جوجل  يف  كتبت  اإذا  اأن��ك  تعلم  هل   •
البحث.

الف�أر. من  حجم�ً  اأ�ضغر  يكون  الولدة  حديث  الب�ندا  دب  اأن  تعلم  • هل 
ه�ضمية. غدة  مليون   35 يق�رب  م�  على  حتتوي  الإن�ض�ن  معدة  اأن  تعلم  • هل 

احلية. اخلالي�  عدد  اأ�ضع�ف  بع�ضرة  ُتقدر  الإن�ض�ن  ج�ضم  يف  املتواجدة  البكتريي�  عدد  اأن  تعلم  • هل 
احللوي�ت. اأ�ضك�ل  من  ك�ضكل  احللو  الب�ضل  ي�ضتعملون  ك�نوا  الفراعنة  اأن  تعلم  • هل 

ب�لبك�ء. حزنه  عن  يعرب  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
الفولذ. من  مرات   5 اأقوى  العنكبوت  حرير  اأن  تعلم  • هل 

املر�ص. ب�ضبب  تنتحر  ولكنه�  متوت  ل  الن�ضور  اأن  تعلم  • هل 

النملة املغرورة 
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املاجنو م�ستودع ادوية وفيتامينات

تعترب ف�كهة امل�جنو م�ضتودع ادوية وفيت�مين�ت حيث عرف الهنود امل�جنو 
رمزاً  الهندية  ك�لثق�فة  الثق�ف�ت  بع�ص  يف  ومتثل  �ضنة،  اآلف  اأربعة  منذ 
للحي�ة. فثمرة م�جنو واحدة كفيلة بتزويد اجل�ضم بربع ح�جته اليومية 
من فيت�مني ج، وثلثي ح�جته من فيت�مني اأ، ومقداراً جيداً من فيت�مني 
والفو�ضفور،  املغن�ضيوم،  مثل  مب��ع���دن  غنية  اأن��ه���  كم�  الأل��ي���ف.  بج�نب  د 

والبوت��ضيوم الذي يقلل من خطورة ارتف�ع �ضغط الدم.
تتميز  التي  الأك�����ض��دة  م�ض�دات  م�ض�در  اأف�ضل  م��ن  امل���جن��و  ثمرة  وتعترب 
بخ�ض�ئ�ص م�ض�دة لالأمرا�ص ال�ضرط�نية حيث متنع تدهور خالي� اجل�ضم 
القلب  ب���أم��را���ص  الإ���ض���ب��ة  اأو  ال�ضرط�نية  اخل��الي���  ت��ك��ّون  ع��دم  وب�لتبعية 

والأوعية الدموية وال�ضيخوخة املبكرة.
الغنية  الأطعمة  تن�ول  بني  الوثيق  الرتب�ط  الأبح�ث حديث�ً  ك�ضفت  وقد 
ب�لألي�ف بكرة وقلة خطورة الإ�ض�بة ب�لأمرا�ص ال�ضرط�نية التي ت�ضيب 

اجله�ز اله�ضمي ك�ضرط�ن املعدة والقولون وغريهم�.
ب�لأنيمي�  وامل�ض�بون  احل�مل  ُتن�ضح  لذلك  ب�حلديد،  غني  امل�جنو  اأن  كم� 
ان�ضداد م�ض�م  اأن��ه فع�ل يف عالج  دوري��ة. كم�  بتن�وله� ب�ضفة  ال��دم(  )فقر 

اجللد وتقي من حمو�ضة املعدة و�ضوء اله�ضم

ك�نت النملة �ض�حبة غرور ق�تل لذلك ك�نت ترى نف�ضه� اجمل منلة يف الوجود ورغم �ضكوى ال�ضديق�ت منه� 
ال ان ملكتهم مل ت�ضتطيع ان تفعل �ضيئ� ف�لغرور مثله مثل املر�ص ي�أخذ وقته ثم ي�ضفي �ض�حبه منه.. ك�ن بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�ص ون�ض�ط وامللكة تراقبهم وهي �ضعيدة.. لكنه� فج�أة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�ضي بدون ف�ئدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�ض�عدة.. فج�ءت 
امللكة اليه� وق�لت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ي�أكل ويعي�ص هن� يف 
حم�يتي لذلك �ض�أطلب منك التفكري ام� ان تعي�ضي هن� كم� نعي�ص وتفعلي م� نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي 

وتبحثي لنف�ضك عن مك�ن اآخر.
ب�لطبع لن ت�ضتطيع ان تعي�ص وحده� هكذا فكرت.. ولن ت�ضتطيع ان تبني لنف�ضه� بيت� وحده�.. هذا �ضحيح 
والطبيعة  الزهور  و�ضط  بنف�ضه�  تخت�ل  وم�ضت  وخرجت  ي�ض�عده�  من  جتد  ان  جم�له�  �ض�عده�  رمب���  لكن 
اجلميلة ومل تنظر ام�مه� او حتت اقدامه� لذلك وقعت يف م�ضتنقع �ضغري ولن النمل معروف عنه انه يغرق 
الن حتت�ج  فهي  وغروره�  ون�ضيت جم�له�  والعون  امل�ض�عدة  وتطلب  وت�ضرخ  ت�ضرخ  اخ��ذت  فقد  م�ء  �ضرب  يف 
اإىل من ينقذه� فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جم�ل ودلل، ومع �ضرخ�ته� �ضمعته� جمموعة من 
�ضديق�ته� كن يحملن بذرة كبرية فرتكنه� وذهنب لروؤيته� ف�ضحكن وق�لت احداهن.. هي�.. هي� ايه� اجلم�ل 
انقذ �ض�حبتك.. هي� ايه� اجلم�ل �ض�رع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�ضيع.. هي� ايه� اجلم�ل القوي املتعجرف 
انقذ �ض�حبتك الت�فهة.. هن� عرفت انه� بحق ت�فهة فلم ينقذه� جم�له� وعجرفته� لذلك بكت ب�ضدة وق�لت 
و�ضط دموعه� لكم كل احلق ن�ضيت نف�ضي ومل اعرف قدره� ال الآن ف�جلم�ل لن يدوم يل.. لكم كل احلق ولكن 
�ضيدوم ال�ضدق�ء والخ��وات و�ض�ئر اململكة، ت�أثرن بذلك لح�ض��ضهن ب�ضدقه� فدفعن له� ق�ضة قوية ركبته� 
وع�دت و�ضط اخواته� و�ضديق�ته� لتبداأ ع�ضر جديد ن�ضيت فيه الغرور واجلم�ل فقط متنت ان تتزوج وتنجب 

منلة اجمل منه� بكثري ولكن لن تعلمه� الغرور ابدا.

فتاة تطعم اجلراء خارج منزلها على �سفاف نهر يامونا يف نيودلهي  ا ف ب

احلمراء  ال��ل��ح��وم  ا���ض��ت��ه��الك  تقليل  اأن  اإىل  ج��دي��دة  درا���ض��ة  تو�ضلت 
اأن يزيد  الف�كهة واخل�����ض��روات ميكن  م��ن  امل��زي��د  وت��ن���ول  وامل��ع���جل��ة 

متو�ضط العمر املتوقع مبقدار ثم�نية اأ�ضهر.
وق�ل الب�حثون اإنه �ضيقلل اأي�ض� الوفي�ت الن�جمة عن اأمرا�ص القلب 

وال�ضكتة الدم�غية وال�ضرط�ن.
وت�أتي تو�ضي�تهم جزءا من تقرير �ض�در عن اأك�دميية العلوم الطبية 
املن�خ  تغري  تدابري  حت�ضني  كيفية  يف  بحث  وال��ذي  امللكية،  واجلمعية 

ل�ضحة الن��ص الآن وعلى املدى الطويل.
البيئي  التغيري  واأ�ضت�ذ  للتقرير  امل�ض�رك  الرئي�ص  هينز،  اآن��دي  وق���ل 
وال�ضحة الع�مة يف كلية لندن لل�ضحة والطب ال�ضتوائي: "منع تغري 
ال�ضغط  تقليل  اإمك�نية  مع  �ضحتن�،  حت�ضني  اإىل  اأي�ض�  �ضيوؤدي  املن�خ 
لالأجي�ل  اأو  الآن  ���ض��واء   - ب���لأع��ب���ء  املثقلة  ال�ضحية  خدم�تن�  على 

الق�دمة".

من  جمموعة  م��ن  الأدل���ة  ملراجعة  رائ���دا  خبريا   11 التقرير  وجمع 
امل�ض�در حول الآث�ر ال�ضحية ملب�درات مع�جلة تغري املن�خ.

واأ�ض�ف اآندي: "يقدم تقريرن� العديد من الأمثلة "املربحة للج�نبني" 
لالإجراءات التي �ضيكون له� ت�أثري اإيج�بي على ال�ضحة واملن�خ. يجب 
ال��ق��ط���ع���ت، مب��� يف ذل��ك النقل وال��غ��ذاء وال��ب��ن���ء والط�قة،  ت���أخ��ذ  اأن 
من  لال�ضتف�دة  املن�خية  الإج����راءات  تنفيذ  عند  العتب�ر  يف  ال�ضحة 
التدابري، مثل  العديد من  ت�ض�عد  اأن  املزدوجة. وميكن  الفوائد  هذه 
حت�ضني الو�ضول اإىل و�ض�ئل النقل الع�م والإ�ضك�ن املوفر للط�قة، يف 

تقليل التف�وت�ت ال�ضحية".
ومن املتوقع اأن يوؤدي اتب�ع نظ�م غذائي �ضحي يت�ضمن تقليل اللحوم 
متو�ضط  زي���دة  اإىل  واخل�ضروات،  الفواكه  وزي���دة  واملع�جلة  احلمراء 
انبع�ث�ت  وتقليل  للتقرير،  وفق�  اأ�ضهر،  ثم�نية  بنحو  املتوقع  العمر 

غ�زات الحتب��ص احلراري املرتبطة ب�لغذاء بنحو 17%.

ملاذا ينبغي تقليل ا�ستهالك اللحوم احلمراء وتناول الفواكه واخل�سراوات؟!


