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ربوت ال�سمكة.. ابتكار ثوري لعالج ال�سرطان 
اأن علماء �صينيني متكنوا من تطوير  ذكرت تقارير علمية، موؤخرا، 
مبا�صر  ب�صكل  الكيماوي  ال��دواء  اإي�صال  ت�صتطيع  جمهرية  روبوتات 
اإىل الأورام ال�صرطانية يف اجل�صم، وهو ما يفتح الأبواب اأمام تفادي 

الأعرا�ض ال�صديدة للعالج و�صط املر�صى.
وبح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن هذا الربوت الثوري 
الذي ل يتعدى حجمه 0.01 من امليليمرت، مت تطويره عن طريق 
تقنيات ثالثية الأبعاد للطباعة، اعتمادا على مرهم "جل" ميكنه اأن 

يقوم بتغيري �صكله عندما يتعر�ض مل�صتويات مرتفعة من احلمو�صة.
وخالل التجربة، مت غمر "الربوت" وهو على �صكل �صمكة، يف حملول 
من اأك�صيد احلديد، فاكت�صب قدرة على اجلذب املغناطي�صي، ثم مالأ 

فمه بالدواء الكيماوي الذي يحتاجه مري�ض ال�صرطان.
الدموية،  ال�صرايني  املجهري عن طريق  الروبوت  وميكن حقن هذا 
ال�����ص��رط��اين، ع��ن ط��ري��ق القوة  ال����ورم  اإىل م��وق��ع  ث��م ي�صق ط��ري��ق��ه 
م�صتوى احلمو�صة  زيادة  اإىل  ال�صرطان  وت��وؤدي خاليا  املغناطي�صية. 
يف ال�صوائل التي حتيط بها، وحلل هذه امل�صكلة، مت ت�صميم الروبوت 
الدواء  اإلقاء  لأج��ل  فمه،  ي�صبه  ما  ويفتح  �صكله  يغري  حتى  املجهري 

الكيماوي املوجود بداخله.

كيف تعرب الب�سرة عن �سوء التغذية؟
اأفاد جملة "فرويندين" الأملانية اأن النظام الغذائي ال�صيء قد ي�صر 
بالب�صرة ب�صكل كبري، كما اأن التناول املفرط لبع�ض الأطعمة كاحلليب 

والغلوتني وال�صكر تظهر اآثاره ب�صكل وا�صح على الب�صرة.
اأهمية النظام الغذائي  ويف البداية، ي�صري خرباء املجلة الأملانية اإىل 
للب�صرة، لكن ال�صكر والغلوتني واحلليب تعترب من املواد، التي تت�صبب 
يف حدوث �صل�صلة من ال�صتجابات يف اجل�صم، ف�صاًل عن اإ�صعاف ما 

يعرف بالنبيتات اجلرثومية املعوية.
ب�صكل  الغذائية  للعنا�صر  امت�صا�ض اجل�صم  ذلك عدم  ويرتتب على 
جيد، بالإ�صافة اإىل الإ�صابة باللتهابات، والذي ميكن التعرف عليه 
كما  ال�صيخوخة،  اأع��را���ض  ظ��ه��ور  و�صرعة  والبقع  البثور  �صكل  م��ن 
ال�صعف  عالمات  ظهور  والفيتامينات  الربوتني  نق�ض  على  يرتتب 
مرة  خالياها  جت��دد  وع��دم  مرونتها  وتدهور  وجفافها  الب�صرة  على 
اأخرى، ف�صاًل عن اأن النظام الغذائي ال�صيء يزيد من م�صاكل الب�صرة 
الناجتة عن اجلينات الوراثية. ون�صحت املجلة الأملانية بالبتعاد عن 
املواد، التي ت�صر بالب�صرة مثل ال�صكر واحلليب اأو الغلوتني ملدة �صهر 

مع النوم لفرتات كافية وتناول كمية كافية من ال�صوائل.

ل�سان من ذهب.. ك�سف اأثري جديد مب�سر
اك��ت�����ص��اف��ات اأث���ري���ة ل ت��ت��وق��ف يف ب��ر م�����ص��ر، ك���ان اآخ���ره���ا م��ا اأعلنت 
الأثرية  البعثة  بعثور  ر�صمي،  بيان  يف  والآث���ار  ال�صياحة  وزارة  عنه 
على  املنيا،  مبحافظة  البهن�صا  اآث���ار  منطقة  يف  العاملة  الإ�صبانية، 
مقربتني متجاورتني ترجعان اإىل الع�صر ال�صاوي، والتي اأكد وزير 
الآثار الأ�صبق، يف ت�صريحات ملوقع "�صكاي نيوز عربية"، اأنها تعود اإىل 

النه�صة". "ع�صر 
م�صطفى  ل��الآث��ار،  الأع��ل��ى  للمجل�ض  العام  الأم��ني  اأعلنه  ما  وح�صب 
بون�ض  واأ�صرت  ما�صكورت  مايته  برئا�صة  الأثرية  البعثة  ف��اإن  وزي��ري، 
املقربتني  اأحد هاتني  بر�صلونة، قد عرثت عند  ميالدو، من جامعة 
ل�صانا من  اأحدهما كان ميلك  رفات �صخ�صني جمهولني،  بقايا  على 

ذهب.
واأو�صح وزيري يف بيان، اأنه مت العثور داخل املقربة على تابوت م�صنوع 
من احلجر اجلريي له غطاء على هيئة �صيدة؛ وبجانبه بقايا رفات 
ل�صخ�ض غ��ري م��ع��روف ب��ع��د. واأو���ص��ح��ت ال��درا���ص��ات الأول��ي��ة اأن هذه 

املقربة مت دخولها من قبل خالل الع�صور القدمية.
كانت  الثانية  املقربة  اأن  اإىل  ما�صكورت،  البعثة،  رئي�ض  اأ�صار  حني  يف 
اأعمال  اأث��ن��اء  م��رة  لأول  بفتحها  البعثة  وق��ام��ت  متاما"،  "مغلقة 

احلفر.
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لعبة احلبار  والكا�سا دي بابيل.. 
كيف و�سعت املحاكم يف ورطة؟

الناطقة بغري الإجن��ل��ي��زي��ة حتقيق  ال��درام��ا  ب��ه  ت��وا���ص��ل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
�صعبية كبرية غري م�صبوقة، ت�صهد املحاكم يف بريطانيا اأزمة متعلقة بهذه 

امل�صل�صالت.
ن�����ص��ب م�����ص��اه��دة الأع���م���ال غ���ري الناطقة  ارت���ف���اع  اإىل  ت��ق��دي��رات  وت�����ص��ري 
بالإجنليزية على من�صة "نتفلك�ض" اإىل اأكرث من 50 باملئة العام املا�صي، 
و�صط توقعات اأن يكون هذا الرقم اأكرب يف العام اجلاري بف�صل ال�صهرة التي 
وم�صل�صل  احلبار"،  "لعبة  اجلنوبي  الكوري  امل�صل�صل  مثل  اأعمال  حققتها 

اجلرمية الإ�صباين "لكا�صا دي بابيل"، والعمل الفرن�صي "لوبني".
ب��ال��ع��ر���ض حتت  امل��ن�����ص��ات املتخ�ص�صة  ن��ه��م  اأن  ي��ح��ذرون م��ن  ل��ك��ن خ���رباء 
الق�صاء يف  يوؤثر على قطاع  اأجنبية عديدة،  بلغات  اأعمال  الطلب لتقدمي 

بريطانيا.
ووفق تقرير ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن املحاكم بالبالد تعاين 
"اأزمة" نق�ض املرتجمني من لغات عديدة اإىل الإجنليزية، وذلك لتف�صيل 
العرو�ض  من�صات  ل�صالح  العمل  اللغوية  امل��ه��ارات  ه��ذه  مبثل  يتمتع  من 

التلفزيونية وال�صينمائية.
اأو�صت اللجنة ال�صت�صارية للهجرة،  وبح�صب ال�صحيفة الربيطانية، فقد 
بالهتمام مب�صاألة نق�ض هوؤلء املرتجمني الذين يتم العتماد عليهم من 
احلاجة  اأن  خ�صو�صا  ال�صحية،  الرعاية  وخدمات  واملحاكم  ال�صرطة  قبل 

اإليهم ت�صجل زيادة �صنوية ت�صل اإىل 7 باملئة كل عام تقريبا.
اأ�صحاب  املرتجمني من  اإىل  الفتقار  اأن  ال�صت�صارية من  اللجنة  وح��ذرت 

الكفاءات، ت�صبب يف انهيار بع�ض املحاكمات.

مفاجاأة عن اأول بوؤرة الأوميكرون
"نيويورك  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ري���ر  ك�����ص��ف 
تاميز" الأم��ريك��ي��ة ع��ن م��ف��اج��اأة، تتعلق 
مبكان اأول ظهور ملتحور كورونا اجلديد 

العامل. قلق  اأثار  "اأوميكرون" الذي 
ظهور  اأول  اإن  ال�صحيفة  تقرير  وق���ال 
خا�ض  ح��ف��ل  يف  ك����ان  ل�"اأوميكرون" 
املعروفة  اليابانية  املتحركة  ب��ال��ر���ص��وم 
مانهاتن  يف  اأق����ي����م  "اإنيمي"،  ب���ا����ص���م 
ب���ن���ي���وي���ورك، ح�����ص��ره ق���راب���ة 53 األ���ف 

�صخ�ض، ل يف جنوب اإفريقيا كما اأ�صيع.
ال���ذي  اأن احل�����دث  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ�����ص����اف 
املا�صي،  ن��وف��م��رب  و21   19 ب��ني  اأق��ي��م 
كورونا  بفريو�ض  اإ�صابات  ت�صجيل  �صهد 
ب��ي��رت ماكجني  ب��ي��ن��ه��ا  امل�����ص��ت��ج��د، وم����ن 

العامل يف ميدان الرعاية ال�صحية.
فح�ض  اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأ������ص�����ارت 
م��اك��ج��ني يف م��ي��ن��ي�����ص��وت��ا اأظ���ه���ر وج���ود 
طفرات "اأوميكرون" يف الفريو�ض، اأي اأن 
املتحور ظهر يف اأمريكا قبل اأن يبلغ عنه 
علماء يف جنوب اإفريقيا، حتى اإن منظمة 
ال�صحة العاملية مل تكن قد اأطلقت عليه 
ال�صلطات  اأعلنت  وهكذا  احل��ايل.  ا�صمه 
اإ�صابة  اأول  ال�صحية الأمريكية ت�صجيل 
يف  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات  ب�"اأوميكرون" 
اأك��رث من  بعد  اأي  دي�صمرب،  م��ن  ال��ث��اين 

"الإنيمي". فعالية  على  اأيام   10

ما تاأثري �مل�سي ملدة 30 دقيقة يوميا 
على �مل�سابني بال�سكتة �لدماغية؟ �ص 23

اإهمال عالج الت�سو�س 
خطر على القلب

كي�ض  الأ�صنان احلبيبي،  ورم  اإن  الأ�صنان  الأملانية لأطباء  الرابطة  قالت 
قيح يف حجم حبة العد�ض يظهر يف نطاق الفك، اأو جذور الأ�صنان، وغالبا 
اأو  ال�صن،  دواع��م  والتهاب  الت�صو�ض،  الأ�صنان مثل  اأمرا�ض  ما ينجم عن 

اللثة اأو لب ال�صن..
وتورمها،  اللثة  واح��م��رار  الأ�صنان،  اأمل  اأعرا�صه،  اأن  الرابطة  واأ�صافت 

وال�صعور باأمل فيها، وارتفاع درجة حرارة اجل�صم، وال�صداع،.
الوقت  يف  للعالج  الأع���را����ض  مالحظة  ف��ور  الطبيب  ا�صت�صارة  وي��ج��ب 
املنا�صب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد ترتتب على هذا الورم، مثل 
م�صبباً  ال��دم  عرب  اللتهاب  وانتقال  العظم،  والتهاب  اخل��راج��ات،  ن�صوء 

التهاب ع�صلة القلب اخلطري..
ويعالج هذا املر�ض بالأدوية مثل امل�صادات احليوية، ويف بع�ض احلالت 

يزال جذر ال�صن اأو ال�صن  جراحياً.
الأ�صنان  ب��ال��ف��م بتنظيف  ال��ع��ن��اي��ة اجل��ي��دة  ي��ج��ب  ال����ورم  ول��ل��وق��اي��ة م��ن 
مبعدل ل يقل عن مرتني يومياً بالفر�صاة ومعجون اأ�صنان يحتوي على 
الفلورايد، وا�صتعمال خيط الأ�صنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة 

يومياً، مع الفحو�صات الدورية لدى طبيب الأ�صنان..

التنف�ض طريق  عن  ال�صرتخاء   .1
العامة  ال�صحة  تعزيز  يف  ال���ص��رتخ��اء  مت��اري��ن  ُت�صاعد 

للفرد
معدل  ت�صارع  تالحظني  ق��د  بالقلق،  ت�صعرين  عندما 
�صربات قلبك وتنف�صك قلياًل. ورمبا تبدئني يف التعّرق 
وال�صعور بالدوار اأو الدوخة. لذا، فاإّن التحكم يف تنف�صك 

ميكن اأن يريح ج�صمك وعقلك.
اتبعي  ب��ال��ق��ل��ق،  ت�صعرين  ع��ن��دم��ا  تنف�صك  يف  للتحكم 

اخلطوات الآتية::
اإح���دى يديك  ه��ادئ وم��ري��ح. �صعي  - اجل�صي يف مكان 
تتحرك  اأن  بطنك. يجب  على  والأخ���رى  على �صدرك، 

معدتك اأكرث من �صدرك عندما تتنف�صني بعمق.
اأنفك. راقبي  ومنتظماً من خالل  بطيئاً  - خذي نف�صاً 
اليد  اأن تظل  تتنف�صني. يجب  واأن��ت  وا�صت�صعري يديك 
على  الأخ����رى  ال��ي��د  تتحرك  بينما  ثابتة  ���ص��درك  على 

معدتك قلياًل.
- ازفري من خالل فمك ببطء.

كرري هذه العملية 10 مرات على الأقل اأو حتى تبدئي 
يف ال�صعور برتاجع قلقك.

تابعي املزيد: متارين للتخل�ض من ال�صد الع�صلي

بالتخّيل ال�صرتخاء   .2
ممار�صة متارين ال�صرتخاء تعزز من ال�صحة النف�صية 

والعقلية

اإن ر�صم �صورة ذهنية ملكان يجعلك ت�صعرين بال�صرتخاء 
ميكن اأن يهدئ عقلك وج�صمك.

عندما تبدئني يف ال�صعور بالقلق، اجل�صي يف مكان هادئ 
ومريح. فكري يف مكانك املثايل لال�صرتخاء. ميكن اأن 
يكون اأي مكان يف العامل، جتدينه هادئاً للغاية، يجعلك 
�صهولة  على  واحر�صي  واآم��ن��ة.  �صعيدة،  باأنك  ت�صعرين 

العودة للتفكري به، كلما �صعرت بالقلق يف امل�صتقبل..
فكري يف كل التفا�صيل ال�صغرية التي �صتجدينها هناك. 
تخيلي  و�صوته.  واإح�صا�صه  املكان  �صّم  كيفية  يف  فكري 

نف�صك يف هذا املكان، وا�صتمتعي به ب�صكل مريح.
"مكانك  ل����  ج���ي���دة  ����ص���ورة  ع��ل��ى  اأن حت�����ص��ل��ي  مب���ج���رد 
ال�صعيد"، اأغلقي عينيك وخذي اأنفا�صاً بطيئة ومنتظمة 
من خالل اأنفك ومن فمك. كوين على دراية بتنف�صك 
وا�صتمري يف الرتكيز على املكان الذي تخيلته يف عقلك. 

قومي بزيارة هذا املكان يف عقلك كلما �صعرت بالقلق..

ع�صالتك ا�صرتخاء   .3
تعمل متارين ال�صرتخاء على التخفيف من الت�صنجات 

الع�صلية
عندما ت�صعرين بالقلق، قد تالحظني اإجهاداً اأو توتراً يف 
ال�صيطرة  الع�صالت  اإجهاد  يجعل  اأن  ع�صالتك. ميكن 
اأكرث �صعوبة. لذا، من خالل تخفيف  اأم��راً  على قلقك 
القلق  م�صتويات  تقليل  ميكنك  ع�صالتك،  يف  التوتر 

لديك..

لتخفيف توتر الع�صالت ب�صرعة اأثناء حلظات القلق :
- اجل�صي يف مكان هادئ ومريح. اأغم�صي عينيك وركزي 

على تنف�صك. تنف�صي ببطء من اأنفك ومن فمك.
ا���ص��ت��خ��دم��ي ي���دك ل��ع��م��ل ق��ب�����ص��ة حم��ك��م��ة. ا�صغطي   -

بقب�صة اليد بقوة.
اأم�صكي قب�صتك امل�صغوطة لب�صع ثواٍن. لحظي كل   -

التوتر الذي ت�صعرين به يف يدك.
قد  ب��ه.  ت�صعرين  ملا  وانتبهي  ببطء  اأ�صابعك  افتحي   -
النهاية،  ي����دك. يف  ي��غ��ادر  ب��ال��ت��وت��ر  ���ص��ع��وراً  ت��الح��ظ��ني 

�صت�صعرين باأّن يدك اأخف وزناً واأكرث ا�صرتخاًء.
الع�صالت  جمموعات  اإط��الق  ثم  ال�صّد،  يف  ا�صتمري   -
املختلفة يف ج�صمك، من اليدين اأو ال�صاقني اأو الكتفني 

اأو القدمني. 
اأي م��ن��ط��ق��ة ب��ج�����ص��م��ك قد  جت��ن��ب��ي ���ص��ّد ال��ع�����ص��الت يف 
تتعر�ض لالإ�صابة اأو الأمل، لأن ذلك قد يوؤدي اإىل تفاقم 

اإ�صابتك..

بالعّد ال�صرتخاء   .4
يعترب العّد طريقة فعالة للتخفيف من التوتر

عندما  ال��ق��ل��ق.  م��ن  للتخفيف  ب�صيطة  ط��ري��ق��ة  ال��ع��ّد 
ت�����ص��ع��ري��ن ب��ال��ق��ل��ق، اب��ح��ث��ي ع���ن م���ك���ان ه�����ادئ ومريح 
للجلو�ض. اأغلقي عينيك وعّدي ببطء اإىل 10. اإذا لزم 
الأمر، كّرري العّد حتى 20 اأو حتى رقم اأعلى. ا�صتمري 

يف العّد حتى ت�صعري اأن قلقك ينح�صر..

جينيفر لوبيز 
باإطاللة غريبة 

التوا�صل  م����واق����ع  رواد  ت�������داول 
للنجمة  ����ص���ورت���ني  الج���ت���م���اع���ي 
بف�صتان  ل��وب��ي��ز  جينفري  ال��ع��امل��ي��ة 
لكليبها  غ���ري���ب  ت�����ص��م��ي��م  ح���م���ل 
ف�صتان  ت�صميم  ول��ف��ت  اجل���دي���د. 
الذي  بت�صميمه  الأن��ظ��ار  جينيفر 
البيج  باللون  الفرا�صة  �صكل  ي�صبه 
و�صرحت  �صخم  �صتوي  ح���ذاء  م��ع 

�صعرها بطريقة غريبة وعفوية.
وك�������ان ق����د ان���ت�������ص���ر ع���ل���ى م���واق���ع 
التوا�صل الجتماعي �صور للفنانة 
خالل  لوبيز   ال���ع���امل���ي���ة  جينيفر 
قبل  ل��ه��ا  خ�صعت  ت�صوير  جل�صة 
ف���رتة ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا وه���ي جال�صة 
قمي�صاً  وت���رت���دي  ال�����ص��ري��ر،  ع��ل��ى 

اأبي�ض مفكوك الأزرار.
البنطلون،  ولأن جينيفر مل ترتِد 
ظ��ه��رت م��الب�����ص��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة اإىل 
العلن، ما هو اأمر طبيعي بالن�صبة 
اعتدَن  لأنهن  العامليات،  للنجمات 
اجلريئة،  الت�صوير  جل�صات  على 
حتى اإن البع�ض منهن، وخ�صو�صاً 
خ�صعن  اأن  �صبق  ل��وب��ي��ز،  جينيفر 

جلل�صات ت�صوير جريئة.

جان يامان 
ي�ستعر�س ع�سالته 
يامان   ال��رتك��ي  جان  النجم  ن�صر 
�صورة جديدة يف �صفحته اخلا�صة 

على موقع التوا�صل الجتماعي.
قمي�ض  دون  ي������ام������ان   وظ�����ه�����ر 
املفتولة  ل��ع�����ص��الت��ه  م�����ص��ت��ع��ر���ص��اً 
م���ا اأث������ار اإع���ج���اب ع����دد ك��ب��ري من 
م��ت��اب��ع��ي��ه، ك��م��ا ب���دا وه���و واق���ف���اً يف 
غ���رف���ة خم�����ص�����ص��ة مل��الب�����ص��ه وهو 

حائر يف اختيار مالب�ض يرتديها.
املجلة  ت����ق����ري����ر  اأح�����������دث  وك���������ان 
  Chi Magazine  اليطالية
التوا�صل  و����ص���ائ���ل  ع��ل��ى  ���ص��دم��ة 
املعلق  ك��ت��ب  ب��ع��دم��ا  الج��ت��م��اع��ي 
يامان   ال���رتك���ي  ج����ان  امل��م��ث��ل  اأن 
م�صل�صله  ت�����ص��وي��ر  يف  و���ص��ري��ك��ت��ه 
فرن�صي�صكا  الإي��ط��ال��ي��ة  اجل���دي���د 
ل��ي��ل��ت��ني معاً  اأم�������ص���ي���ا  ���ص��ي��الم��ي 
ال�صقة   م���ن  ي���خ���رج���ان  و����ص���وه���دا 

نف�صها  اأكرث من مرة.
املتابعون  ب��ه  ال��ت��ق��ري��ر ���ص��دم  ه���ذا 
اأن  خ���������ص����و�����ص����اً  الإي�����ط�����ال�����ي�����ون 
من  متزوجة  �صيالمي  فرن�صي�صكا 
اإي��ط��ايل ولديها بنت  اأع��م��ال  رج��ل 

تبلغ من العمر خم�ض �صنوات.
التقرير  اأغ�������ص���ب  ال�����ص��ب��ب  ل���ه���ذا 
الذين  امل���ت���اب���ع���ني  م����ن  امل����الي����ني 
علقوا "فرن�صي�صكا �صيالمي لديها 
"اأوقفوا الرثثرات  �صريك وابنة". 

املزيفة". "اأين الحرتام؟"

جّربي اأف�سل متارين اال�سرتخاء لتح�سني حالتك املزاجية

و�سعيدة،  �سحية  حياة  العي�ش  بالقلق  ال�سعور  يعيق 
وي�سعب التخل�ش من كل ال�سغوط املحيطة بنا، لكن ميكن 
"�سيدتي. لـ  تقرير  لال�سرتخاء.  �سحية  طرق  تطوير 
التقرير  يف  اال�سرتخاء  متارين  اأف�سل  على  نت" يطلعك 

االآتي::
اأف�سل متارين اال�سرتخاء

احلالة  حت�سني  يف  اال�سرتخاء  متارين  ممار�سة  ُتفيد 
املزاجية

متارين  ممــار�ــســة  ُتــ�ــســاعــد 
ــــرتخــــاء  ــــس اال�

على  بانتظام 
الدخول يف حالة 

متارين  اأف�سل  من  جمموعة  اإليك  العميقة.  الراحة  من 
اال�سرتخاء:
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�ش�ؤون حملية

اإك�سبو 2020 دبي ي�سجل 5.66 مليون زيارة حتى 5 دي�سمرب اجلاري
االأوليني ال�سهرين  خالل  زيارة  مليون   1.2 عددها  بلغ  متكررة  بزيارات  وقاموا  مو�سمية،  تذاكر  يحملون  زوار   10 اأ�سل  من   6 •

انعقاده  من  �سهرين  اأول  يف  فعالية   10،461 وا�ست�ساف  حكوميا،  م�سوؤوال   5،383 ا�ستقبل   2020 • اإك�سبو 
املا�سي االأ�سبوع  خالل  دبي   2020 اإك�سبو  ملوقع  زيارته  خالل  وذلك  ناجحا،  حدثا  وجعله   2020 اإك�سبو  تنظيم  على  االإمارات  يهّنئ  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سية  اجلمهورية  • رئي�س 

2020 وخرجوا منه عرب مرتو دبي اإك�سبو  مليون راكب موقع   2.2 املجانية، ودخل  اإك�سبو  بوا�سطة خدمة حافالت  األف رحلة   600 اأكرث من  واأُجريت  �سيارات االأجرة،  با�ستخدام  املوقع  اإىل  األف رحلة   455 اأُجريت  اأكتوبر ونوفمرب،  �سهَري  • يف 

يف جناح فنلندا خالل الفرتة بني 17 و 22 دي�سمرب

بلد امليالد ت�ست�سيف �سانتا كلوز بجناحها يف اإك�سبو 2020 دبي

جناح »دي بي ورلد« يحتفل باليوبيل الذهبي للدولة بعر�س فني 
يف اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

بلغ  ال��زي��ارات  م��ن  ع��ددا كبريا  دب��ي   2020 اإك�صبو  �صهد 
دي�صمرب  �صهر  من  اخلام�ض  حتى  زي��ارة   5،663،960
العرو�ض  ب��ال��ع��دي��د م���ن  ال�������زوار  ف��ي��ه��ا  اجل�������اري، مت��ت��ع 
كان  وال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  وال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  الثقافية 
الإمارات  لدولة  الحت��اد اخلم�صني  عيد  احتفالت  اأبرزها 

العربية املتحدة. 
وخالل �صهري اأكتوبر ونوفمرب املا�صيني، زار موقع اإك�صبو 
كان  5383 م�صوؤول حكوميا،  دبي ما جمموعه   2020
من �صمنهم روؤ�صاء دول، وروؤ�صاء حكومات، ووزراء، وذلك 
بالأيام  الح��ت��ف��ال  اأو  الر�صمية  الفعاليات  يف  للم�صاركة 
 10،461 2020، وذلك يف  اإك�صبو  لدولهم يف  الوطنية 
من  �صهرين  خ���الل  ال����دويل  احل���دث  ا�صت�صافها  فعالية 
اإميانويل  الفرن�صية  اجلمهورية  رئي�ض  وهّناأ  انطالقته. 
ماكرون الإمارات على تنظيم اإك�صبو 2020 وجعله حدثا 
2020 دبي  اإك�صبو  مل��وق��ع  زي��ارت��ه  ن��اج��ح��ا، وذل���ك خ��الل 

خالل الأ�صبوع املا�صي.
يف   57 ن�صبته  م��ا  )اأي  زوار   10 اأ���ص��ل  م��ن   6 وي��ح��م��ل 
مع  املو�صمية،   2020 اإك�صبو  ت��ذك��رة  ال����زوار(  م��ن  امل��ائ��ة 

زيارات متكررة بلغ عددها 1.2 مليون زيارة يف ال�صهرين 
الأوليني، وهو ما ُيثِبت اأن يوماً واحداً غري كاٍف لختبار 

كل ما يوفره اإك�صبو 2020 من جتارب.
وقالت معايل رمي الها�صمي، وزيرة الدولة ل�صوؤون التعاون 
"نحن �صعداء  2020 دبي:  ال��دويل، املدير العام لإك�صبو 
بهذه الأرقام، وباأن الكثري من الزوار قرروا الحتفال معنا 
هنا يف اإك�صبو 2020 دبي بلحظة مميزة مثل عيد الحتاد 
الذي  ال���دوؤوب  العمل  دليل على  الأرق���ام  ه��ذه  اخلم�صني. 
وا�صت�صافة  بتنظيم  ب���دءا  املعنية،  اجل��ه��ات  جميع  بذلته 
وتكرارا،  م��رارا  ال��زي��ارة  على  النا�ض  حتث  رائعة  فعاليات 
ّناع التغيري العامليني معا على من�صة  وو�صول اإىل جمع �صُ
م��وؤث��رة م��ن اأج���ل ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ص��رتك، بالإ�صافة 
والتي  اتخذناها،  التي  ال�صارمة  كوفيد19-  تدابري  اإىل 
اآمن  نحو  على  الكبرية  الأع����داد  ه��ذه  ا�صتقبال  لنا  تتيح 

ومطمئن".
�صكل الزوار من خارج الدولة اأكرث من ربع عدد الزوار )ما 
ن�صبته 28 يف املائة( خالل �صهر نوفمرب، وت�صدرت الهند، 
واململكة  ال�صعودية،  العربية  واململكة  واأمل��ان��ي��ا،  وفرن�صا، 

املتحدة الدول التي جاء منها الزوار الدوليون.
اإك�����ص��ب��و 2020 ل��ل��م��دار���ض، ف��ج��ذب حواىل  اأم���ا ب��رن��ام��ج 
األف طالب من مدار�ض خا�صة ور�صمية من جميع   250
اأنحاء دولة الإمارات، �صاركوا يف 10،000 جولة مدر�صية 

املتحدة"،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  "اإرث  ت�صم  خم�ص�صة 
و"الكوكب  حركة"،  يف  و"الكون  الفر�ض"،  و"عامل 
املتعة  اإ�صفاء  يف  موهوبون  �صغار  �صارك  فيما  امل�صتدام"، 
على اأوق���ات ال���زوار م��ن خ��الل اأداءه���م م��ن على املن�صات، 
وذلك يف اإطار الأن�صطة الرتفيهية ال�صهرية التي يقدمها 
اإك�صبو 2020 عرب برناجَمي "جنوم امل�صتقبل"، و"النجوم 
ال�صاعدة". �صهد �صهر نوفمرب بع�ض الفعاليات ال�صخمة 
ال��ت��ي ج��ذب��ت اجل��م��اه��ري، مب��ا يف ذل���ك ال��ع��ر���ض النهائي 
"اأكادميية  تقدمه  رائ���ع  ع��ر���ض  وه��و  ري��ف��ردان�����ض،  لفرقة 
األ �صكال"، وحفال �صخما للمو�صيقي الباك�صتاين  تياترو 
واملغني  ب�صري،  ج��اوي��د  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد  على  احل��ائ��ز 
)كيبوب يف  كايت  وحفل  ال�صهري حممد حماقي،  امل�صري 
عائلي  �صباق  يف  امل�صاركة  بفر�صة  حظوا  كما  الإم�����ارات(، 
َم��ِرح مع ملك العدو  يو�صني بولت.  ومن بني الفعاليات 
البارزة الأخرى يف موقع اإك�صبو 2020 دبي، ياأتي عر�ض 
�صوئي  عر�ض  وه��و  اخلم�صني"،  "رحلة  الذهبي  اليوبيل 
و�صوتي مبهر يعر�ض على قبة الو�صل، وميزج مبهارة بني 
امل�صتقبل يف دولة  املا�صي، وروؤي��ة احلا�صر، وري��ادة  عزمية 
الإمارات العربية املتحدة، بالإ�صافة اإىل عر�ض "العاديات 
- الفتى واحل�صان"، وهو اإنتاج م�صرحي مدته 20 دقيقة، 
م�صتلهم من اأ�صعار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

الأر�ض  وكوكب  الإن�صان  برنامج  وا�صل  اهلل".  "رعاه  دبي 
خالل �صهر نوفمرب جذب �صّناع التغيري من جميع اأنحاء 
العامل، مع اثنني من اأ�صابيع املو�صوعات الع�صرة يف اإك�صبو 
واأ�صبوع  والريفية  احل�صرية  التنمية  اأ�صبوع   ،2020
الت�صامح والتعاي�ض، ف�صال عن جمموعة من الحتفالت 
والأن�صطة التي جذبت اجلماهري لالحتفاء باليوم العاملي 
واليوم  الإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ض  الدويل  واليوم  للطفل، 

الدويل للمتطوعني.
بالنظر اإىل امل�صتقبل، من املتوقع اأن ترتفع اأعداد الزيارات 
ب�صكل اأكرب، حيث تتيح تذكرة اإك�صبو الحتفالية املطروحة 
للبيع بقيمة 95 درهما اإماراتيا حتى نهاية �صهر دي�صمرب، 
"الكري�صما�ض"، واملزيد من  ح�صور احتفالت عيد امليالد 
احلائزة  كيز  األي�صيا  عر�ض  مثل  العاملية،  الأداء  عرو�ض 
دي�صمرب   10 ي��وم  الو�صل  �صاحة  يف  غ��رام��ي  ج��ائ��زة  على 
احلائز  رحمان،  اآر  اي��ه  واملو�صيقي  امللحن  وحفل  اجل��اري، 
جائزة الأو�صكار يوم 22 دي�صمرب اجلاري، وعر�ض جنمة 

برودواي ليا �صالونغا يوم 25 دي�صمرب اجلاري.
 ،2020 اإك�صبو  يف  ال���ص��ت��دام��ة  اأه����داف  م��ع  وبالتما�صي 
و�صائل  با�صتخدام  املوقع  اإىل  النا�ض  كبري من  عدد  انتقل 
�صهَري  ويف  وامل��وا���ص��الت.  ال��ط��رق  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ن��ق��ل 
اأك��ت��وب��ر ون��وف��م��رب، اأُج��ري��ت ح���وايل 455 األ���ف رح��ل��ة اإىل 
املوقع ومنه با�صتخدام �صيارات الأجرة، واأُجريت اأكرث من 

600 األف رحلة بوا�صطة خدمة حافالت اإك�صبو املجانية، 
2020 وخرجوا  اإك�صبو  راك��ب موقع  2.2 مليون  ودخ��ل 
منه عرب مرتو دبي. ارتفعت الزيارات الفرتا�صية لإك�صبو 
2020 اإىل 25 مليون زيارة، مدفوعة با�صتخدام "ليف 
من اإك�صبو"، الذي ميّكن الزوار من اأخذ جولة افرتا�صية 
�صة يف املوقع. وكّرمت جوائز اأف�صل موقع  مبا�صرة وخُم�صّ
Virtualexpodubai.  موقع )FWA( اإلكرتوين
com حيث ح�صل على "جائزة اأف�صل موقع اإلكرتوين" 

يف نوفمرب 2021.
اجلائحة،  ب��داي��ة  منذ  ُي��ق��ام  دويل  ح��دث  اأ���ص��خ��م  بو�صفه 
ُم�صّددة  وقائية  تدابري  اتباع  دبي   2020 اإك�صبو  يوا�صل 
اآم���ن  دويل  ح����دث  ت��ن��ظ��ي��م  ل�����ص��م��ان  كوفيد19-،  ���ص��د 
التدابري  ه��ذه  تت�صمن  احلا�صرين.  جلميع  وا�صتثنائي 
�صرورة ح�صول جميع موظفي اإك�صبو 2020 وامل�صاركني 
ال��دول��ي��ني، وامل��ت��ط��وع��ني، وامل��ق��اول��ني، وم���زودي اخلدمات 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال�����زوار ال���ذي���ن تبلغ 
اإثبات احل�صول على  اأك��رث، تقدمي  اأو  18 عاما  اأعمارهم 
اأن  على  �صلبية،  اآر(  �صي  )بي  اختبار  نتيجة  اأو  تطعيم  اأي 
الزيارة  موعد  من  �صاعة   72 قبل  اأُج��ري  الفح�ض  يكون 
الأماكن  الوجه يف  ارت��داء كمامات  الأك��رث، كما يلزم  على 
توفري  يف   2020 اإك�صبو  وي�صتمر  واخلارجية،  الداخلية 

حمطات التعقيم يف كافة اأرجاء املوقع.

•• دبي– الفجر 

مرور  فبعد  ل��الأط��ف��ال،  ا�صتثنائية  ال�صنة  ه���ذه  �صتكون 
ف���رتة ���ص��ع��ب��ة ب�����ص��ب��ب ال���ظ���روف ال��ت��ي ف��ر���ص��ت��ه��ا جائحة 
�صانتا  روؤي��ة  اأخ������رياً،  لل�صغ�����ار،  ي����ت�صنى  كوفيد_19، 
"بلد  كلوز احلقيقي الذي �صيح�صر خ�صي�صاً من فنلندا 
2020 دبي فرحة الأعياد  اإك�صبو  امليالد"، لي�صارك زوار 

وال�صنة اجلديدة.
الهدايا،  اإع���داد  من  ق�صرية  ا�صرتاحة  كلوز  �صانتا  ياأخذ 
ليقلع من مقره ب�صمال فنلندا يف منت�صف �صهر دي�صمرب، 

فنلندا  دول���ة  ج��ن��اح  ويف   2020 اك�صبو  يف  ي��ت��واج��د  ك��ي 
حتديداً، خالل الفرتة بني 17 و 22 دي�صمرب 2021، 
ال�صور  وال��ت��ق��اط  الفنلندي  اجل��ن��اح  زوار  بتحية  وي��ق��وم 
اأمنياتهم ورغباتهم قبل  اإىل  التذكارية معهم وال�صتماع 

اأيام قليلة تف�صلهم عن العيد.
من  ب��اجل��ن��اح  الثلجي  ك��وخ��ه  يف  ال����زوار  �صانتا  وي�صتقبل 
عن  لي�صاألهم  م�����ص��اًء،   8 وح��ت��ى  �صب������احاً   11 ال�ص�����اعة 
من  انطالقا  بال�صعادة،  ي�صعرون  جتعلهم  التي  الأ�صياء 
مو�صوع اجلناح الفنلندي "م�صاركة ال�صعادة امل�صتقبلية"، 
ع��ل��ى اأم���ل ن�صر ال��ف��رح��ة وال��ب��ه��ج��ة ب��ني اجل��م��ي��ع يف عيد 

امليالد.
كلوز،  ل�صانتا  احلقيق  امل��وط��ن  باأنه�����ا  فلن�����دا  تع�����رف 
لال�صتمتاع  �صنوياً  ال�صياح  اآلف  زي��ارت��ه��ا  على  ويتهاتف 
�صحرياً  طابعاً  ي�صفي  ثلجي  �صتاء  و�صط  الأع��ي��اد  بفرتة 

عليها.
الأع��ي��اد من خالل  دب��ي مبو�صم   2020 اإك�صبو  ويحتفي 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  املن�صات  خمتلف  ت��زي��ن  متنوعة  ع��رو���ض 
الألفية،  من�صة  على  ال��ع��ط��الت  لأف���الم  خا�صة  ع��رو���ض 
حيث  ا�صتثنائية،  الو�صل  �صاحة  يف  الحتفالت  و�صتكون 

ت�صتح�صر اأجواء الأعياد بكل تفا�صيلها.

•• دبي– الفجر

احتفلت »دي بي ورلد« ال�صريك اللوجي�صتي 
باليوبيل  دب���ي،   2020 لإك�����ص��ب��و  ال��ر���ص��م��ي 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ذه��ب��ي 
من خالل تقدمي عر�ض �صمعي ب�صري اأقيم 
اأحمد  �صلطان  بح�صور  املجموعة  ج��ن��اح  يف 
املجموعة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �صليم،  ب��ن 

والرئي�ض التنفيذي.
الوطني  ال��ن�����ص��ي��د  ب���ع���زف  وا���ص��ت��ه��ل احل���ف���ل 
والقاعة  ال�����ص��ا���ص��ات  ت��زي��ن��ت  ف��ي��م��ا  ل��ل��دول��ة، 
الق�صة  بعدها  العر�ض  لريوي  العلم  باألوان 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  لتاأ�صي�ض  امل��ل��ه��م��ة 
املتحدة، والتي بداأها الأجداد برحلة البحث 
البحار،  اأع���م���اق  يف  وال���غ���و����ض  ال���ل���وؤل���وؤ  ع���ن 

وانتهت با�صتك�صاف الف�صاء. 

ومن داخل مدرج اجلناح، الذي ي�صم �صا�صة 
ع��م��الق��ة و���ص��ت��ارة م��ائ��ي��ة دائ���ري���ة، وم�صت 
م��ق��ول��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 
"امل�صتحيل  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء  جم��ل�����ض 
ك��ل��م��ة ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال��ب��ع�����ض ل��و���ص��ع �صقف 
العر�ض  يف  جلياً  ب��دا  م��ا  وه��و  لأحالمهم"، 
اأفق  ب��ه��ا  ت��ط��ور  ال��ت��ي  الكيفية  اأظ��ه��ر  ال���ذي 

ال�صحاب  ناطاحات  اأعلى  اليوم  لي�صم  دب��ي، 
يف العامل.

وق����دم اأط���ف���ال ع��ر���ص��اً غ��ن��ائ��ي��اً ع��ك�����ض �صعي 
الإمارات نحو العلوم و�صغفها باملعرفة حمل 
عنوان "�صكراً الإمارات العربية املتحدة على 
التي  الكلمات  ت��رددت  تعليمنا احللم"، حيث 
تتمثل  التي  ومبادئها  الإم���ارات  قيم  حتمل 

بتعليم وال�صتثمار بالب�صر.

عر�س مو�سيقي للمغني الباك�ستاين ال�سهري 
جاويد ب�سري يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

ب�صري  جاويد  ال�صهري  الباك�صتاين  املغني  ع�صاق  التقى 
بفنانهم املحبوب، على م�صرح اليوبيل يف اإك�صبو 2020 

دبي.
الفنان الذي يطلق عليه جمهوره لقب »�صيد املو�صيقى 
الكال�صيكية الهندو�صتانية«، قدم اأغاين بوليوود وبع�ض 

الأحلان "البنجابية" الرائعة.
وقدم احلفل بدعم جمموعة كاملة من املو�صيقيني كما 

تفاعل مع اجلمهور بلغة الأوردو بني الأغاين.

و�صوت ب�صري ماألوف لكثري من النا�ض يف القارة الهندية 
وله ح�صور لفت يف الذاكرة الباك�صتانية وع�صاق الأفالم 
ن�صبة لتاريخ اأعماله، اإذ على مدار م�صريته الفنية، قدم 
العديد من الأغنيات لأفالم بوليوود، مثل »حدث ذات 
  Kahaaniو  Cocktailمرة يف مومباي«، وكذلك
وغريها". ويعمل جاويد على م�صروع مو�صيقي لل�صالم 
ب��ني ال��ه��ن��د وب��اك�����ص��ت��ان، وي��ت��ع��اون ف��ي��ه م��ع ال��ع��دي��د من 
املنتجني من الهند وباك�صتان واإيطاليا واململكة املتحدة 
الوحيدة  اخلطوة  هي  املو�صيقى  اأن  يوؤمن  فهو  وكندا، 

التي تقرب اجلميع دون اأي قيود اأو اأية حدود.

تفا�سيل احتفال اإك�سبو 2020 دبي يف اليوم الدويل للجبال 11 دي�سمرب 

وفقا لالأمم املتحدة.. ال�سياحة اجلبلية جتتذب ما بني 15 و20 يف املائة من ال�سياحة العاملية
•• دبي– الفجر 

جبلية  بطبيعة  تتمتع  اأخ���رى  ودول  وب���الو،  اإيطاليا،  جتتمع 
 2020 اإك�صبو  يف  للجبال  ال��دويل  باليوم  لالحتفال  خالبة 
11 دي�����ص��م��رب اجل�����اري، لت�صليط  امل���واف���ق  ال�����ص��ب��ت  ي���وم  دب����ي، 
ت�صكيل مرونة  اأجل  املبذولة من  العاملية  على اجلهود  ال�صوء 

�صكان اجلبال، مع حماية الُنظم البيئية والتنوع احليوي لهذه 
الأماكن ال�صاهقة.

دي�صمرب، وهو   11 �صنويا يف  للجبال  ال��دويل  باليوم  وُيحتفل 
ال�صوء  وت�صليط  اجل��ب��ال،  اأهمية  ب�صاأن  ال��وع��ي  لرفع  فر�صة 
على الفر�ض والتحديات يف تنمية اجلبال، وبناء حتالفات من 
�صاأنها اإحداث تغيري اإيجابي يف �صكان اجلبال والبيئات اجلبلية 

عامليا.
ويجتمع منذ ال�صاعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��واق��ع��ة ب��ج��وار جناح  امل��ت��ح��دة يف منطقة 
وبالو،  اإي��ط��ال��ي��ا،  ع��ن  م��ن��دوب��ون   ،2020 اإك�صبو  يف  الفر�ض 
واليابان، وجمهورية قريغيز�صتان، وحتالف "�صراكة اجلبال"، 
اأكرث من  الذي ي�صم  املتحدة  التابع لالأمم  الوحيد  التحالف 
�ض للجبال و�صكانها، خلو�ض �صل�صلة من  430 ع�صوا واملٌخ�صّ

املحادثات. 
"�صراكة  الدعوة والتوعية يف  �صارة مانويلي، م�صوؤولة   وتقدم 
لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  ت�صت�صيفها  التي  اجلبال"، 
املتحدة )الفاو(، مالحظات افتتاحية، اإىل جانب �صوؤال وجواب 

مفتوح لختتام الفعالية.

ويبداأ ممثل عن احلكومة الإيطالية اأول عر�ض من بني اأربعة 
للتميز  والرتويج  اجلبال  بدعم  بالده  التزام  يو�صح  عرو�ض، 
اليابان  حكومة  و�صتتحدث  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  الإيطايل 
مرونتها،  لتعزيز  اجلبلية  املجتمعات  م��ع  تعاونها  ع��ن  اأي�صا 
تليها جمهورية قرغيز�صتان، وهي بلد جبلي بالكامل تقريبا، 
وبالو التي تتطلع اإىل حماية الأنظمة البيئية اله�صة للجبال 

واجلزر عرب ال�صياحة امل�صتدامة.
و���ص��ي��ك��ون ���ص��ع��ار ال��ي��وم ال����دويل ل��ل��ج��ب��ال يف ع���ام 2021 هو 
امل�صتدامة  لل�صياحة  وميكن  امل�صتدامة".  اجلبلية  "ال�صياحة 
لك�صب  وبديلة  اإ�صافية  خيارات  اإيجاد  يف  ت�صهم  اأن  اجلبال  يف 
والندماج  ال��ف��ق��ر،  ح��دة  م��ن  التخفيف  على  وال��ع��م��ل  ال����رزق، 
الجتماعي، ف�صال عن احلفاظ على املناظر الطبيعية والتنوع 

احليوي.
 15 بني  ما  ال�صياحة اجلبلية  املتحدة، جتتذب  ل��الأمم  ووفقا 
و20 يف املائة من ال�صياحة العاملية، بيد اأن ال�صياحة هي اأحد 
القطاعات الأكرث ت�صررا من جائحة كوفيد19-، التي اأثرت 
على القت�صادات، و�صبل العي�ض، واخلدمات العامة، والفر�ض 

يف جميع القارات.
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مهمة  ج�سدية  وظائف  له  معدن  هو  الزنك 
اإىل  املناعة  جهاز  تعزيز  مــن  تـــرتاوح 
تلبية  ال�سهل  ومــن  االكــتــئــاب.  جتنب 
خالل  من  املعدن  هذا  من  احتياجاتنا 

عدة اأطعمة معروفة.
يومي  مبتو�سط  لل�سحة  الوطنية  املعاهد  وتو�سي 

يبلغ نحو 9 اإىل 10 ملغ من الزنك للبالغني.

ويقول �صكوت كايزر، دكتوراه يف الطب، وطبيب طب الأ�صرة 
جون"  �صانت  "بروفيدن�ض  م��رك��ز  يف  ال�صيخوخة  وطبيب 
ال�صحي: الزنك هو معدن �صحيح، ما يعني اأننا نحتاج فقط 
اإىل كمية �صغرية منه، لكنه �صروري. ولكي يقوم ما يقارب 
100 اإنزمي مبا يحتاجون اإليه، هناك حاجة اإىل الزنك".
 ويف ما يلي فوائد الزنك وكيفية احل�صول على ما يكفي منه 

يف نظامك الغذائي.

والتطور: النمو  يف  ي�ساعد  الزنك   1-
النووي  احلم�ض  لتكوين  ���ص��روري  "الزنك  ك��اي��زر:  يقول 
التالفة،  الأن�صجة  و�صفاء  الربوتينات،  وبناء  ومنو اخلاليا، 
ودعم وظيفة اجلهاز املناعي ال�صحي". والزنك مهم للر�صع 

والأطفال واملراهقني لأنه يدعم النمو والتطور ال�صحي.

بالعمر  املرتبط  البقعي  ال�سمور  الزنك  مينع   2-

:)AMD(
مبر�ض  املرتبط  الب�صر  ف��ق��دان  منع  يف  ال��زن��ك  ي�صاعد  ق��د 
تقدم هذه  اإبطاء  بالعمر، وكذلك  املرتبط  البقعي  ال�صمور 

احلالة عندما تكون موجودة.

ووفقا لدرا�صة اأجراها املعهد الوطني للعيون، فاإن املكمالت 
اإىل  جنبا  ال��زن��ك  م��ن  ملغ   80 على  حتتوي  التي  اليومية 
ج��ن��ب م��ع ال��ن��ح��ا���ض وم�����ص��ادات الأك�����ص��دة قللت م��ن فر�ض 
بن�صبة  بالعمر  املرتبط  البقعي  ال�صمور  تطوير  يف  املر�صى 

الوهمي. بالعالج  مقارنًة   25%

املزاج: يح�ّسن  قد  الزنك   3-
مثل  العقلية  ال�صحة  بحالت  الزنك  نق�ض  الباحثون  ربط 
اأح��ي��ان��ا يف  ال��زن��ك  ل��ذل��ك، يتم ت�صمني مكمالت  الك��ت��ئ��اب. 

عالج الكتئاب.
مع  يتفاعل  ال��دم��اغ  يف  ال��زن��ك  وج���ود  اأن  اخل���رباء  ويعتقد 
امل�����ص��ت��ق��ب��الت ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��اع��د يف دف���ع اإن���ت���اج مادة 
اأحيانا با�صم  اإليها  ال�صريوتونني، وهي مادة كيميائية ي�صار 
حت�صني  يف  تلعبه  الذي  ال�صعيدة" للدور  الكيميائية  "املادة 

مزاجنا.

نزالت  و�سدة  طــول  من  يقلل  اأن  ميكن  الزنك   4-
الربد:

يقول كايزر: "اإذا تناولت الزنك بعد وقت ق�صري من ظهور 
اأع��را���ض ال��ربد، ميكنك تقليل م��دة و�صدة الأع��را���ض ب�صكل 

ملحوظ".

واالنتباه: الذاكرة  يقوي  الزنك   5-
يلعب الزنك دورا مهيمنا يف �صحة اجلهاز الع�صبي وجتديد 
خاليا الدماغ، ما قد ي�صاعد يف تف�صري �صبب ارتباط نق�ض 

الزنك مبر�ض األزهامير.

كيف ميكنك احل�سول على املزيد من الزنك
يو�صي املعهد الوطني لل�صحة باأن حت�صل الن�صاء البالغات 
على 8 ملغ من الزنك يوميا، بينما يح�صل الرجال البالغون 

على 11 ملغ يوميا.
وت�صمل الأطعمة التي حتتوي على كميات عالية من الزنك: 
املحار، واللحوم احلمراء، و�صرطان البحر، وحبوب الإفطار 

املدعمة، وبذور ال�صيا اجلافة، وغريها.
ونظرا لوجود العديد من امل�صادر الغنية للزنك يف اللحوم 
الأك����رث عر�صة  ه��م  النباتيني  ف���اإن  احل��ي��وان��ي��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات 

لنق�ض الزنك.
وعالوة على ذلك، "هناك مكونات يف النباتات جتعل الزنك 
ت�صتطيع  ل  اأج�صامنا  اأن  يعني  م��ا  بيولوجيا،  متوفر  غ��ري 
امت�صا�صه وا�صتخدامه كثريا، لذلك يحتاج النباتيون غالبا 
اإىل احل�صول على �صعف الكمية املو�صى بها يوميا"، بح�صب 

كايزر .
البع�ض جرعة  يتناول  اأن  املمكن  الآخ��ر، من  وعلى اجلانب 
الغثيان  ت�صمل  اأع��را���ص��ا  ت�صبب  وال��ت��ي  ال��زن��ك،  م��ن  زائ����دة 

كايزر  يو�صي  ال�صبب  ولهذا  وال�����ص��داع.  والإ���ص��ه��ال  وال��ق��يء 
الأطعمة  من  الزنك  من  اليومية  اجلرعة  على  باحل�صول 

تناول جرعة  الأ�صهل  لأن��ه من  الغذائية  املكمالت  بدل من 
زائدة من الزنك باملكمالت الغذائية.

ت�سمل املحار، واللحوم احلمراء، و�سرطان البحر، وحبوب االإفطار

 خم�س فوائد �سحية مثبتة علميا للزنك
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ولوحظ انخفا�ض خماطر الوفاة لأي �صبب بن�صبة %54 يف 
اأولئك الذين و�صلت م�صتويات متارينهم اإىل ما يعادل ثالث 
اإىل اأربع �صاعات على الأقل من امل�صي اأو الب�صتنة اأ�صبوعيا، 

اأو �صاعتني اإىل ثالث �صاعات من ركوب الدراجات.
2021، على الإنرتنت  اأغ�صط�ض   11 وُن�صرت الدرا�صة يف 
لالأكادميية  الطبية  املجلة   ،Neurology جملة  م��ن 
فائدة  اأك��رب  الدرا�صة  ووج��دت  الأع�صاب.  لطب  الأمريكية 
اأنه  حيث  �صنا،  الأ�صغر  الدماغية  ال�صكتات  م��ن  للناجني 
 75 ع��ن  اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن تقل  الأ�صخا�ض  عندما مي��ار���ض 
انخف�ض خطر  الن�صاط،  الأق��ل من  الكمية على  عاما هذه 

املوت بن�صبة 80%.
وق���ال م��وؤل��ف ال��درا���ص��ة رائ���د ج��ن��دي، م��ن جامعة كالغاري 
الأع�صاب:  لطب  الأمريكية  الأك��ادمي��ي��ة  وع�صو  ك��ن��دا،  يف 
من  فقط  �صاعات  اأرب��ع  اإىل  ث��الث  لأن  مثرية،  "نتائجنا 
امل�صي يف الأ�صبوع كانت مرتبطة بانخفا�ض كبري يف معدل 
اأفراد املجتمع  الوفيات، وقد يكون ذلك ممكنا للعديد من 
امل�صابني ب�صكتة دماغية �صابقة. بالإ�صافة اإىل ذلك، وجدنا 
اأن الأ�صخا�ض حققوا فائدة اأكرب من امل�صي ملدة �صت اأو �صبع 

�صاعات يف الأ�صبوع. قد يكون لهذه النتائج اآثار على املبادئ 
التوجيهية للناجني من ال�صكتة الدماغية يف امل�صتقبل".

 72 ع��م��ر  �صخ�صا مب��ت��و���ص��ط   895 ال��درا���ص��ة يف  ون��ظ��رت 
اأ�صخا�ض  و97805  �صابقة  دماغية  ب�صكتة  اأ�صيبوا  عاما 

مبتو�صط عمر 63 عاما مل ي�صابوا ب�صكتة دماغية.
الأ�صبوعي من خالل  البدين  الن�صاط  تقييم متو�صط  ومت 
اأ�صئلة حول الأن�صطة مثل امل�صي واجلري والب�صتنة وتدريب 
الأثقال وركوب الدراجات وال�صباحة. على �صبيل املثال، �ُصئل 
م�صيت  م��رة  كم  املا�صية،  الثالثة  الأ�صهر  "يف  الأ�صخا�ض، 
كل  يف  ق�صيته  ال��ذي  الوقت  مقدار  ما  الريا�صة؟  ملمار�صة 
من  ن��وع  كل  وم��دة  تواتر  الباحثون  وا�صتخدم  منا�صبة؟"، 

اأنواع الن�صاط البدين حل�صاب مقدار التمرين.
وتابع الباحثون امل�صاركني ملدة اأربع �صنوات ون�صف ال�صنة يف 
املتو�صط. وبعد ح�صاب العوامل الأخرى التي ميكن اأن توؤثر 
الباحثون  وجد  والتدخني،  العمر  مثل  الوفاة،  خطر  على 
دماغية  ب�صكتات  اأ�صيبوا  الذين  الأ�صخا�ض  من   25% اأن 
الأ�صخا�ض  م��ن   6% ب���  مقارنة  �صبب،  لأي  م��ات��وا  �صابقة 

الذين مل ي�صابوا اأبدا ب�صكتة دماغية.

ويف جمموعة ال�صكتة الدماغية، تويف %15 من الأ�صخا�ض 
�صاعات من  اأرب��ع  اإىل  ث��الث  يقل عن  ما ل  مار�صوا  الذين 
مل  ممن   33% ب�  مقارنة  املتابعة،  اأثناء  اأ�صبوع  كل  امل�صي 
مي��ار���ص��وا ه���ذا احل���د الأدن����ى م��ن ال��ت��م��اري��ن. يف جمموعة 
قبل،  من  دماغية  ل�صكتات  يتعر�صوا  مل  الذين  الأ�صخا�ض 
من  املقدار  ه��ذا  مار�صوا  الذين  الأ�صخا�ض  من   4% م��ات 

الن�صاط، مقارنة ب� %8 مل يفعلوا ذلك.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأك���رب ان��خ��ف��ا���ض يف م��ع��دل ال��وف��ي��ات بني 
وكان  �صابقة  دم��اغ��ي��ة  ب�صكتة  اأ���ص��ي��ب��وا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض 
عمرهم اأقل من 75 عاما. ويف تلك املجموعة مات 11% 
ممن مار�صوا احلد الأدن��ى من التمارين مقابل %29 مل 

يفعلوا ذلك.
وك�����ان امل�������ص���اب���ون ب�����ص��ك��ت��ة دم���اغ���ي���ة ���ص��اب��ق��ة وال����ذي����ن تقل 
اأع��م��اره��م ع��ن 75 عاما وال��ذي��ن حققوا احل��د الأدن���ى من 
الدرا�صة  متابعة  اأثناء  للوفاة  عر�صة  اأقل  البدين  الن�صاط 
ذلك.  يفعلوا  مل  الذين  اأول��ئ��ك  من  تقريبا   80% بن�صبة 
والذين  عاما   75 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  والأ�صخا�ض 
لكنهم  اأق��ل،  فائدة  الأدن��ى مل يح�صلوا على  احل��د  مار�صوا 

كانوا اأقل عر�صة للوفاة بن�صبة 32%.
اأن احل�صول على احلد  اإىل  نتائجنا  "ت�صري  وق��ال جندي: 
املدى  على  الوفيات  يقلل  قد  البدين  الن�صاط  من  الأدن���ى 
الدماغية.  ال�صكتة  من  الناجني  يف  �صبب  اأي  من  الطويل 

ال�صكتات  م��ن  للناجني  خا�ض  ب�صكل  ه��ذا  ن��وؤك��د  اأن  ويجب 
اأكرب  ���ص��ن��ا، ح��ي��ث ق��د يح�صلون ع��ل��ى  ال��دم��اغ��ي��ة الأ���ص��غ��ر 
كل  فقط  دقيقة  ثالثني  مل��دة  امل�صي  من  ال�صحية  الفوائد 

يوم".

ما تاأثري امل�سي ملدة 30 دقيقة يوميا على امل�سابني بال�سكتة الدماغية؟
اأو  للم�سي  بانتظام  يذهبون  الذين  الدماغية  ال�سكتات  ملر�سى  ميكن 
القيام بتمارين خفيفة مثل ركوب الدراجة يف احلديقة، اأن يقللوا من 

خطر الوفاة مبكرا مبقدار الن�سف.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   3 اأكتوبر 2021 املودعة حتت رقم:  361036  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة 
 مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرتونية  األعاب  فيديو؛  �صا�صات  كهربائية؛  بطاريات  كا�صيت؛  اأ�صرطة  فيديو؛  اأ�صرطة  مدجمة؛  اأقرا�ض 
وحا�صوبية حتمل باليد؛ م�صجالت �صغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �صور  الرقمية؛  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  مدجمة 
وب�صرية؛  �صمعية  ت�صجيالت  متحركة؛  ر�صوم  اأف��الم؛  جم�صمة؛  اأف��الم  لل�صوء؛  معر�صة  �صينمائي  ت�صوير 
م�صبقاً  م�صجلة  الزرقاء  الأ�صعة  ذات  واأقرا�ض  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  فيديو  اأ�صرطة  �صوتية؛  ت�صجيالت 
تعر�ض الربامج التلفزيونية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
م�صبقاً تعر�ض اأفالم حركة حية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
�صمعية؛  املو�صيقى؛ كتب  اأقرا�ض �صوت م�صجلة م�صبقاً حتتوي على  اأفالم ر�صوم متحركة؛  تعر�ض  م�صبقاً 
الراأ�ض  �صماعات  �صلبة؛  رقمية  و�صائط  �صمعية؛  فيديو  اأقرا�ض  �صمعية؛  فيديو  اأ�صرطة  �صمعية؛  اأ�صرطة 
اإك�ص�صوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  والأق��را���ض  ال�صمعية  الأ�صرطة  م�صغالت  بطاريات؛  لل�صترييوهات، 
اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وجه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
النداء الهاتفية و/اأو الإذاعية؛ م�صغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�صيقى 
األعاب  وبرامج  الال�صلكية؛ برجميات  املتحركة  الت�صال  فيديو لأجهزة  والعاب و�صور  ور�صومات   3 بي  وام 
األعاب احلا�صوب  اأقرا�ض  األعاب الفيديو؛  اأ�صرطة وخراطي�ض  األعاب الفيديو واحلا�صوب؛  احلا�صوب؛ برامج 
املدجمة؛ اإر�صادات امل�صتخدم املخزنة ب�صيغة رقمية لربامج واألعاب احلا�صوب؛ حمتويات الو�صائط ال�صمعية 
والب�صرية القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه؛ من�صورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  ام  وم�صغالت  النقالة  وال��ه��وات��ف  ال�صخ�صية  الرقمية  وامل�صاعدات  املحمولة  اللكرتونية  لالأجهزة 
واحلوا�صيب املحمولة؛ علب واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف 
النقالة وم�صغالت ام بي 3 واحلوا�صيب املحمولة؛ �صيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، 
لبادات الفاأرة؛ مغناطي�صات للزينة؛ نظارات ونظارات �صم�صية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
نظارات ب�صرية؛ علب للنظارات والنظارات ال�صم�صية والنظارات الب�صرية؛ اأحبال واأ�صرطة و�صال�صل واأجهزة 
لالحتفاظ بالنظارات والنظارات ال�صم�صية والنظارات الب�صرية يف مو�صعها؛ مالقط للنظارات ال�صم�صية؛ 
مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�صية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات؛ 
�صينما  الفرتا�صي؛  الواقع  اأجهزة  مكونات  الفرتا�صي؛  الواقع  �صماعات  الفرتا�صي؛  الواقع  برجميات 

الواقع الفرتا�صي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر.
الواق�عة بالفئة:  9 

و  الأمامية  الواجهتني  للدلخ.  ل�صخ�صية خيالية  الأبعاد  �صكل ثالثي  العالمة من  و�صف العالمة:  تتكون 
اجلانبية مو�صحتان يف ال�صكل.

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361737  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ توفري مرافق الت�صلية 
والرتفيه؛ توفري �صالت األعاب الت�صلية؛ توفري األعاب حدائق املالهي؛ توفري مدن املالهي؛ خدمات حجز 
اخلا�ض؛  الطابع  ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  حلدائق  التذاكر 
الكرنفالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفالت ال�صفر؛ مهرجانات؛ جال )احتفالت(؛ م�صريات / مواكب؛ 
توفري األعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صالت الألعاب و مناطق اللعاب؛ 
توفري �صالت الألعاب و مناطق اللعاب ل�صالح الغري؛ توفري الرتفيه على �صكل األعاب وحتديات مهارية؛ 
والندوات  املوؤمترات  واإقامة  تنظيم  املبا�صرة؛  العرو�ض  واإقامة  تنظيم  املو�صيقية؛  واإقامة احلفالت  تنظيم 
وور�ض العمل؛ تنظيم واإقامة اللقاءات؛ تنظيم واإقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�صكرات 
الأطفال؛ توفري ت�صهيالت وخدمات ومراف ال�صتجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية اأو تعليمية؛ خدمات 
ال�صينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�صية والرتفيهية؛ ال�صريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ 
احلفالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  خدمات  التذاكر؛  وك��الت  خدمات  املعار�ض؛  تنظيم 
اإدارة  للغري؛  الفعاليات  اإنتاج  الفعاليات؛  اإنتاج  ترفيهية؛  لغايات  واملعار�ض  والعرو�ض  الفعاليات  تنظيم 
الفعاليات اخلارجية؛ تخطيط الفعاليات؛ ا�صت�صافة الفعاليات للغري؛ اخلدمات ال�صت�صارية للحدائق ذات 
الطابع اخلا�ض والوجهات الرتفيهية؛ اإنتاج اأفالم احلركة املبا�صرة والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ 
توزيع وعر�ض اأفالم احلركة املبا�صرة والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ العرو�ض امل�صرحية؛ تنظيم 
�صبكي؛ توفري  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  واملناف�صات؛ توفري مقاطع فيديو  والألعاب  امل�صابقات 
األعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �صبكي؛ خدمات مبا�صرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه 
الإذاعي؛ توفري موقع �صبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�صيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي 
املعجبني؛ توفري األعاب احلا�صوب املبا�صرة؛ اإجراء امل�صابقات مبا�صرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة 
عرب �صبكة حا�صوب عاملية؛ خدمات الن�صر الإلكرتوين؛ ن�صر الكتب؛ ن�صر الكتب الإلكرتونية مبا�صرة؛ ن�صر 
التلفزيونية؛  الربامج  املتحركة  الر�صوم  واأفالم  ال�صينمائية  الأفالم  الهزلية؛ عر�ض  الكتب  ن�صر  املجالت؛ 
ابتكار الر�صوم املتحركة؛ اإنتاج الر�صوم املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛ مناطق اجلذب 
املتعلقة بكافة اخلدمات  املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات  التي يتم دخولها دون حجز؛ خدمات  الرتفيهية 

املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  41

و�صف العالمة:  كتبت عبارة "اأورب اإنرتتينمنت"  باأحرف عربية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361731  بتاريخ:   11 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ توفري مرافق الت�صلية 
والرتفيه؛ توفري �صالت األعاب الت�صلية؛ توفري األعاب حدائق املالهي؛ توفري مدن املالهي؛ خدمات حجز 
اخلا�ض؛  الطابع  ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  حلدائق  التذاكر 
الكرنفالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفالت ال�صفر؛ مهرجانات؛ جال )احتفالت(؛ م�صريات / مواكب؛ 
توفري األعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صالت الألعاب و مناطق اللعاب؛ 
توفري �صالت الألعاب و مناطق اللعاب ل�صالح الغري؛ توفري الرتفيه على �صكل األعاب وحتديات مهارية؛ 
والندوات  املوؤمترات  واإقامة  تنظيم  املبا�صرة؛  العرو�ض  واإقامة  تنظيم  املو�صيقية؛  واإقامة احلفالت  تنظيم 
وور�ض العمل؛ تنظيم واإقامة اللقاءات؛ تنظيم واإقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�صكرات 
الأطفال؛ توفري ت�صهيالت وخدمات ومراف ال�صتجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية اأو تعليمية؛ خدمات 
ال�صينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�صية والرتفيهية؛ ال�صريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ 
احلفالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  خدمات  التذاكر؛  وك��الت  خدمات  املعار�ض؛  تنظيم 
اإدارة  للغري؛  الفعاليات  اإنتاج  الفعاليات؛  اإنتاج  ترفيهية؛  لغايات  واملعار�ض  والعرو�ض  الفعاليات  تنظيم 
الفعاليات اخلارجية؛ تخطيط الفعاليات؛ ا�صت�صافة الفعاليات للغري؛ اخلدمات ال�صت�صارية للحدائق ذات 
الطابع اخلا�ض والوجهات الرتفيهية؛ اإنتاج اأفالم احلركة املبا�صرة والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ 
توزيع وعر�ض اأفالم احلركة املبا�صرة والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ العرو�ض امل�صرحية؛ تنظيم 
�صبكي؛ توفري  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  واملناف�صات؛ توفري مقاطع فيديو  والألعاب  امل�صابقات 
األعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �صبكي؛ خدمات مبا�صرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه 
الإذاعي؛ توفري موقع �صبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�صيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي 
املعجبني؛ توفري األعاب احلا�صوب املبا�صرة؛ اإجراء امل�صابقات مبا�صرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة 
عرب �صبكة حا�صوب عاملية؛ خدمات الن�صر الإلكرتوين؛ ن�صر الكتب؛ ن�صر الكتب الإلكرتونية مبا�صرة؛ ن�صر 
التلفزيونية؛  الربامج  املتحركة  الر�صوم  واأفالم  ال�صينمائية  الأفالم  الهزلية؛ عر�ض  الكتب  ن�صر  املجالت؛ 
ابتكار الر�صوم املتحركة؛ اإنتاج الر�صوم املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛ مناطق اجلذب 
املتعلقة بكافة اخلدمات  املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات  التي يتم دخولها دون حجز؛ خدمات  الرتفيهية 

املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  41

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " ORB ENTERTAINMENT "  باأحرف لتينية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361168  بتاريخ:   4 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة 
 مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرتونية  األعاب  فيديو؛  �صا�صات  كهربائية؛  بطاريات  كا�صيت؛  اأ�صرطة  فيديو؛  اأ�صرطة  مدجمة؛  اأقرا�ض 
وحا�صوبية حتمل باليد؛ م�صجالت �صغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �صور  الرقمية؛  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  مدجمة 
وب�صرية؛  �صمعية  ت�صجيالت  متحركة؛  ر�صوم  اأف��الم؛  جم�صمة؛  اأف��الم  لل�صوء؛  معر�صة  �صينمائي  ت�صوير 
م�صبقاً  م�صجلة  الزرقاء  الأ�صعة  ذات  واأقرا�ض  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  فيديو  اأ�صرطة  �صوتية؛  ت�صجيالت 
تعر�ض الربامج التلفزيونية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
م�صبقاً تعر�ض اأفالم حركة حية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
�صمعية؛  املو�صيقى؛ كتب  اأقرا�ض �صوت م�صجلة م�صبقاً حتتوي على  اأفالم ر�صوم متحركة؛  تعر�ض  م�صبقاً 
الراأ�ض  �صماعات  �صلبة؛  رقمية  و�صائط  �صمعية؛  فيديو  اأقرا�ض  �صمعية؛  فيديو  اأ�صرطة  �صمعية؛  اأ�صرطة 
اإك�ص�صوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  والأق��را���ض  ال�صمعية  الأ�صرطة  م�صغالت  بطاريات؛  لل�صترييوهات، 
اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وجه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
النداء الهاتفية و/اأو الإذاعية؛ م�صغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�صيقى 
األعاب  وبرامج  الال�صلكية؛ برجميات  املتحركة  الت�صال  فيديو لأجهزة  والعاب و�صور  ور�صومات   3 بي  وام 
األعاب احلا�صوب  اأقرا�ض  األعاب الفيديو؛  اأ�صرطة وخراطي�ض  األعاب الفيديو واحلا�صوب؛  احلا�صوب؛ برامج 
املدجمة؛ اإر�صادات امل�صتخدم املخزنة ب�صيغة رقمية لربامج واألعاب احلا�صوب؛ حمتويات الو�صائط ال�صمعية 
والب�صرية القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه؛ من�صورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  ام  وم�صغالت  النقالة  وال��ه��وات��ف  ال�صخ�صية  الرقمية  وامل�صاعدات  املحمولة  اللكرتونية  لالأجهزة 
واحلوا�صيب املحمولة؛ علب واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف 
النقالة وم�صغالت ام بي 3 واحلوا�صيب املحمولة؛ �صيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، 
لبادات الفاأرة؛ مغناطي�صات للزينة؛ نظارات ونظارات �صم�صية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
نظارات ب�صرية؛ علب للنظارات والنظارات ال�صم�صية والنظارات الب�صرية؛ اأحبال واأ�صرطة و�صال�صل واأجهزة 
لالحتفاظ بالنظارات والنظارات ال�صم�صية والنظارات الب�صرية يف مو�صعها؛ مالقط للنظارات ال�صم�صية؛ 
مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�صية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات؛ 
�صينما  الفرتا�صي؛  الواقع  اأجهزة  مكونات  الفرتا�صي؛  الواقع  �صماعات  الفرتا�صي؛  الواقع  برجميات 

الواقع الفرتا�صي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل ثالثي الأبعاد ل�صخ�صية خيالية ت�صبه �صقر. الواجهتني الأمامية 
و اجلانبية مو�صحتان يف ال�صكل.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361850  بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرتونية  األعاب  فيديو؛  �صا�صات  كهربائية؛  بطاريات  كا�صيت؛  اأ�صرطة  فيديو؛  اأ�صرطة  مدجمة؛  اأقرا�ض 
وحا�صوبية حتمل باليد؛ م�صجالت �صغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �صور  الرقمية؛  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  مدجمة 
وب�صرية؛  �صمعية  ت�صجيالت  متحركة؛  ر�صوم  اأف��الم؛  جم�صمة؛  اأف��الم  لل�صوء؛  معر�صة  �صينمائي  ت�صوير 
ت�صجيالت �صوتية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة م�صبقاً تعر�ض 
اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة م�صبقاً  الربامج التلفزيونية؛ 
تعر�ض اأفالم حركة حية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة م�صبقاً 
اأ�صرطة  اأقرا�ض �صوت م�صجلة م�صبقاً حتتوي على املو�صيقى؛ كتب �صمعية؛  تعر�ض اأفالم ر�صوم متحركة؛ 
�صمعية؛ اأ�صرطة فيديو �صمعية؛ اأقرا�ض فيديو �صمعية؛ و�صائط رقمية �صلبة؛ �صماعات الراأ�ض لل�صترييوهات، 
النقالة؛  الهواتف  اإك�ص�صوارات  نقالة؛  املدجمة؛ هواتف  والأقرا�ض  ال�صمعية  الأ�صرطة  بطاريات؛ م�صغالت 
اأغطية الهواتف النقالة؛ اأغطية وجه الهواتف النقالة؛ علب الهواتف النقالة؛ اأجهزة النداء الهاتفية و/اأو 
الإذاعية؛ م�صغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�صيقى وام بي 3 ور�صومات 
والعاب و�صور فيديو لأجهزة الت�صال املتحركة الال�صلكية؛ برجميات وبرامج األعاب احلا�صوب؛ برامج األعاب 
الفيديو واحلا�صوب؛ اأ�صرطة وخراطي�ض األعاب الفيديو؛ اأقرا�ض األعاب احلا�صوب املدجمة؛ اإر�صادات امل�صتخدم 
املخزنة ب�صيغة رقمية لربامج واألعاب احلا�صوب؛ حمتويات الو�صائط ال�صمعية والب�صرية القابلة للتنزيل 
اللكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  الربجميات  تطبيقات  للتنزيل؛  قابلة  من�صورات  الرتفيه؛  جمال  يف 
املحمولة وامل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية والهواتف النقالة وم�صغالت ام بي 3 واحلوا�صيب املحمولة؛ علب 
واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف النقالة وم�صغالت ام بي 3 
واحلوا�صيب املحمولة؛ �صيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، لبادات الفاأرة؛ مغناطي�صات 
علب  ب�صرية؛  ن��ظ��ارات  ال��دخ��ول؛  بطاقات  فيه  تعلق  حبل  ول��وازم��ه��ا؛  �صم�صية  ون��ظ��ارات  ن��ظ��ارات  للزينة؛ 
للنظارات والنظارات ال�صم�صية والنظارات الب�صرية؛ اأحبال واأ�صرطة و�صال�صل واأجهزة لالحتفاظ بالنظارات 
ثنائية؛  مناظري  ال�صم�صية؛  للنظارات  مالقط  مو�صعها؛  يف  الب�صرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�صم�صية  وال��ن��ظ��ارات 
نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�صية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات؛ برجميات الواقع 
اأجهزة الواقع الفرتا�صي؛ �صينما الواقع الفرتا�صي؛  الفرتا�صي؛ �صماعات الواقع الفرتا�صي؛ مكونات 

 قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر.   
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�صف العالمة:  كلمة " اآية "  مكتوبة باأحرف عربية. 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361845  بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجزاء احلا�صوب؛ برجميات احلا�صوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرتونية  األعاب  فيديو؛  �صا�صات  كهربائية؛  بطاريات  كا�صيت؛  اأ�صرطة  فيديو؛  اأ�صرطة  مدجمة؛  اأقرا�ض 
وحا�صوبية حتمل باليد؛ م�صجالت �صغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�صية واأقرا�ض ت�صجيل؛ اأقرا�ض 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �صور  الرقمية؛  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  مدجمة 
وب�صرية؛  �صمعية  ت�صجيالت  متحركة؛  ر�صوم  اأف��الم؛  جم�صمة؛  اأف��الم  لل�صوء؛  معر�صة  �صينمائي  ت�صوير 
م�صبقاً  م�صجلة  الزرقاء  الأ�صعة  ذات  واأقرا�ض  رقمية  فيديو  واأقرا�ض  فيديو  اأ�صرطة  �صوتية؛  ت�صجيالت 
تعر�ض الربامج التلفزيونية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
م�صبقاً تعر�ض اأفالم حركة حية؛ اأ�صرطة فيديو واأقرا�ض فيديو رقمية واأقرا�ض ذات الأ�صعة الزرقاء م�صجلة 
�صمعية؛  املو�صيقى؛ كتب  اأقرا�ض �صوت م�صجلة م�صبقاً حتتوي على  اأفالم ر�صوم متحركة؛  تعر�ض  م�صبقاً 
الراأ�ض  �صماعات  �صلبة؛  رقمية  و�صائط  �صمعية؛  فيديو  اأقرا�ض  �صمعية؛  فيديو  اأ�صرطة  �صمعية؛  اأ�صرطة 
اإك�ص�صوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  والأق��را���ض  ال�صمعية  الأ�صرطة  م�صغالت  بطاريات؛  لل�صترييوهات، 
اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وجه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
النداء الهاتفية و/اأو الإذاعية؛ م�صغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�صيقى 
األعاب  وبرامج  الال�صلكية؛ برجميات  املتحركة  الت�صال  فيديو لأجهزة  والعاب و�صور  ور�صومات   3 بي  وام 
األعاب احلا�صوب  اأقرا�ض  األعاب الفيديو؛  اأ�صرطة وخراطي�ض  األعاب الفيديو واحلا�صوب؛  احلا�صوب؛ برامج 
املدجمة؛ اإر�صادات امل�صتخدم املخزنة ب�صيغة رقمية لربامج واألعاب احلا�صوب؛ حمتويات الو�صائط ال�صمعية 
والب�صرية القابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه؛ من�صورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  ام  وم�صغالت  النقالة  وال��ه��وات��ف  ال�صخ�صية  الرقمية  وامل�صاعدات  املحمولة  اللكرتونية  لالأجهزة 
واحلوا�صيب املحمولة؛ علب واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ الهواتف 
النقالة وم�صغالت ام بي 3 واحلوا�صيب املحمولة؛ �صيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، 
لبادات الفاأرة؛ مغناطي�صات للزينة؛ نظارات ونظارات �صم�صية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
و�صال�صل  واأ�صرطة  اأح��ب��ال  الب�صرية؛  وال��ن��ظ��ارات  ال�صم�صية  وال��ن��ظ��ارات  للنظارات  علب  ب�صرية؛  ن��ظ��ارات 
للنظارات  مالقط  مو�صعها؛  يف  الب�صرية  والنظارات  ال�صم�صية  والنظارات  بالنظارات  لالحتفاظ  واأجهزة 
ال�صم�صية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�صية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
اأجهزة الواقع الفرتا�صي؛  املركبات؛ برجميات الواقع الفرتا�صي؛ �صماعات الواقع الفرتا�صي؛ مكونات 

 �صينما الواقع الفرتا�صي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  كلمة " AIYAH"  مكتوبة باأحرف لتينية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361851  بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
بقلن�صوة؛  كنزات  علوية؛  �صرتات  �صريت(؛  )تي  كم  ن�صف  قم�صان  الراأ�ض؛  اأغطية  القدم؛  لبا�ض  املالب�ض؛ 
كابات؛ مالب�ض ال�صباحة؛ �صراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�صاتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل 
ا�صتحمام؛ اأغطية راأ�ض لال�صتحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�صة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من 
ال�صم�ض؛ مالب�ض م�صادة للماء؛ بذلت رطبة؛ مالب�ض واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ اأقنعة 

قما�صية؛ اأحذية؛ �صنادل؛ اأخفاف. 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  كلمة " اآية "  مكتوبة باأحرف عربية. 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361852  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�صة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�صية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآلت �صالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ض 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  ك��رات  الورقية؛  الطائرات  الألعاب؛  اأجهزة  الألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�صور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�صدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�صارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �صغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�صخي�صات  فيها  التحكم 
القناين اخل�صبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�صوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�صاعد على الطفو اأثناء ال�صتحمام وال�صباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�ض.
الواق�عة بالفئة:  28

و�صف العالمة:  كلمة " اآية "  مكتوبة باأحرف عربية. 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361853  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة 
مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�ض؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�صيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�ض املبا�صرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
الأطفال؛  مع�صكرات  خدمات  للعرو�ض؛  املقاعد  حجز  ال��ن��دوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور���ض 
خدمات  ال�صينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  ال�صتجمام؛  وم��راف  وخدمات  ت�صهيالت  توفري 
ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�صية والرتفيهية؛ ال�صريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكالت 
لغايات  واملعار�ض  والعرو�ض  الفعاليات  تنظيم  احل��ف��الت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�صرة  احلركة  اأف��الم  وعر�ض  توزيع  املتحركة؛  والر�صوم  والدراما  والكوميديا  املبا�صرة  احلركة  اأف��الم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ العرو�ض امل�صرحية؛ تنظيم امل�صابقات والألعاب واملناف�صات؛ توفري مقاطع فيديو 
�صبكي؛ خدمات مبا�صرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �صبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �صبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�صيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�صوب املبا�صرة؛ اإجراء امل�صابقات مبا�صرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية 
املقدمة عرب �صبكة حا�صوب عاملية؛ خدمات الن�صر الإلكرتوين؛ ن�صر الكتب؛ ن�صر الكتب الإلكرتونية مبا�صرة؛ ن�صر املجالت؛ 
ابتكار الر�صوم املتحركة؛  ن�صر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�صينمائية واأفالم الر�صوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ 

اإنتاج الر�صوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
41 الواق�عة بالفئة:  

كلمة " اآية "  مكتوبة باأحرف عربية. و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361738  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز 
ديفيلومبنت -  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية؛ 
التقنية؛  الأبحاث  العلمية؛  الأبحاث  العتاد احلا�صوبي والربجميات احلا�صوبية؛  خدمات ت�صميم وتطوير 
مراقبة  العتماد؛  خدمات  اجل��ودة؛  مراقبة  اختبارات  اجل��ودة؛  مراقبة  خدمات  التقنية؛  امل�صاريع  درا�صات 
للحدائق  التقني  العتماد  التقني؛ خدمات  العتماد  اجل��ودة؛ خدمات  جودة اخلدمات؛ فحو�صات مراقبة 
ذات الطابع اخلا�ض وحدائق املالهي؛ خدمات التحقق من عزم الدوران؛ خدمات التحقق من عزم الدوران 
لألعاب واأن�صطة احلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق املالهي؛ خدمات فح�ض ال�صحة وال�صالمة؛ اختبارات 
ذات  وال�صالمة للحدائق  ال�صحة  للمعدات والرتكيبات؛ خدمات فح�ض  ال�صالمة  اختبارات  املنتج؛  �صالمة 
واأماكن  لالألعاب  التقني  والفح�ض  وال�صالمة  ال�صحة  فح�ض  خدمات  املالهي؛  وحدائق  اخلا�ض  الطابع 
اجلذب يف احلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق املالهي؛ خدمات الفح�ض؛ خدمات الفح�ض للغري؛ اختبار 
وحتليل وتقييم منتجات وخدمات الغري؛ توفري املعلومات وال�صت�صارات والن�صائح فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات.
الواق�عة بالفئة:  42

و�صف العالمة:  كتبت عبارة "اأورب اإنرتتينمنت"  باأحرف عربية.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  361741  بتاريخ:   11 اأكتوبر 2021 
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت 
-  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�صراب )غري الكحويل(؛ خدمات توفري الطعام وال�صراب للغري؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ 
حجز  خدمات  وال�����ص��راب(؛  )بالطعام  الفنادق  متوين  خدمات  الفندقية؛  الإق��ام��ة  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات 
الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات والجتماعات 
واملحا�صرات واللقاءات؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ توفري ت�صهيالت )الإقامة( لإجراء املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض 
واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�صيافة )الإقامة(؛ اأجنحة ال�صيافة )توفري الإقامة 
اأو الطعام اأو ال�صراب )غري الكحويل((؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات 
التموين بالطعام وال�صراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين بالطعام وال�صراب؛ حمالت الع�صري؛ 
الأطعمة  ب�صاأن  التعاقد  خدمات  ال�صخ�صي؛  ال�صيف  خدمات  واملطاعم؛  والإقامة  الفنادق  بحجز  املرتبطة  ال��زوار  خدمات 
الأطعمة  توفري  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  التموين؛  خدمات  املتنقلة؛  وامل�صروبات  الأطعمة  منافذ  توفري  وامل�صروبات؛ 
وامل�صروبات من خالل �صاحنة متنقلة؛ ت�صهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ خدمات 
حدائق  ت�صهيالت  توفري  الرتفيهية؛  الوجهات  داخ��ل  امل���زودة  التموين  خ��دم��ات  م��اله��ي؛  حديقة  داخ��ل  امل���زودة  التموين 
املقطورات املوؤقتة؛ دور احل�صانات النهارية لالأطفال؛ مناطق ال�صرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات التموين املتنقلة؛ 
اأي�صا عرب  اأع��اله مقدمة  ال��واردة  اأع��اله؛ جميع اخلدمات  ورد  ما  بكل  املرتبطة  وال�صت�صارات  واملعلومات  الن�صح  خدمات 

النرتنت من قاعدة بيانات حا�صوبية اأو عرب �صبكة الت�صالت العاملية. 
43 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "اأورب اإنرتتينمنت"  باأحرف عربية. و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  361849  
با�ص��م:  دي ات�ض انرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - مكتب 1- ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت 
-  ام �صقيم 3، دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  الرتفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�ض؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�صيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�ض املبا�صرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
الأطفال؛  مع�صكرات  خدمات  للعرو�ض؛  املقاعد  حجز  ال��ن��دوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور���ض 
خدمات  ال�صينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  ال�صتجمام؛  وم��راف  وخدمات  ت�صهيالت  توفري 
ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�صية والرتفيهية؛ ال�صريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكالت 
لغايات  واملعار�ض  والعرو�ض  الفعاليات  تنظيم  احل��ف��الت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�صرة  احلركة  اأف��الم  وعر�ض  توزيع  املتحركة؛  والر�صوم  والدراما  والكوميديا  املبا�صرة  احلركة  اأف��الم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�صوم املتحركة؛ العرو�ض امل�صرحية؛ تنظيم امل�صابقات والألعاب واملناف�صات؛ توفري مقاطع فيديو 
�صبكي؛ خدمات مبا�صرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �صبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �صبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�صيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�صوب املبا�صرة؛ اإجراء امل�صابقات مبا�صرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية 
املقدمة عرب �صبكة حا�صوب عاملية؛ خدمات الن�صر الإلكرتوين؛ ن�صر الكتب؛ ن�صر الكتب الإلكرتونية مبا�صرة؛ ن�صر املجالت؛ 
ابتكار الر�صوم املتحركة؛  ن�صر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�صينمائية واأفالم الر�صوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ 

اإنتاج الر�صوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
41 الواق�عة بالفئة:  

كلمة " AIYAH"  مكتوبة باأحرف لتينية. و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  363272  
با�ص��م:  جوليان ماكدونالد

وعنوانه: 10 ليدبوري ميوز نورث، لندن، دبليو11 2ايه اف، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأ�صناف  )مالب�ض(؛  اأحزمة  والر�صع؛  والأط��ف��ال  والن�صاء  للرجال  القدم  ولبا�ض  الراأ�ض  واأغطية  املالب�ض 
املدبوغة؛  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  من  امل�صنوعة  املالب�ض  الداخلية؛  املالب�ض  اخلارجية؛  املالب�ض 
�صاري  عنق؛  ربطات  راأ���ض؛  اأربطة  قفازات؛  �صيالن؛  الراأ�ض؛  اأغطية  ال�صباحة؛  اأث��واب  الريا�صية؛  املالب�ض 
ل��ل��م��اء؛ ع�صابات  م�����ص��ادة  نظامية؛ مالب�ض  ب���زات  ف�صفا�صة؛  اأث����واب  و���ص��الت؛  اأو���ص��ح��ة  ه��ن��دي(؛  )ل��ب��ا���ض 

للمع�صم. 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " JULIEN MACDONALD " باأحرف لتينيه 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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�لثالثاء  7 دي�سمرب 2021 �لعدد 13410

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي -وام 

حجزت الإمارات موقعها �صمن اخلم�ض الأوائل عامليا 
الهدف  التقدم يف حتقيق  18 موؤ�صرا تقي�ض مدى  يف 
الالئق  امل�صتدامة /العمل  التنمية  اأهداف  الثامن من 
الدولة  ت�صدر  املوؤ�صرات  وت�صمنت  القت�صاد/،  ومن��و 

العامل يف 6 موؤ�صرات مرتبطة بذات الهدف.
وبح�صب الر�صد الذي اأجراه املركز الحتادي للتناف�صية 
املوؤ�صرات  يف  ال��ع��امل  ال��دول��ة  ت�صدرت  فقد  والإح�����ص��اء 
التالية: موؤ�صر كبار املديرين املخت�صني �صمن تقرير 
ا�صتقطاب  على  الدولة  قدرة  وموؤ�صر  العاملية،  املواهب 
توافر  وموؤ�صر  الزده��ار،  موؤ�صر  تقرير  �صمن  املواهب 
قلة  وموؤ�صر  الأع��م��ال،  ري��ادة  وموؤ�صر  امل��اه��رة،  العمالة 
ال��ن��زاع��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، اإىل ج��ان��ب م��وؤ���ص��ر ق��ل��ة تكاليف 
���ص��درت �صمن  وال��ت��ي  العامل  خ��دم��ات  اإن��ه��اء  تعوي�ض 
اإىل  ا�صتناداً  العاملية، وذلك  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب 
تقارير كربيات املرجعيات الدولية املعنية مثل املنتدى 
الإدارية،  للتنمية  ال��دويل  واملعهد  العاملي،  القت�صادي 
الأعمال  لإدارة  الأورب��ي  واملعهد  “ليجاتيم”،  ومعهد 

“اإن�صياد«.
موؤ�صرات   4 يف  عامليا  الثاين  املركز  الإم���ارات  وحققت 
تقرير  �صمن  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  ت��ن��وع  م��وؤ���ص��ر  ت�صمنت 
البطالة،  انخفا�ض  وموؤ�صر   ،4.0 العاملية  التناف�صية 
ال�صنوي  للكتاب  وفقاً  العاملة،  القوى  ن�صبة  وموؤ�صر 
العاملية  توافر اخلربات  موؤ�صر  اإىل  اإ�صافة  للتناف�صية، 

�صمن الكتاب ال�صنوي للتناف�صية الرقمية.
وحلت الإمارات يف املركز الثالث عامليا يف كل من موؤ�صر 
للتناف�صية  ال�صنوي  ال��ك��ت��اب  �صمن  التوظيف  م��ع��دل 
ال��رق��م��ي��ة، وم��وؤ���ص��ر ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة احل��ا���ص��ل��ني على 
التعليم الثانوي �صمن تقرير تناف�صية املواهب العاملي، 

موؤ�صر  م��ن  ك��ل  يف  ع��امل��ي��ا  ال���راب���ع  امل��رك��ز  حققت  فيما 
العاملية  التناف�صية  تقرير  �صمن  والإنتاجية  الرواتب 
4.0، وموؤ�صر جودة ت�صريعات البطالة، وموؤ�صر اللوائح 
للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  �صمن  للعمل  التنظيمية 
املركز اخلام�ض عامليا يف  العاملية. وج��اءت الم��ارات يف 
موؤ�صر �صهولة توظيف العمالة الأجنبية �صمن تقرير 
التناف�صية العاملية 4.0، وموؤ�صر مدة التدريب يف املهنة 
وموؤ�صر  ال��ع��امل��ي��ة،  للتناف�صية  ال�صنوي  ال��ك��ت��اب  �صمن 
اإجمايل الإنفاق على البحث والتطوير املمول من قبل 

الأعمال �صمن تقرير موؤ�صر البتكار العاملي.
وحققت دولة الإم��ارات خالل العقود املا�صية معدلت 
عالية من النمو وال�صتقرار القت�صادي، مما اأدى اإىل 
والأجنبية،  املحلية  للعمالة  وا�صع  ب�صكل  وظائف  خلق 
وجاءت الإمارات يف املركز الثاين عاملياً بني اأكرب الدول 
2020، وذلك  املالية خالل عام  امل�صدرة للتحويالت 
بح�صب تقرير التحويالت والتنمية ال�صادر عن البنك 

الدويل.
واأفاد التقرير ال�صنوي لعام 2020 م�صرف الإمارات 
التحويالت  ق��ي��م��ة  ب�����اأن  امل����رك����زي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
بلغت   2020 ع��ام  ال��دول��ة  م��ن  ال�����ص��ادرة  ال�صخ�صية 
156.8 مليار درهم، والتي �صملت ما حوله العاملون 
من  ا�صتفادت  حيث  الأ�صلية،  بلدانهم  اإىل  ال��دول��ة  يف 
يف  اأ�صهم  مما  املجتمعات  من  العديد  املحولة  الأم��وال 

رفع م�صتوى املعي�صة يف الدول امل�صتفيدة.
الإ�صراف  وال��ت��وط��ني  الب�صرية  امل����وارد  وزارة  وت��ت��وىل 
والعاملني،  العمل  اأ�صحاب  بني  العالقات  تنظيم  على 
بهدف املحافظة على حقوق العمالة الوافدة يف القطاع 

اخلا�ض يف الدولة.
الإمارات  املا�صية بذلت دولة  القليلة  ال�صنوات  وخالل 
املتعلقة  وال�صيا�صات  القوانني  لتطوير  كبرية  ج��ه��وداً 

الوعي  م�صتوى  رف��ع  على  وعملت  وال��ع��م��ال،  بالعمل 
قطاعات  ك��اف��ة  يف  للعاملني  العمل  ظ���روف  لتح�صني 

العمل يف الدولة.
اقت�صادية  عا�صمة  تكون  لأن  الإم����ارات  دول��ة  وت�صعى 
من  �صخ�ض  م��ل��ي��اري  م��ن  لأك���رث  وجت��اري��ة  و�صياحية 
خالل النتقال اإىل اقت�صاد مبني على املعرفة والبتكار 

والبحث والتطوير.
وتكللت جهود الدولة بانعقاد اإك�صبو 2020 دبي كاأكرب 
اأر����ض الدولة،  ي��ق��ام على  ال��ع��امل  اق��ت�����ص��ادي يف  ح��دث 
وليكون اأعظم ما قدمه اإك�صبو للعامل على مّر دوراته 
لإك�صبو  القت�صادي  الأث��ر  درا�صة  لنتائج  ووفقاً  كلها، 
2020 دبي، التي اأجرتها اإرن�صت اآند يوجن املتخ�ص�صة 
يف جمال التدقيق وال�صت�صارات املالية، يتوقع اأن يكون 
له تاأثري كبري على عملية خلق الوظائف ب�صكل مبا�صر 
اإك�صبو  يدعم  اأن  الدرا�صة  توقعت  حيث  مبا�صر،  وغري 
 94،400 ن��ح��و  ان��ع��ق��اده  ف���رتة  خ���الل  دب���ي   2020
املتعلقة  والأع���م���ال  الأن�����ص��ط��ة  ك��ام��ل يف  ب���دوام  وظيفة 

باحلدث العاملي.
واأط��ل��ق��ت الإم�����ارات ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي تعزز 
ت��ق��دم��ه��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال���ه���دف ال��ث��ام��ن م���ن اه����داف 
ويف  اقت�صادي/  ومن��و  لئ��ق  /عمل  امل�صتدامة  التنمية 
الفرتا�صية”  العمل  �صوق  “من�صة  مبادرة  مقدمتها 
- احلائزة على جائزة الأفكار الربيطانية 2020 عن 
املوارد  وزارة  اأطلقتها  والتي  الأزم���ات،  يف  البتكار  فئة 
لدعم  الوطني  الربنامج  اإط��ار  يف  والتوطني  الب�صرية 
ا�صتقرار �صوق العمل ملواجهة حتديات التوظيف خالل 

فرتة جائحة كوفيد-19.
وتخفيف  النتقال  مرونة  تعزيز  يف  املن�صة  واأ�صهمت 
الأعباء الت�صغيلية عن املن�صاآت التي يوجد لديها فائ�ض 
امل��واط��ن��ة، م��ن خ��الل ت�صجيل  العمالة غ��ري  اأع����داد  يف 

للمن�صة  الإل��ك��رتوين  املوقع  يف  العمال  ه��وؤلء  بيانات 
الذي  الأم��ر  وهو   ،careers.mohre.gov.ae
اأ���ص��ه��م يف دع���م اح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق ال��ع��م��ل م��ن العمالة 
ال��داخ��ل��ي��ة يف ظ��ل وق��ف ال���ص��ت��ق��دام م��ن خ���ارج نتيجة 
والوقاية من فريو�ض  للحد  الح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات 

»كورنا« امل�صتجد.
امل����وارد  اأط��ل��ق��ت وزارة  اإط����ار ج��ه��وده��ا الإن�����ص��ان��ي��ة،  يف 
عام  املبكرة”  الإج����ازة  “مبادرة  وال��ت��وط��ني  الب�صرية 
اأخ��رى، و�صمحت  2020 بالتعاون مع جهات احتادية 
القطاع اخلا�ض  العاملني يف  املوظفني  املبادرة جلميع 
بالعودة موؤقتاً اإىل بلدانهم الأ�صلية خالل الوقت الذي 

كانت فيه الإجراءات الحرتازية لكوفيد-19 �صارية.
ال�صركات  ع��ل��ى  يتعني  اإج������راءات   5 ال�����وزارة  وح����ددت 
متثلت  املبكرة،  الإج��ازة  لطلبات  بها  اللتزام  اخلا�صة 
يف اأن يوقع كال الطرفني على النموذج املوؤقت الإ�صايف 
واأن يحجز  الإج���ازة،  م��دة  العمل ويجب حتديد  لعقد 
وان  للموظفني،  وع���ودة  ذه��اب  ت��ذاك��ر  العمل  اأ�صحاب 
ت�صتمر العالقة التعاقدية بني املوظف و�صاحب العمل 
حيث تعترب الإجازة املبكرة اإجازة غري مدفوعة الأجر 
وفقاً  العمال  ا�صتحقاقات  جميع  على  احلفاظ  ب�صرط 
الفرتة  انتهاء  بعد  الإج��ازة  تنتهي  واأن  العمل،  لقانون 

الحتياطية وعودة املوظف اإىل الإمارات.
دعم  الإم���ارات  دول��ة  وا�صلت  العاملي،  بالتزامها  ووف��اًء 
توزيع  خ��الل  م��ن   17 ال���  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف 
امل�صاعدات  م��ن  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   29.4 اإج��م��ايل 
اأّن م��ا ي��زي��د على  2019، يف ح��ني  اخل��ارج��ي��ة يف ع��ام 
العربية  الإم���ارات  لدولة  اخلارجية  امل�صاعدات  ن�صف 
ثالثة  مبا�صر  ب�صكل  دع��م��ت   2019 ع��ام  يف  امل��ت��ح��دة 
اأهداف للتنمية امل�صتدامة؛ كانت ح�صة الهدف 8 العمل 

الالئق والنمو القت�صادي ما يعادل /46.5%/.

االإمارات �سمن الـ5 الكبار عامليًا يف حتقيق »العمل الالئق ومنو االقت�ساد«

•• اأبوظبي-وام

ال����دورة  اأع���م���ال  الأول  اأم�������ض  اخ��ت��ت��م��ت 
املحيط  “موؤمتر  م������ن  اخل����ام���������ص����ة 
وال����ذي   /IOC 2021/ ال���ه���ن���دي« 
دي�صمرب   5 اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة  عقد يف 
فخامة  برئا�صة  اأب��وظ��ب��ي،  العا�صمة  يف 
جمهورية  رئي�ض  راجاباك�صا  غ��وت��اب��اي��ا 
�صريالنكا، ومب�صاركة وفود من �صلطنة 

والهند  وامل��ال��دي��ف  و���ص��ري��الن��ك��ا  ُع��م��ان 
ونيبال  وكمبوديا  ومدغ�صقر  وتنزانيا 
نائب  م��ن�����ص��ب  و����ص���غ���ل  وب����ن����غ����الد�����ض. 
للدورة احلالية كل من معايل  الرئي�ض 
اأحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة 
بن حمود  بن حمد  ب��در  ال�صيد  ومعايل 
البو�صعيدي وزير خارجية �صلطنة ُعمان 
�صوبرامنيام  الدكتور  ومعايل  ال�صقيقة، 
ال�����ص��وؤن اخلارجية  ���ص��ان��ك��ار وزي���ر  ج���اي 

الدكتور  وم��ع��ايل  ال��ه��ن��د،  جمهورية  يف 
وزي����ر خارجية  ب��الك��ري�����ص��ن��ان  ف��ي��ف��ي��ان 

�صنغافورة.
الكلمة  خ����الل  ال�����ص��اي��غ  م���ع���ايل  واأك������د 
الفتتاحية للموؤمتر على اأهمية التن�صيق 
يف اإقليم املحيط الهندي ملواجهة الق�صايا 
امل�صرتكة واأهمها التحديات القت�صادية 
والتغري املناخي وانت�صار الأوبئة، م�صريا 
اإىل ارتباط هذه الق�صايا باأخرى نا�صئة 

اجلماعية  ال���ه���ج���رة  م��ث��ل  ���ص��ل��ة،  ذات 
الغذائي. كما  والأم��ن  البيئي  والتدهور 
الإمارات  دول��ة  تقدير  عن  معاليه  عرب 
للم�صوؤولية الكبرية التي اأولها املجتمع 
الدويل لها ل�صت�صافة موؤمتر الأطراف 
م�صدداً   ،2023 عام  يف   /COP28/
النخراط  يف  ال���دول���ة  ا���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى 
الإقليميني  �صركائها  م��ع  مكثف  ب�صكل 
وال��دول��ي��ني لإجن����اح ه���ذا احل���دث املهم 

اإىل  اإ�صافة  املعتمدة،  عمالت  ال�صت  م��ن 
جمموعة وا�صعة من اخلدمات احل�صرية 
ال�صغرية  ال�صركات  لحتياجات  امل�صممة 

واملتو�صطة.
مالهوترا،  اأم��ي��ت  م��ن  ك��ل  التفاقية  وق��ع 
املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�صرفية 
ال��ت��ج��اري، واأحمد  دب��ي  ل��الأف��راد يف بنك 
يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  احل����داد، 
جم��م��ع��ات الأع����م����ال وامل���ن���اط���ق احل����رة ل� 
“دي بي ورلد” الإم���ارات وذل��ك يف املقر 

الرئي�صي جلافزا يف جبل علي.
قال  التفاقية،  ه��ذه  توقيع  على  تعليقاً 
اأم��ي��ت م��ال��ه��وت��را، امل��دي��ر ال��ع��ام ملجموعة 
اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف بنك دبي 
التجاري: “ي�صعدنا يف بنك دبي التجاري 
جافزا  م����ع  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  ن���وق���ع  اأن 
ال�صركات  ب��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 
امل��ت��ح��دة. من  يف دول��ة الإم����ارات العربية 
حاملو  �صيتمكن  ال�����ص��راك��ة،  ه���ذه  خ���الل 
الرخ�ض التجارية احلالية واجلديدة من 
جافزا  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 

خ���دم���ات م�صرفية  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  م���ن 
عمالء  بخدمة  مدعومة  مبتكرة  رقمية 
متطلباتهم  لتلبية  وذل����ك  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
هذه  �صتعمل  كما  والتجارية.  امل�صرفية 
ممار�صة  �صهولة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة 
الأع����م����ال ال���ت���ج���اري���ة، واحل�������ص���ول على 
ال�صغرية  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات 
الإمارات  دول��ة  اأه��داف  ودع��م  واملتو�صطة 
العربية املتحدة لبناء اقت�صاد معريف قوي 

وامل�صاهمة يف منو القت�صاد الوطني.«
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال اأح���م���د احل������داد، املدير 
جممعات  يف  ل���ل���ع���م���ل���ي���ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
“دي بي  ل����  الأع����م����ال وامل���ن���اط���ق احل�����رة 
تدعم  “كموؤ�ص�صة  الإم��������ارات:  ورلد” 
روؤية القيادة الر�صيدة يف �صرورة تطوير 
فاإننا  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات 
النا�صئة  ال�صركات  بدعم  دائًما  ملتزمون 
اجل���دي���دة، وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك ب�����ص��ورة اأكرب 
2020 دب���ي الذي  اإك�����ص��ب��و  ان��ط��الق  م��ع 
ي��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��راك��ات والفر�ض 
اإىل توظيفها  يف قطاع الأعمال، فاإ�صافة 

من  للحد  ملمو�صة  لنتائج  وال��ت��و���ص��ل 
ظاهرة التغري املناخي.

العالقات  على  معاليه  اأك��د  اخل��ت��ام  ويف 
القوية التي تربط دولة الإمارات ودول 
ال��ه��ن��دي يف جمالت  امل��ح��ي��ط  م��ن��ط��ق��ة 
وال�صياحة  ال����ت����ج����ارة  م��ن��ه��ا  م���ت���ع���ددة 
وال�صتثمار والثقافة، م�صريا اإىل اأهمية 
ت��ع��زي��ز ه����ذه ال����رواب����ط ل�����ص��م��ان تقدم 

الدول وازدهارها.

ل��ن�����ص��ب��ة ك���ب���رية م���ن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف 
القطاع اخلا�ض، تعد ال�صركات ال�صغرية 
لالقت�صاد  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  رك��ي��زة  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
تنويعه.  يف  مهماً  دوًرا  وتلعب  ال��وط��ن��ي 
يف  رئي�صاً  م�صاهماً  القطاع  ه��ذا  يعد  كما 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل غ��ري النفطي 
التقارير  وال��ذي تتوقع  الإم���ارات،  لدولة 
عام  يف  امل���ائ���ة  يف   3.8 ب��ن�����ص��ب��ة  ي��ن��م��و  اأن 
 .2022 ع��ام  املائة يف  2021 و3.9 يف 
و�صتعزز �صراكتنا ال�صرتاتيجية مع بنك 
دبي التجاري هذا النمو من خالل تزويد 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة مبجموعة 
املبتكرة  الرقمية  امل�صرفية  احللول  من 
مل�صاعدتها على التعامل مع الأمور املالية 
بكفاءة«. وتعد اتفاقية ال�صراكة مع جافزا 
التي  ال�صراكات  �صل�صلة  يف  الأح���دث  ه��ي 
النظام  دعم  بهدف  موؤخراً  البنك  وقعها 
واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  البيئي 
دبي  اقت�صادية  م��ع  �صراكتها  خ��الل  م��ن 
دبي  م��رك��ز  للتنمية  الإم�����ارات  وم�����ص��رف 

لل�صلع املتعددة.  

% منو جتارة دبي مع الهند اإىل  74
 67 مليار درهم يف الن�سف االأول 2021

•• دبي-وام

الأول  الن�صف  يف  دره���م  مليار   67 الهند  م��ع  دب��ي  جت���ارة  قيمة  �صجلت   
 39 2020 التي �صجلت  %74 مقارنة مع نف�ض الفرتة  2021، بنمو 

مليار درهم.
وتوزعت التجارة بني الواردات 32 مليار درهم ال�صادرات 19 مليار درهم 
الأملا�ض  املتبادلة  الب�صائع  اأه��م  وم��ن  دره��م  مليار   16 الت�صدير  اإع���ادة  و 
10.4 مليار درهم و منتجات  20.8 بقيمة مليار درهم و الذهب بقيمة 
واأجهزة الت�صالت  4.3 بقيمة مليار درهم والهواتف  البرتولية  الزيوت 

4 مليارات درهم.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي نظمته جمارك عرب تقنية الت�صال املرئي 
م�صبح  حمبوب  اأحمد  �صعادة  بح�صور  هندي  وجت��اري  اقت�صادي  وفد  مع 
العام  املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة املدير  التنفيذي ملوؤ�ص�صة  الرئي�ض 

جلمارك دبي و�صعادة الدكتور اأمان بوري قن�صل عام جمهورية الهند.
ووجه الدكتور اأمان بوري ال�صكر جلمارك دبي على هذه الجتماعات التي 
تخدم م�صلحة اجلانبني مثمناً جهود الدائرة على الدعم ال�صتثنائي الذي 
تقدمه للتجار وامل�صدرين ورجال الأعمال الذين يعي�صون على اأر�ض دولة 
الإمارات ..موؤكداً اأهمية دور جمارك دبي يف تعزيز الروابط التجارية بني 
الإمارات  بني  الثنائية  التجارة  م�صتويات  اأن  واأ���ص��اف  والهند.  الإم���ارات 
والهند تظهر بوادر انتعا�ض قوي بعد اأن اأدت الإجراءات العاملية ال�صتثنائية 
جلائحة كورونا اإىل تراجعها ن�صبياً خالل العام املا�صي ..موؤكداً اأن املحادثات 
البناءة من اأجل التو�صل اإىل اتفاقية �صراكة اقت�صادية �صاملة بني البلدين 
والتجارية  القت�صادية  العالقات  من  طويل  لتاريخ  تتويجاً  ال�صديقني 
القت�صادية  الإمكانات  وتو�صيع  العالقات  تعزيز  �صاأنها  من  وال�صتثمارية 
بني  ال�صرتاتيجي  التعاون  من  جديدة  حقبة  يف  والدخول  وال�صتثمارية 
اإىل زيادة التجارة  اأن توؤدي هذه التفاقية بالتاأكيد  املتوقع  البلدين ومن 
الثنائية يف ال�صلع اإىل حوايل 100 مليار دولر يف ال�صنوات اخلم�ض املقبلة 
ويف اخلدمات اإىل حوايل 15 مليار دولر ما يزيد اآفاق الفر�ض القت�صادية 
و الوظيفية يف كال البلدين ..لفتاً اىل اأن العديد من رجال الأعمال الهنود 
ينتقلون من الهند اإىل الإمارات لإقامة مقرات وفروع ل�صركاتهم واإيجاد 
الأو�صط  ال�صرق  يف  عملياتهم  لتو�صع  انطالق  كنقطة  دب��ي  عرب  الفر�ض 
اإىل  تاأتي  الهندية  النا�صئة  ال�صركات  اأن بع�ض  اإفريقيا ف�صال عن  و�صمال 
هنا وهم يتطلعون اإىل دولة الإم��ارات كمكان لختبار مناذج اأعمالهم قبل 

اأن ينتقلوا بها اإىل العاملية.
واأ�صار القن�صل العام جلمهورية الهند اإىل اأن معر�ض اإك�صبو 2020 دبي 
�صيكون  املعر�ض  ت��اري��خ  يف  م��رة  لأول  حيث  للهند  خا�صة  باأهمية  يحظى 
املواطنون الهنود اأكرب جن�صية �صمن زوار املعر�ض ..وذلك بف�صل اجلالية 
الإمارات  يف  يعي�صون  الذين  الهنود  الأعمال  ورج��ال  الأف��راد  من  الكبرية 
..بالإ�صافة اإىل العدد الكبري من الزوار لرجال الأعمال وامل�صوؤولني الهنود 
اأعلى  على  هندياً  ح�صوراً  ..متوقعاً  املقبلة  ال�صتة  الأ�صهر  خالل  دبي  اإىل 
�صياأتون  الذين  ال���وزراء  من  العديد  ..فهناك  ا  اأي�صً ال�صيا�صية  امل�صتويات 
جناح  ينظمها  التي  الفعاليات  برنامج  يف  للم�صاركة  دب��ي   2020 اإك�صبو 
اأحمد حمبوب م�صبح بالوفد  الهند يف املعر�ض. ومن جانبه رحب �صعادة 
الهندي برئا�صة �صعادة القن�صل م�صيداً بالتعاون التجاري البناء مع الهند 
التي  املنجزات  اأهم  م�صتعر�صا  لدبي  الثاين  التجاري  ال�صريك  تعد  والتي 

حتققت خالل العام 2021 وروؤية الدائرة للعام القادم.

اقت�سادية ال�سارقة تختتم برناجمًا 
تدريبيًا حول »ال�سبطية الق�سائية«

•• ال�سارقة- وام

املوارد  دائ��رة  مع  وبالتعاون  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اختتمت 
 30 مب�صاركة  الق�صائية  ال�صبطية  برنامج  م��وؤخ��را  بال�صارقة  الب�صرية 
الرامية  اجلهود  �صمن  وذل��ك  بالدائرة  التجاريني  ال�صباط  من  موظفا 
لتعزيز قدراتهم واإك�صابهم املعارف الالزمة لأداء مهامهم وفق ال�صوابط 
تتبلور  حيث  والأع��م��ال  الأن�صطة  تطوير  يف  ي�صهم  مبا  املحددة  القانونية 
مهمة ال�صابط التجاري يف التاأكد من �صالمة جميع املمار�صات القت�صادية 

يف املن�صاآت القت�صادية العاملة بالإمارة.
لتطبيق  املتبعة  الإج����راءات  افرتا�صيا  عقدت  التي  الور�صة  وا�صتعر�صت 
الأ�صاليب  على  والط���الع  الأ���ص��واق  على  ال��رق��اب��ة  يف  ال�صحيحة  املعايري 

املختلفة التي ي�صتخدمها التجار يف التحايل على امل�صتهلك.
التجاريني  لل�صباط  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  ملنح  ال��ربن��ام��ج  وي��اأت��ي 
من  لتمكينهم  املتكاملة  امل��ه��ارات  امل�صاركني  اإك�صاب  وي�صتهدف  ال��دائ��رة  يف 
يف  التنموية  الإ�صتدامة  لتحقيق  الهادفة  الت�صريعية  امل�صتحدثات  تطبيق 
اإدارة املرافق العامة من خالل التطبيق ال�صحيح ملفاهيم ال�صبط الإداري 
اإدارة اخلدمات  ال��ق��ان��ون. وق���ال ع��ب��داهلل املحمود م��دي��ر  واأح��ك��ام  وم��ب��ادئ 
عقد  ل��ل��دائ��رة  ال�صنوية  التدريبية  اخل��ط��ط  تت�صمن  ب��ال��دائ��رة  امل�����ص��ان��دة 
بهدف  بالدائرة  للعاملني  املختلفة  اجلوانب  جميع  ت�صمل  التي  ال��دورات 
ال��دورات يهدف  اأن عقد مثل هذه  اإىل  تطوير قدراتهم الوظيفية ..لفتا 
لتعزيز وتاأهيل كوادر الدائرة الرقابية على اأ�ص�ض مهنية وقانونية ولتفعيل 

دورهم والرتقاء بامل�صتوى الفني واملهني للعاملني يف �صتى املجالت.
مبا  والنظري  العملي  التدريب  بني  بالدمج  متيز  الربنامج  اأن  واأ���ص��اف 
ي�صهم يف تطوير قدرات ال�صباط التجاريني وتزويدهم باملهارات الأ�صا�صية 

ل�صمان اأداء اأعمالهم بكفاءة والذي يعد املهمة الأ�صا�صية لهم .

اإطالق ا�سرتاتيجية »عرو�س ال�سارقة« الإدارة وتنظيم احلمالت الت�سويقية على م�ستوى االإمارة
•• ال�سارقة-وام

ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اأطلقت 
م��ت��ك��ام��ل��ة حت���ت م�صمى  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
خططا  تت�صمن  ال�صارقة”  “عرو�ض 
العرو�ض  وت���ن���ظ���ي���م  لإدارة  م���ب���ت���ك���رة 
على  الغرفة  تنظمها  التي  الت�صويقية 
العام وذلك انطالقا من حر�صها  مدار 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ص��ي��ة اق��ت�����ص��اد اإم����ارة 
القطاع  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
خمتلف  تنمية  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  اخل��ا���ض 
القطاعات ب�صكل م�صتدام ويف مقدمتها 
قطاع جتارة التجزئة اإىل جانب تن�صيط 
م�صتوى  على  والأ���ص��واق  املبيعات  حركة 

مدن ومناطق الإمارة.
وت�صمل اخلطة الإ�صرتاتيجية اجلديدة 
اأولها  6 فعاليات رئي�صية كربى ينطلق 
يف ال� 15 من دي�صمرب اجلاري بعرو�ض 
 31 ح��ت��ى  وت�صتمر  للت�صوق  ال�����ص��ارق��ة 
الأخرى  العرو�ض  وم��ن   2022 يناير 
العام  خ���الل  ال��غ��رف��ة  �صتنظمها  ال��ت��ي 
ال�صارقة  رم�����ص��ان  /م���ه���رج���ان  ال���ق���ادم 
وع���رو����ض ���ص��ي��ف ال�����ص��ارق��ة وال��ع��ي��د يف 

الكربى  التخفي�صات  واأي�����ام  ال�����ص��ارق��ة 
ومهرجان العودة للمدار�ض.

واأكد عبد العزيز �صطاف م�صاعد املدير 
العام لقطاع الت�صال والأعمال يف غرفة 
ال�صارقة اأن اخلطة اجلديدة التي اأعلنت 
اإي��ج��اد مظلة  اإىل  ت��ه��دف  ال��غ��رف��ة  عنها 
جامعة لكافة العرو�ض الت�صويقية التي 
تنظمها الغرفة لت�صهيل وتنظيم واإدارة 
و�صع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف 
ا�صرتاتيجية ت�صويقية �صاملة تعمل على 

مراكز  بني  فّعالة  توا�صل  قنوات  اإيجاد 
اأكرب  اإىل  للو�صول  واجلمهور  الت�صوق 
�صريحة ممكنة وحتقيق الفائدة املرجوة 
ملزايا  الرتويج  جانب  اإىل  العرو�ض  من 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ت�صعها 
ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  اأه����م  م�����ص��اف  يف 

والتجارية حمليا واإقليميا وعامليا.
ال�����ص��ارق��ة حتر�ض  غ��رف��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
دوما على اإطالق الربامج واملبادرات التي 
الت�صويقية  احلركة  تن�صيط  �صاأنها  من 
على  امل�صتثمرين  وت�صجيع  الإم����ارة  يف 
���ص��خ امل��زي��د م��ن الإ���ص��ت��ث��م��ارات وحتفيز 
العالمات التجارية العاملية للدخول اإىل 
اأ�صواق ال�صارقة.. موؤكدا اأهمية العرو�ض 
تنظمها  التي  والرتويجية  الت�صويقية 
منو  تعزيز  يف  املتنامي  ودوره���ا  الغرفة 
اإ�صافة  م�صتدام  ب�صكل  التجزئة  قطاع 
اخلدمية  ال��ق��ط��اع��ات  وتنمية  دع��م  اإىل 

الأخرى كال�صياحة والفنادق وغريها.
من جانبه اأو�صح جمال �صعيد بوزجنال 
من�صق  املوؤ�ص�صي  الت�����ص��ال  اإدارة  م��دي��ر 
عام العرو�ض اأن ا�صرتاتيجية “عرو�ض 
ال�صارقة” اجلديدة �صتعمل على حتقيق 

الرتقاء  اأه��م��ه��ا  الأه������داف  م���ن  ج��م��ل��ة 
مبكانة العرو�ض الت�صويقية املقدمة من 
الإطار  اإىل  املحلي  الإط���ار  م��ن  الغرفة 
الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي واإط������الق حمالت 
ل��ت��غ��ط��ي��ة خمتلف  ج����دي����دة  وع����رو�����ض 
اإحتياجاتهم  وتلبية  الأع��م��ال  قطاعات 
اإىل جانب زيادة اأعداد الزوار اإىل مراكز 
التجارية على م�صتوى  الت�صوق واملحال 
الإم����������ارة م����ن خ�����الل اب���ت���ك���ار الأف����ك����ار 

الرتويجية للفعاليات.

خطة  الإ���ص��رتاجت��ي��ة  تت�صمن  واأ����ص���اف 
لكافة  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ���ص��ام��ل��ة  اإع���الم���ي���ة 
تطبيق  اإط���الق  على  ت�صتمل  ال��ع��رو���ض 
ذك���ي ع��ل��ى ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وموقع 
من�صات  ع���ل���ى  وح�������ص���اب���ات  اإل�����ك�����رتوين 
با�صم  ك���اف���ة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
“عرو�ض ال�صارقة” لالإعالن والرتويج 
الت�صويقية  وال��ع��رو���ض  احل��م��الت  ع��ن 
يهم جمهور  م��ا  لكل  دل��ي��ل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
التجزئة  جت���ار  وم�����ص��اع��دة  امل��ت�����ص��وق��ني 
العرو�ض  يف  م�������ص���ارك���ت���ه���م  وت�����ص��ه��ي��ل 
للعرو�ض  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  وحت��دي��د 
ال��ت��ي ���ص��ي��ق��دم��ون��ه��ا وال���رتوي���ج ل��ه��ا من 

خالل املواقع.
والتطبيق  الإل��ك��رتوين  املوقع  و�صيوفر 
بيانات  قاعدة  ال�صارقة  لعرو�ض  الذكي 
ع���ن امل��ت�����ص��وق��ني ي�����ص��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا جتار 
حمالتهم  ن���ط���اق  ل��ت��ح��دي��د  ال��ت��ج��زئ��ة 
ا�صتقبال  ج����ان����ب  اإىل  ال���ت�������ص���وي���ق���ي���ة 
املالحظات والقرتاحات بهدف التطوير 
الدائم للعرو�ض اإىل جانب وجود من�صة 
اإخ��ب��اري��ة ل��الط��الع على اآخ���ر الأح���داث 

والفعاليات التي �صيتم تنظيمها.

اختتام الدورة اخلام�سة من »موؤمتر املحيط الهندي« يف اأبوظبي

•• دبي – د.حممود علياء

اأح���د البنوك  اأب���رم بنك دب��ي ال��ت��ج��اري،   
ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف دول�����ة الإم�������ارات 
�صراكة  اتفاقية  موؤخًرا  املتحدة،  العربية 
)جافزا(،  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  مع 
الرائد  وال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي  ال��ت��ج��اري  امل���رك���ز 
وذلك لتعزيز  والتابع ل� “دي بي ورلد”، 
ال�صركات ال�صغرية  ريادة الأعمال و دعم 

التفاقية  ه���ذه  و�صت�صاهم  وامل��ت��و���ص��ط��ة. 
التجارية  الرتاخي�ض  حاملي  متكني  يف 
املنتجات  م���ن  ال����ص���ت���ف���ادة  م���ن  جل���اف���زا 
يقدمها  ال���ت���ي  امل�����ص��رف��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
الأعمال،  لأ���ص��ح��اب  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك 
الرقمية  الأع��م��ال  ح�صابات  ذل��ك  يف  مب��ا 
احل�صرية التي ميكن فتحها ب�صكل فوري 
اأدنى  مبيزات جذابة مثل عدم وجود حد 
ل��ل��ر���ص��ي��د واإم��ك��ان��ي��ة ف��ت��ح احل�����ص��اب باأي 

بنك دبي التجاري يربم اتفاقية �سراكة مع جافزا  لتقدمي خدمات م�سرفية لرواد االأعمال
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% من اإجمايل  االإمارات ت�ستحوذ على 74 
اال�ستثمارات اخلليجية يف دول االآ�سيان

•• دبي-وام

�صلط تقرير حتليلي اأ�صدرته غرفة دبي اليوم بالتعاون مع الإيكونوم�صت 
جمل�ض  ودول  الآ���ص��ي��ان  دول  ب��ني  املتاحة  التجارية  الفر�ض  على  ال�صوء 

. التعاون اخلليجي يف فرتة ما بعد كوفيد-19 
“ فر�ض م�صتقبلية:  اإ�صدار هذا التقرير التي جاء حتت عنوان  ويتزامن 
تعزيز التجارة وال�صتثمار بني رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا ودول جمل�ض 
التعاون اخلليجي” مع تنظيم غرفة دبي بالتعاون مع اإك�صبو 2020 دبي 
لفعاليات الن�صخة الأوىل من املنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�صيان والذي 
دي�صمرب   9-8 بني  الفرتة  اإك�صبو خالل  للمعار�ض يف  دبي  يقام يف مركز 

اجلاري حتت �صعار “�صراكات اقت�صادية عابرة للحدود«.
ولفت التقرير اأن الإمارات ت�صتحوذ على ن�صبة قدرها %74 من اإجمايل 
خالل  قيمتها  بلغت  وال��ت��ي  الآ���ص��ي��ان  منطقة  يف  اخلليجية  ال�صتثمارات 
 13.4 2021 حوايل  2016 ولغاية �صبتمرب  املمتدة من يناير  الفرتة 
مليار دولر اأمريكي وكان ا�صتثمار دول رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا يف دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي اأقل بكثري اإذ تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولر 

اأمريكي خالل الفرتة ذاتها وجاء ثلثا هذه ال�صتثمارات من �صنغافورة.
تنفيذي  م�صوؤول   200 �صملت  ا�صتق�صائية  درا���ص��ة  اإىل  التقرير  وي�صتند 
من كبار امل�صوؤولني التنفيذيني يف رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا اأجريت يف 
الفرتة ما بني مايو ويوليو 2021 وقد وقع الختيار على امل�صاركني من 
جمموعة من القطاعات: حيث كان %15 منهم تقريبا من العاملني يف 
املالية  والتكنولوجيا  املالية  واخلدمات  الغذائية  وامل��واد  الزراعة  قطاعات 
بالإ�صافة  والطاقة  وال�صناعة  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  التجزئة  وجت���ارة 
الدرا�صة  املهنية والت�صويق وتركز  %10 مت اختيارهم من اخلدمات  اإىل 
للتحديات  وا�صتجابتها  اجلائحة  خالل  ال�صركات  اأداء  على  ال�صتق�صائية 
على  واأي�صا  اجلائحة  بعد  ما  مرحلة  بخ�صو�ض  فيها  الأع��م��ال  وتوقعات 
املناطق  اأعمال وم�صاريع مع خمتلف  امل�صجعة على النخراط يف  العوامل 

يف ال�صرق الأو�صط.
البحثي  ال���ت���ق���ري���ر  ه������ذا  وي�������ص���ل���ط 
ال�����ص��وء ع��ل��ى امل���ج���الت ال��ت��ي ميكن 
�صمنها  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
ل �صيما منها قطاعات النمو يف املواد 
التجزئة  وال��زراع��ة وجت��ارة  الغذائية 
والتكنولوجيا  الإلكرتونية  والتجارة 
والنقل واخلدمات  املالية  واخلدمات 
اأمم  رابطة  اأع�صاء  لدى  اللوج�صتية 

جنوب �صرق اآ�صيا.
خل�ض التقرير اإىل اأربع نتائج رئي�صية 
الرقمي  الق��ت�����ص��اد  اأن  ع��ل��ى  ت���وؤك���د 
القطاعات  يف  النمو  بتحفيز  �صيقوم 

الرئي�صية لرابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا واأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
ودول رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا متتلكان اأر�صية م�صرتكة لتعزيز اأوا�صر 
التعاون يف امل�صتقبل كما اأن هناك جمال لزيادة التجارة يف املنتجات الزراعية 
حيث تعتمد دول جمل�ض التعاون اخلليجي على منطقة رابطة اأمم جنوب 
الغذائية  امل���واد  م��ن  واردات��ه��ا  اإج��م��ايل  م��ن  فقط   7% بن�صبة  اآ�صيا  �صرق 
وامل�صروبات والنتيجة الأخرية حول تبادل املعارف يف القطاعات الرئي�صية 
والذي ميكن اأن يثمر عن توفري اإطار لتعزيز اأوا�صر التعاون بني املنطقتني 
وميكن اأن يف�صي التعاون يف تدريب مدققي احلالل اإىل ت�صهيل التجارة يف 

جمموعة من املنتجات احلالل مبا يف ذلك املواد الغذائية والأدوية.
دبي:  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم  مبارك  حمد  �صعادة  ق��ال  ال�صياق  هذ  ويف 
متتلك دبي ودولة الإمارات عموما عالقات جتارية قوية مع دول الآ�صيان 
ول �صك اأن ا�صت�صافة املنتدى �صتكون اإ�صافة نوعية وخطوة مهمة تاأ�تي يف 
الوقت ال�صحيح لإعطاء هذه العالقات زخما متجددا وخا�صة يف مرحلة 
ما بعد كوفيد 19 ونوؤكد اليوم اأن ال�صركات يف الإمارات ونظرياتها يف دول 
الآ�صيان على موعد مهم ي�صكل بداية ملرحلة جديدة من التعاون وتعزيز 
اآفاق ال�صتثمار وفر�صه لدى اجلانبني وميهد الطريق لإطالق العديد من 

ال�صراكات ال�صرتاتيجية.
اإع��داد وتطوير درا�صات  العمل على  واأ�صاف �صعادته: �صتوا�صل غرفة دبي 
بحثية معمقة غنية باملعلومات والبيانات القيمة التي تتيح ل�صناع القرار 
و�صع خطط النمو وفق اأ�ص�ض علمية تخدم اأهداف التنمية امل�صتدامة واإن 
اإ�صدار هذه الدرا�صات هو جزء من التزامنا جتاه جمتمع الأعمال املحلي 
خمتلف  يف  الكامنة  بالفر�ض  التعريف  يف  امل�صتمرة  جهودنا  على  وتاأكيد 

مناطق العامل وكذلك بدور دبي ومكانتها حا�صرة عاملية للتجارة.
العقدين  م��دى  على  اآ�صيا  اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  حت��ول  اأدى 
اأن  اإل  املنطقتني  ب��ني  وال�صتثمار  ال��ت��ج��ارة  م�صتويات  من��و  اإىل  املا�صيني 
التجارة مع ال�صني والهند تهيمن على هذه العالقة فبني عامي 2016 
دول  واردات  اإج��م��ايل  م��ن   15% م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ال�صني  �صكلت  و2020 
اأمم  رابطة  %6 فقط من دول  بن�صبة  التعاون اخلليجي مقارنة  جمل�ض 

جنوب �صرق اآ�صياء الع�صرة جمتمعة.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�س  2.3
•• دبي-وام 

اأكرث  اأم�ض  بدبي  والأم��الك  الأرا�صي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
بقيمة  438 مبايعة  ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  دره��م حيث  2.3 مليار  من 
مليون   89.13 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   33 منها  دره��م،  مليار   1.03

درهم و405 مبايعات لل�صقق والفلل بقيمة 937.4 مليون درهم.
5 ماليني دره��م يف منطقة وادي  الأرا���ص��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وج��اءت 
ال�صفا 5 تليها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة جبل علي الأوىل 

تليها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة جبل علي الأوىل.
وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 
14 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بت�صجيلها 7 
 4 10 ماليني درهم وثالثة يف احلبية الثالثة بت�صجيلها  مبايعات بقيمة 
مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات 
واأخريا  الثانية  جمريا  منطقة  يف  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعة  تلتها 

مبايعة بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

يتمكن عمالء ال�سيارات امل�ستعملة املعتمدة من اال�ستبدال خالل 15 يوما من تاريخ ال�سراء

امل�سعود لل�سيارات تو�سع »برنامج الثقة من امل�سعود« لي�سمل ال�سيارات امل�ستعملة واملعتمدة من الوكالة

•• اأبوظبي- الفجر 

ورينو  واإنفينيتي  ني�صان  ل�صيارات  .الوكيل احل�صري 
يف اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ن تو�صيع 
اأ�صحاب  لي�صمل  امل�صعود”،  م���ن  ال��ث��ق��ة  “برنامج 

ال�صيارات امل�صتعملة واملعتمدة من الوكالة. 
ب�صراء  ال��راغ��ب��ني  ل��ل��ع��م��الء  ال��ربن��ام��ج  اإط����الق  ومت 
يف  ال�صيارة  ا�صتبدال  اإمكانية  مع  اجلديدة  ال�صيارات 
15 ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ ال�����ص��راء، يف حالة عدم  غ�صون 
ر�صاهم عن خيارهم الأّول خالل هذه الفرتة. واليوم 
لي�صمل  املبتكر،  برناجمها  نطاق  يف  ال�صركة  تو�صعت 
الوكالة،  من  واملعتمدة  امل�صتعملة  ال�صيارات  عمالء 
حيث ميكن للعمالء، �صمن الفرتة الزمنية املحددة 
با�صتبدال  وي��ق��وم��وا  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ي�����ص��ت��ف��ي��دوا  اأن 
العمالء  اأم���ا  م�صتعملة.  اأخ����رى  ب�����ص��ي��ارة  ���ص��ي��ارات��ه��م 
الراغبون يف �صراء �صيارات ني�صان امل�صتعملة، فيمكنهم 

اأول برنامج  ال�صتفادة من “ اختيار ني�صان الذكي”، 
من  املدعومة  امل�صتعملة  املركبات  �صراء  يتيح  مبتكر 
ال�صيارة،  ا�صتبدال  جانب  واإىل  املنطقة.  يف  الوكالة 
يح�صل ال��ع��م��الء اأي�����ص��اً ع��ل��ى جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
وت�صمل  امل�صعود”،  من  الثقة  “برنامج  �صمن  املزايا 
التاأمني  ال��ط��ري��ق وخ���ي���ار  امل�����ص��اع��دة ع��ل��ى  خ���دم���ات 
اأطلقته  مبتكراً  ح��اًل  يوفر  ال��ذي  الوظيفة،  لفقدان 
امل�صتقبلية  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف  ال�����ص��رك��ة 
كورونا.  جائحة  بعد  ما  مرحلة  يف  خا�صة  للعمالء، 
العميل  التاأمينية، �صيح�صل  ومبوجب هذه احلماية 
على تغطية تاأمينية ت�صمل �صداد ما ي�صل اإىل اأربعة 
اأق�صاط �صهرية من قر�ض ال�صيارة يف حال مت ف�صله 

من العمل.
وق����ال ع��رف��ان ت��ان�����ص��ل، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة 
امل�صعود لل�صيارات: “يعك�ض برنامج الثقة من امل�صعود 
ر�صا  لتحقيق  ال��دوؤوب��ة  وم�صاعينا  امل�صتمرة  جهودنا 

الرتقاء  خ��الل  من  ثقتهم  على  واحل��ف��اظ  العمالء، 
بتجربتهم ال�صاملة واملتكاملة. ومنذ اإطالقه، ي�صهد 
الربنامج ا�صتجابة كبرية من قبل عمالئنا، م�صجاًل 
يف  مل�صاعينا  وا�صتكماًل  الطلب،  يف  متوا�صلة  زي���ادة 
وتلبية متطلباتهم،  العمالء  ر�صا  املزيد من  حتقيق 
قمنا بتو�صيع نطاق الربنامج لي�صمل عمالء ال�صيارات 
امل�صتعملة املعتمدة، الأمر الذي ي�صمح لأكرب �صريحة 

من العمالء من ال�صتفادة من عرو�صنا.« 
واأ�صاف تان�صل: “تاأتي هذه اخلطوة التو�صعية �صمن 
امل�����ص��ع��ود، ك��ج��زء م��ن مبادراتنا  ال��ث��ق��ة م��ن  ب��رن��ام��ج 
املتوا�صلة  م�����ص��اع��ي��ن��ا  يف  ت�����ص��ب  ال���ت���ي  وب���راجم���ن���ا 
بتعزيز  املتمثلة  ال�صرتاتيجية  م�صتهدفاتنا  لتحقيق 
العمالء  احتياجات  ت�صع  ك�صركة  والتميز،  البتكار 
وتطلعاتهم �صمن ركيزة اأولوياتها، موؤكدين موا�صلة 
اأف�صل التجارب لعمالئنا.« وتخ�صع  ال�صعي لتقدمي 
ال�صيارات امل�صتعملة املعتمدة لدى امل�صعود لل�صيارات، 

اإىل �صل�صلة من فحو�صات اجلودة والختبارات الفنية 
اأو  �صنوات  �صبع  ملدة  �صمان  اإىل  بالإ�صافة  ال�صارمة، 
ي�صمن  مب��ا  اأوًل،  ي��اأت��ي  اأي��ه��م��ا  كيلومرت،   30000

راحة امل�صرتي ويعزز ثقته يف عملية ال�صراء. 

وزارة املالية تنظم ندوة م�سرتكة مع منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية حول الت�سعري التحويلي واالتفاقيات ال�سريبية

 Hub71 و »�سبري« يدجمان منظومتي التكنولوجيا يف االإمارات ورو�سيا لتعزيز التبادل التكنولوجي العاملي

•• دبي-الفجر:

 ان���ط���الق���اً م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب��ب��ن��اء �صبكة 
وفاعلة  م����وؤه����ل����ة  ����ص���ري���ب���ي���ة  خ�������ربات 
مع  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  توطيد  اإىل  و�صعيها 
والإقليمية،  العاملية  املنظمات  خمتلف 
م�صرتكة  ن�����دوة  امل���ال���ي���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������ص���ادي 
الت�صعري  ح��ول   )OECD( والتنمية 
ال�صريبية.  والت���ف���اق���ي���ات  ال��ت��ح��وي��ل��ي 
التحويلي  ال��ت�����ص��ع��ري  ال���ن���دوة  ون��اق�����ص��ت 
والتفاقيات ال�صريبية واآخر التطورات 
ح���ول ه���ذا ال�����ص��اأن، وع����دداً م��ن احللول 
النا�صئة  ال�صريبية  ال��ت��ح��دي��ات  ب�����ص��اأن 
اإىل جانب  ال��رق��م��ن��ة الق��ت�����ص��ادي��ة،  ع��ن 
ال�صرائب  مبو�صوع  املتعلقة  امل�صتجدات 

الدولية.
واف��ت��ت��ح ال���ن���دوة ���ص��ع��ادة ي��ون�����ض حاجي 
وبا�صكال  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وك��ي��ل  اخل���وري 
ال�صيا�صة  م���رك���ز  م���دي���ر  ام���ان���ز  ���ص��ان��ت 
التعاون  مبنظمة  والإدارة  ال�صريبية 
ما  بها  و���ص��ارك  والتنمية،  الق��ت�����ص��ادي 
منطقة  خ�����رباء  م���ن   100 ع���ن  ي���زي���د 
افريقيا  و����ص���م���ال  الأو������ص�����ط  ال�������ص���رق 
اجلهات  ع����ن  مم��ث��ل��ي  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

الحتادية واملحلية ذات ال�صلة.
�صعادة  رح��ب  ال��ن��دوة،  كلمته خ��الل  ويف 
ي��ون�����ض ح��اج��ي اخل����وري ب��امل�����ص��ارك��ني يف 
الندوة، معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره 
القت�صادي  التعاون  اإىل خرباء منظمة 
والتنمية على جهودهم املبذولة لتقدمي 

ال�صريبية  للتحديات  املنا�صبة  احللول 
ا�صتناداً  الرقمي،  القت�صاد  النا�صئة عن 
التحويلي  ال���ت�������ص���ع���ري  حم�������وري  اإىل 
والتفاقيات ال�صريبية ل�صمان وحتفيز 

ال�صتقرار ال�صريبي.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن تكامل القت�صادات 
ب�صرعة  تتطور  ق��د  الوطنية  والأ���ص��واق 
ع��ل��ى القواعد  ك���ب���رياً  مم���ا و���ص��ع ع��ب��ئ��اً 
اأن �صرعة  ال�صريبية الدولية واأكد على 
ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات ق��د اأ���ص��ه��م��ت يف ظهور 
حت����دي����ات يف ال���ع���دي���د م����ن امل����ج����الت، 
ال�صريبي  النظام  اإ�صالح  فاإن  وبالتايل 
ال�صريبية  التحديات  ملواجهة  ال���دويل 
النا�صئة عن الرقمنة له اأولوية ق�صوى 
مل�صروع الإطار ال�صامل لربنامج مكافحة 
الأرب����اح  ون��ق��ل  ال�صريبي  ال��وع��اء  ت��اآك��ل 

التجارية  الأع��م��ال  ودع���م   ،)BEPS(
يف ظل الع�صر الرقمي. واأو�صح �صعادته 
اإىل اأن حل املحورين �صيعالج التحديات 
كما  الرقمنة،  ع��ن  النا�صئة  ال�صريبية 
امل�صاكل  بحل  املتعلقة  امل��ه��ارات  �صيعزز 
والفاعلة،  اجل��ي��دة  امل��م��ار���ص��ات  لرت�صيخ 
وت�صليط  الدم�������اج،  زي�����ادة  ع���ن  ف�����ص��اًل 
ال�������ص���وء ع��ل��ى ال������دور ال��رئ��ي�����ص��ي ال���ذي 
يلعبه التعاون الدويل يف ال�صتفادة من 

الفر�ض التي يوفرها التحول الرقمي.
الإمارات  دول��ة  “نظمت  �صعادته:  وق��ال 
 2006 ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة م���ن���ذ ع�����ام 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون 
الق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة اأك����رث م���ن 14 
املعاهدات  �صبكات  لتنمية  �صنوية  ن��دوة 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  دول  يف  ال�����ص��ري��ب��ي��ة 

الأو����ص���ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا. و���ص��ارك يف 
ه���ذه ال���ن���دوات ع���دد م��ن امل�����ص��وؤول��ني يف 
املنطقة بهدف تبادل خرباتهم مع دولة 
القت�صادي  التعاون  ومنظمة  الإم��ارات 
العالقات  ع��م��ق  يعك�ض  مب��ا  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
ال�صراكة  وم��ت��ان��ة  ال��ت��اري��خ��ي  وال��ت��ع��اون 

ال�صرتاتيجية التي جتمع اجلانبني.«
ويف اخلتام، توجه �صعادته بال�صكر ملدير 
والإدارة  ال�����ص��ري��ب��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��رك��ز 
والتنمية  القت�صادي  التعاون  مبنظمة 
عن  معرباً  امل��ن��ت��دى،  خ��الل  كلمته  على 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه 
وال��ب��ّن��اء ب��ني دول���ة الإم������ارات ومنظمة 
التعاون القت�صادي والتنمية يف خمتلف 

املجالت ذات الهتمام امل�صرتك.
تعمل  الإم���������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

للمعاهدات  �صاملة  �صبكة  تطوير  على 
ال�����ص��ري��ب��ي��ة ل��ت��ع��زز م���ن م��ك��ان��ت��ه��ا على 
باعتبارها  العاملية  التناف�صية  خ��ارط��ة 
مركز عاملي رائد يف القطاعني التجاري 
وامل��ايل، الأم��ر ال��ذي من �صاأنه اأن يزيد 
تبادل  جم�������الت  يف  ال�����دول�����ة  ف���اع���ل���ي���ة 
الإجابات  وتوفري  ال�صريبية  املعلومات 
امل���ع���اه���دات  ل�������ص���رك���ائ���ه���ا يف  ال�������ص���ام���ل���ة 

ال�صريبية.
اليوم  انطلقت  التي  الندوة  و�صتتوا�صل 
على مدى ثالثة اأيام خالل الفرتة من 
ب�صورة  اجل���اري،  دي�صمرب   8 ولغاية   6
ح�����ص��وري��ة يف دب�����ي، واف���رتا����ص���ي���ة عرب 
لإتاحة  وذل��ك  امل��رئ��ي  الت�����ص��ال  تقنيات 
امل�صاركني  م���ن  ع����دد  لأك�����رب  ال��ف��ر���ص��ة 

للم�صاركة يف فعاليات املنتدى.

•• اأبوظبي-وام

وقعت Hub71، منظومة التكنولوجيا 
مع  جديدة  �صراكة  اأبوظبي،  يف  العاملية 
“�صبري،” اأك��رب بنك جت��اري يف رو�صيا، 
ل���ت���ق���دمي خ����دم����ات لأك������رث م����ن 100 
م��ل��ي��ون ع��م��ي��ل وق���راب���ة م��ل��ي��ون �صركة، 
التي  الرقمية  املنظومات  اأك��رب  واإح��دى 
جت��م��ع اأك���رث م��ن 60 ���ص��رك��ة ع��ام��ل��ة يف 

خمتلف القطاعات.
و���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د م���وؤ����ص�������ص���ات و����ص���رك���ات 
وامل�صاريع  ال���ن���ا����ص���ئ���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
من  ورو�صيا  الإم���ارات  يف  وامل�صتثمرون 
ال�����ص��راك��ة اجل���دي���دة ال���ت���ي ت�����ص��ع��ى اإىل 
ال�صوقني  ب��ني  تكنولوجي  ج�صر  اإن�صاء 
وتعزيز  الأ�صواق  اإىل  الو�صول  وت�صهيل 
القائمة  لل�صركات  التجارية  الإمكانيات 

على البتكار على املدى البعيد.
ال�صركات  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وت�صاعفت 
الأول من  الن�صف  الرو�صية يف  النا�صئة 
م�����رات وجت�����اوزت  ث����الث   2021 ع����ام 
قيا�صياً.  رق���م���اً  ل��ت�����ص��ّج��ل  دولر  امل��ل��ي��ار 
من  ي��ت��خ��ذ  ال�����ذي  “�صبري”  ���ع  وي���و����صّ
ل���ه ن�����ص��اط��ه يف جمال  م��و���ص��ك��و م���ق���راً 
حيث  ال��ع��امل��ي،  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
ي��ط��ل��ق ع�����دداً م���ن امل����ب����ادرات يف جمال 
ودعم  الطموحني  الأع��م��ال  رواد  تعليم 
م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ..وم�����ن بني 
ت�صريع  ب���رن���ام���ج  ال����رائ����دة  م�����ص��اري��ع��ه 

الذي   Sber500 ال����دويل  الأع���م���ال 
ث��م��رة تعاون  2018 وك���ان  اأط��ل��ق ع��ام 
 Global /500 500بني “�صبري” و
الربنامج  �����ن  ومُي�����ِكّ  /Startups
ال�������ص���رك���ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة م����ن ال���ع���م���ل مع 
ثمانية  مل��دة  ال�صيليكون  وادي  مر�صدي 
ناجحني يف  ويعترب اخلريجون  اأ�صابيع 

الأ�صواق الرو�صية والأجنبية.
امل�صاركة  ال�����ص��رك��ات  الت��ف��اق��ي��ة  وت��خ��ّول 
اإىل  ال��و���ص��ول   Sber500 ب��رن��ام��ج  يف 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ع���امل���ي���ة يف 
Hub71 وال���ص��ت��ف��ادة من  اأب��وظ��ب��ي يف 
واحلكومات  ال�����ص��رك��ات  م���ن  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
ت�صهل احل�����ص��ول على  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
التمويل وال�صفقات التجارية من خالل 
منفذ �صوق اأكرث فعالية ..كما �صتتمكن 
 Hub71 يف  ال���ن���ا����ص���ئ���ة  ال�������ص���رك���ات 
“�صبري”  جم��ت��م��ع  اإىل  ال���و����ص���ول  م���ن 
وب��راجم��ه امل��ت��ع��ددة وم���ن ال��دخ��ول اإىل 
“�صبري”  ..و�صيتعاون  الرو�صي  ال�صوق 
تعاون  ف���ر����ض  حت���دي���د  يف   Hub71و
اأبرز  مع  النا�صئة  التكنولوجيا  �صركات 
املوؤ�ص�صات ال�صريكة يف رو�صيا والإمارات، 

مبا يعود بالفائدة على الطرفني.
وتعليقاً على ال�صراكة، قال بدر العلماء، 
 :Hub71�الرئي�ض التنفيذي بالإنابة ل
هدفنا  “�صبري”  م��ع  �صراكتنا  »تعك�ض 
تعتمد  التي  احللول  بت�صريع  امل�صرتك 
الفجوة  و�����ص����د  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ع���ل���ى 

يتميزان  اللذين  ال�صوقني  بني  القائمة 
باإمكان  ب����ات  ف��ق��د  امل���رت���ف���ع  ب��ن��م��وه��م��ا 
�صوق  اإىل  الو�صول   Hub71 موؤ�ص�صي 
التكنولوجيا والبتكار املزدهر يف رو�صيا، 
حيث تتوفر مواهب لفتة و�صوق مربح 
التكنولوجية  الأف���ك���ار  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
اأب����رز  اأن ت��ت��وا���ص��ل  امل����وؤث����رة ..ون���ت���وق���ع 
الفئة  من  رو�صيا  يف  النا�صئة  ال�صركات 
املبتكرين  م���ع  م��ب��ا���ص��رًة   +C اإىل   A
يف  ال�صتثمارية  وال�صناديق  وال�صركات 
ال��رواب��ط يف  ه��ذه  ..و�صت�صهم  اأب��وظ��ب��ي 
لل�صركات  التجارية  الإمكانيات  تعزيز 

النا�صئة الرو�صية وقدرتها على احل�صول 
املوؤ�ص�صني  ومتكني  مهمة  �صفقات  على 
من اإنتاج ابتكارات وا�صعة النطاق �صمن 
البيئة التنظيمية املفتوحة واملرنة التي 

توفرها دولة الإمارات«.
اأن��ات��ويل ب��وب��وف، نائب  من جهته، ق��ال 
“�صبري”:  يف  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
املبتكرة  ل��ل�����ص��رك��ات   Hub71 “توفر 
الو�صول  اإمكانية  قطاع  اأي  يف  العاملة 
اإىل الأ�صواق العاملية وراأ�ض املال و�صبكة 
حكومة  م��ن  ب��دع��م  ال��وا���ص��ع��ة  �صركائها 
لال�صتثمار  م��ب��ادل��ة  و���ص��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي 

..و����ص���ن�������ص���ع���ى ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون مع 
Hub71 مبا يعود باملنفعة على اأبرز 
ال�صركات الرو�صية النا�صئة ..فنحن منّد 
ج�صراً تكنولوجياً بني اقت�صاد الدولتني 
خدمًة لالحتاد الرو�صي ودولة الإمارات 
تطوير  نعتزم  ..ك��م��ا  امل��ت��ح��دة  العربية 
ع��م��ل��ي��ات��ن��ا يف ����ص���وق ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
 Sberinvest �صركة  م��ع  بالتعاون 
ال�صرق الأو�صط املحدودة التابعة لنا يف 
رئي�صياً  �صريكاً  �صت�صبح  والتي  اأبوظبي 
رو�صيا  ب��ني  ال�صتثمارية  ال�صفقات  يف 

وال�صرق الأو�صط«.

عرفان تان�سل : ي�سهد الربنامج ا�ستجابة كبرية من قبل عمالئنا، م�سجاًل زيادة متوا�سلة يف الطلب

•• دبي-وام

ع�صر  ال�صابع  اخلليجي  التاأمني  ملتقى  فعاليات  دب��ي 
جائحة  بعد  ال��ت��اأم��ني  �صناعة  “م�صتقبل  ع��ن��وان  حت��ت 
22 فرباير  وذلك يف  امل�صتجد”   19 كوفيد  كورونا– 
التاأمني  امل�صوؤولني وخرباء  القادم وبح�صور نخبة من 
يف دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون اخلليجي ودول 

عربية وممثلوا �صركات وموؤ�ص�صات دولية.
ك��ب��رية يف  اأه��م��ي��ة  للملتقى  اجل��دي��دة  ال����دورة  وتكت�صب 
واملعطيات  وال��ت��داع��ي��ات  ك��ورون��ا  ت��اأث��ريات جائحة  ظ��ل 
التاأمني  قطاع  على  اجلائحة  اأف��رزت��ه��ا  التي  اجل��دي��دة 
على امل�صتويات املحلية والعاملية وبالتايل �صرورة وجود 
اخلليجي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ا�صتباقية  وخ��ط��ط  م���ب���ادرات 
ال��ت��اأم��ني وتعزز  اأ���ص��واق  ت��دع��م مناعة  ال��ع��رب��ي  واأي�����ص��ا 
قدراتها يف مواجهة اأية حتديات جديدة خالل الفرتة 
القادمة ل �صيما مواجهة اخطار الفريو�صات والمرا�ض 
ال�صارية واملعدية. ويت�صدر مو�صوع “ال�صتدامة املالية 

اأجندة  اخلليجي”  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  لق��ت�����ص��ادات 
امللتقى ويندرج حتت هذا العنوان 4 مو�صوعات رئي�صية 
وب��ع��د جائحة  املالية قبل  ال���ص��ت��دام��ة  م��وؤ���ص��رات  اأول��ه��ا 
وثانيها   “  19 “كوفيد  امل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض 
قطاع  يف  امل�صتدامة  التنمية  وخطط  امل�صتدام  التاأمني 
العاملية  القت�صادية  الآثار  موؤ�صرات  وثالثهما  التاأمني 
موؤ�صرات  على  الرابع  املو�صوع  يركز  فيما  والقليمية 
النمو والأداء ل�صناعة التاأمني اخلليجية وعما اإذا كانت 
تعافت اأم ل. ويت�صدر مو�صوع الهتمام بن�صاط التاأمني 
�صهدتها  التي  التطورات  ظل  يف  بالغة  اأهمية  امل�صتدام 
وت�����ص��ه��ده��ا اأ����ص���واق ال��ت��اأم��ني وذل����ك ب��ه��دف احل���د من 
اأداء الأعمال  املخاطر وتطوير حلول مبتكرة وحت�صني 
ال�صتدامة  بتعزيز  احلكومات  م�صاعدة  يف  وامل�صاهمة 
القدرة  وت��ع��زي��ز  والق��ت�����ص��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 
التي  التاأمني  �صركات  ت�صطيع  فيما  ال��ك��وارث  ملواجهة 
املالية  التدفقات  حتفيز  اأعمالها  يف  ال�صتدامة  تدمج 
وال�صتثمارية على املدى الطويل. وت�صمل اجندة امللتقى 

التاأمني يتم  ور�صة عمل وحوار مع بع�ض رواد �صناعة 
التامني  �صركات  بع�ض  جت��ارب  ا�صتعرا�ض  خاللها  من 
تكييف  ال�����ص��رك��ات  ه���ذه  ا���ص��ت��ط��اع��ت  وك��ي��ف  اخلليجية 
مع  معامالتها  يف  التكنولوجيا  وت�صخري  اأن�صطتها 
الأفراد وال�صركات املوؤمن لهم يف ظل القيود وال�صغوط 
لعدم  الرقابة  وهيئات  احلكومات  من  عليها  املفرو�صة 

ا�صتثناء تلك املخاطر من وثائق التاأمني.
كما يناق�ض مو�صوع “اإدارة املخاطر يف ظل عهد الذكاء 
ال�صطناعي” اأهمية الذكاء ال�صطناعي خلدمة قطاع 
البيانات  وحتليل  املعلومات  رقمة  خ��الل  من  التاأمني 
يف  افرتا�صية  ومن�صات  حلول  وت��ق��دمي  الدميغرافية 
وت�صوية  وت��ق��دي��ر  والك��ت��ت��اب  امل��خ��اط��ر  تقييم  عمليات 
ويتوافق  امللتقى  مناق�صات  يف  مهمة  م�صاحة  املخاطر 
هذا املو�صوع مع تاأكيد واإجماع اخلرباء واملحللني على 
اأهمية الدور الذي ميكن ان يقوم به الذكاء ال�صطناعي 
وحملة  والو�صطاء  التاأمني  ل�صركات  امل�صاعدة  بتقدمي 
ال��ك��ف��اءة والفعالية  ال��ت��اأم��ني م��ن ح��ي��ث زي����ادة  وث��ائ��ق 

اأن  امل��ع��ل��وم��ات ل�صيما  ت��ب��ادل  و���ص��رع��ة وك��ف��اءة وح��ج��م 
الذكاء ال�صطناعي ميكن اأن يوفر حلول ملعظم امل�صاكل 
التعوي�صات  ناحية  القطاع وخ�صو�صا من  تواجه  التي 
واملقا�صة بني ال�صركات كما انه ي�صاعد يف تقييم اخلطر 
والنتهاء  الأ���ص��رار  وق��وع  منع  وكذلك  دقيقة  بطريقة 

من ت�صوية املطالبات ب�صكل ا�صرع.
ويتناول امللتقى بالنقا�ض والتحليل “الدرو�ض امل�صتفادة 
من اأزمة جائحة كورونا” ويندرج حتت هذا العنوان 3 
ملواجهة  املطروحة  احللول  اأول��ه��ا  رئي�صية  مو�صوعات 
جممعات  كاإن�صاء  للفريو�ض  مماثلة  م�صتقبلية  اأخطار 
يركز  فيما  ك��ارث��ي��ة  ���ص��ن��ادي��ق  اأو  متخ�ص�صة  تاأمينية 
م�صاعدة  يف  التاأمني  �صركات  دور  على  الثاين  املو�صوع 
التاأميني  ال��وع��ي  ل���زي���ادة  ال���ق���رار  احل��ك��وم��ات و���ص��ن��اع 
اقت�صادات  ب��ن��اء  اإع����ادة  تلعبه يف  ال���ذي  ال���دور  لأه��م��ي��ة 
الثالث حول دور هيئات  الدول بينما يتمحور املو�صوع 
الإ����ص���راف وال��رق��اب��ة يف دع���م ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني م��ن اآثار 

فريو�ض كورونا – كوفيد 19.

دبي ت�ست�سيف ملتقى التاأمني اخلليجي ال�سابع ع�سر يف 22 فرباير املقبل
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�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي دروي�س حممد   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005058/ 

اإىل املحكوم عليه : علي دروي�ض حممد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ تالو نيفييكات جو�صف تيتو�ض  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 3457 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004016 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : را�صد ح�صني يو�صف را�صد احلمادي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان ، النعيمية ، خلف �صبال�ض ، بناية العا�صمة ، الدور ال�صاد�ض ، 

�صقة رقم 604 ، مكاين رقم 4417508983 ، ت : 0588965311  
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/12/06 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
�إميان �أحمد �لعو�سي 

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

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�إعالن بالن�سر 

بالدعوى رقم 3800-2021 جتارى جزئى
حمكمة �لبتد�ئية دبى

املدعية/ �صركة الهتزاز للتكنولوجيا )�ض.ذ.م.م( - وميثلها/ مكتب القرق واملطرو�صي للمحاماة
Email: info@gmalc.ae        043542000

0567560865 )�ض.ذ.م.م(       العامة  للتجارة  كوميوبيز  �صركة  املدعى عليهم/ 1- 
واإ�صت�صارات قانونية دبي حماماة  جلوبل  وميثلها/   - .ح   .م  �ض  لوجيكوم  �صركة   -2

Email: info.dxb@globaladvocates.net   043277772
اخل�صم املدخل / مايكرو�صوفت جلف - منطقة حرة

املدعي عليها الوىل/ �صركة كوميوبيز للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( واخل�صم املدخل �صركة مايكرو�صوفت جلف - منطقة حرة بالإ�صارة 
اأعاله ب�صاأن ندب جلنة خربة متخ�ص�صة يف جمال تقنية  29/11/2021 يف الدعوى املذكورة  التمهيدي بتاريخ  اىل حكم املحكمة 
املعلومات وامن �صبكات الت�صالت وخربة ح�صابية فاإنكما مدعوين للح�صور ب�صفتكم ال�صخ�صية او من خالل الوكيل القانوين لكما 
املعتمد لجتماع جلنة اخلربة واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 09/12/2021 ال�صاعة 1:00 ظهرا ل�صماع وجهة نظركم وتقدمي 

ما لديكم من م�صتندات وذلك عرب الكونفران�ض كول )تطبيق ZOOM( مرفق رابط الدخول على الجتماع :
https://us02web.zoom.us/i/83556288946?pwd=YzNwZjFZdXErN2hwRjdxTmMxSHpzZz09
Meeting ID 835  5628  8946
Passcode : XSY6fH

اخلبري الهند�صي / م.اأحمد بهجت ح�صن 
خبري تقنية املعلومات واأمن �صبكات الإت�صالت 

�إجتماع خربة 

70021
�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001263 يف  �لدعوى رقم

املحكوم عليه 1 - �صبكرتام غرافيك�ض ذ.م.م، العنوان : 9234220 
9234221  : العنوان   ، وادواين  توارمال  انيل   -  2

بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2021/11/16 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 
اأعاله ل�صالح م�صرف الهالل �ض.م.ع ، بالتايل :

ن�ض احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري:-

وع�صرون  اآلف،  وخم�صة  وت�صعمائة  )مليون  وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  باأن  عليهما  املدعى  باإلزام 
%5 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام،  درهم، واثنان و�صبعون فل�صا، والفائدة القانونية بواقع 
وب�صم وتثبيت احلجز التحفظي رقم 1052/2021م امر على عري�صة، و�صم ملف املنع من ال�صفر رقم 
وامل�صاريف و500 درهم مقابل اأتعاب املحاماة،  بالر�صوم  والزامهما  امر على عري�صة،  1072/2021م 

ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70197

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/9657(
املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : نياز ا�صماء منزل قادر كاندوت
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي 

قدره 955161 درهم للفرته من 2020/2/1 و حتي 2021/11/9  و  مبلغ  ايجار  من  امل�صتحق  �صداد   )1
هذا  ا�صتالمه  من  يوما   30 خالل  ذلك  و  ال�صداد  تاريخ  حتي   2021/11/10 تاريخ  ايجار  من  ي�صتجد  وما 

النذار.
اخالء املحالت من رقم 2 ايل رقم 9 امل�صتاجره من قبل املنذر اليه الول )امل�صتاجر ال�صيل( و اخالء املنذر   )2
اليهم الثاين و الثالث و الرابع و اخلام�ض )امل�صتاجرين من الباطن( و يف حالة عدم دفع اليجار فعلي املنذر اليهم 
تزويدنا  و  املاء  و  الكهرباء  فواتري  �صداد  ال�صواغل مع  للمنذر خاليه من  اعاله  املذكوره  املحالت  بت�صليم  جميعا 

باملخال�صه.
و بخالف ذلك �صي�صظر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه و الزام املنذر اليه جربا ب�صداد   )3

املبلغ املطالب به و الر�صوم و امل�صاريف و مقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام. 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 1507/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91 

مو�صوع الدعوى : املطالبة ف�صخ اتفاقيتي البيع وال�صراء املربمتني بني املدعيان وبني املدعي علهيا والتي تت�صمنان 
بيع الوحدتني العقاريتني )314( و )315( من م�صروع )Azizi Rivera15( بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
5% من  )1095278 درهم( ومبلغ التعوي�ض )200000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
اأدي��ب النجمي - واآخ��رون - عنوانه : الإمارات  اأدي��ب حممد ر�صدي  تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام.  املدعى : 
304 وميثله :  ت��اور - �صقة مكتب  اإم��ارة عجمان - النعيمية - عجمان �صارع ال�صيخ خليفة بن زاي��د - مبنى �صكاي   -
نوال �صامل �صعيد �صامل باطويح ، املطلوب اإعالنه : عزيزي ديفليومبنت�ض - �ض ذ م م - �صفته : مدعى عليه. مو�صوع 
اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة ف�صخ اتفاقيتي البيع وال�صراء املربمتني بني املدعيان  الإعالن : قد 
 )Azizi Rivera15( من م�صروع )وبني املدعي علهيا والتي تت�صمنان بيع الوحدتني العقاريتني )314( و )315
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   200000( التعوي�ض  ومبلغ  دره��م(   1095278( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام 
املوافق  الثنني   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  5% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
2021/12/13 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 4667/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/850 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)24714.09 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

علي  اهلل  عبد  ط��ارق   / وميثلها   - م(  م  ذ  )���ض  قرقا�ض  عو�صي  ع��ب��داهلل  حاجي  علي  �صركة   : التنفيذ  طالب 
اإم��ارة دبي - ميدان جمال عبدالنا�صر بناية الن�صر طابق امليزانني - مكاين  قرقا�ض - عنوانه : الإم��ارات - 

رقم 1650176919 
املطلوب اإعالنه : 1- زكريا مانوج زكريا - املدير وموقع الإتفاق - �صفته : منفذ �صده   
�صده  منفذ   : �صفته  التفاق  وموقع  املدير   - ناير  جوبالن  راجا  بيالي  �صيالبان   -2

به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اأع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
24714.09 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 8450/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
بالإ�صتئناف  وامل��ع��دل  ج��زئ��ي  جت���اري   2019/1087 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
للر�صوم  �صامال  دره��م(   7844807.62( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، جت��اري  ا�صتئناف   2021/1700 رق��م 

وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : وايت الومنيوم للم�صاريع - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 

�صارع العمال - مبنى اوبروي تاور - �صقة العا�صر 1002 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة وول تكنولوجي - �ض ذ م م - �صفته : منفذ �صده   

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اأع����اله وال��زام��ك��م  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال���دع���وى  اأق����ام عليك���  ق��د   : الإع�����الن  م��و���ص��وع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   7844807.62

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 7882/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره  500/2021 جتاري جزئي  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 

)4،548،523.47 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : بنك ال�صتثمار - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري �صارع امل�صتقبل - ابراج رجال العمال 

برج اأ�صبكت الطابق 34 مكتب رقم 3401 - مكاين : 2527587343  
املطلوب اإعالنه : 1 - خديجة �صجاد ميان �صجاد اأحمد - �صفته : منفذ �صده 

�صده  منفذ   : �صفته   - م(  م  ذ  )�ض  العامة  للتجارة  بتالة   -2
�صده    منفذ   : �صفته   - �صريف  حممد  ميان  احمد  �صجاد  ميان   -3

م��و���ص��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
4548523،47 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 8690/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
 ، 2021/261 جت��اري م�صارف جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )135526.99 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري )�ض م ع( عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - دبي - �صارع 

بور�صعيد - مبنى نف�ض بناية البنك - بجوار ديرة �صيتي �صنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- ح�صني نا�صر علي احمد الرجب - �صفته : منفذ �صده   

املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�صوع الإعالن : قد 
وقدره 135526.99 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 7477/2021/60 �أمر �أد�ء  
املنظورة يف : اأوامر الداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203 

مو�صوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره 70،046/99 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق اخر �صيك يف 2017/9/20 وحتى متام 

ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الدول  ت��اور -  زاي��د - مبنى ون �صنجل  ال�صيخ  �صارع  اإم��ارة دبي -   : للتاأمني )م�صاهمة عامة( عنوانه  الإحت��اد  : �صركة  املدعى 
الثاين - مكتب رقم )212( بجوار مركز الإمارات للعطالت - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري  - وميثله : عبداحلميد 

عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطلوب اإعالنهما : 1- �صركة لينك واي لتاأجري ال�صيارات - ذ م م - �صفته : مدعى عليه 

عليه مدعى   : �صفته   - ال�صاجواين  جواد  حم�صن  عبداحل�صني  عبا�ض   -2
مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/11/30 الزام املدعي عليهما 
فل�صا(  وت�صعون  وت�صعة  درهم  واربعون  و�صتة  الف  )�صبعون  درهم   70،046/99 وق��دره  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�صامن 
والفائدة بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق اخر �صيك يف 2017/9/20 وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 70197
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

 5893/2021/60 �أمر �أد�ء  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اىل املدعي عليه / 1- البيت الرمادي لالعمال الفنية - �ض ذ م م  
مبا ان املدعي / �صركة يونيمار للتجارة - ذ م م   

 2021/9/10 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�صت�صدار  طلب 
دراهم  و�صبعة  الف ومائة  للمدعية مبلغ خم�صة ع�صر  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  ع�صر  و�صبعة 
2020/11/12 وحتى متام ال�صداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة وب�صمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008709 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتي - باك�صتاين اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم - اأنه بتاريخ 2021/11/3  
بعد الإطالع على الوراق 

درهم  وخم�صمائة  الف  ع�صر  ت�صعة  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمته بالر�صوم وامل�صروفات. 

حرر بتاريخ 2021/11/18 
حرر بوا�صطة املوظف 

مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0009180 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : انوج كومار �صاندرابال �صينغ توما - هندي اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

و�صدر احلكم التي : 
والزمته  درهم(   3800( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  اأن  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�صروفات
حرر بتاريخ 2021/11/24 

حرر بوا�صطة املوظف
مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 70533
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008973 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : �صيد نيار احمد - هندي اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

بعد الإطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ : �صتة الف ومئتان وخم�صون درهم 

والزمته بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 2021/11/24 

حرر بوا�صطة املوظف 
مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0009352 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : خالد قمر �صديقي �صديقي - باك�صتاين اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة / 
اجلن�صية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

اأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 12500 درهم والزمته 
بامل�صروفات

حرر بتاريخ 2021/11/29 
حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009037 يف  �لدعوى رقم

املدعى عليه : حممد خر�صيد عالم حازي نادر على رار - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة منطقة الو�صطى مليحة 
خلف �صناعية مليحه اجلديدة حمل رقم 3 ملك علي �صامل حميدي خ�صوين الكتبي

بناء على طلب املدعي / �صقر عبداهلل فالح حممد اخلمريي
قد اقام عليك الدعوى ويطاليك فيها :-

املطالبة مببلغ وقدره )18،000( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام، �صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بقوة القانون طبقا لحكام املادة 229 الفقرة اخلام�صة من قانون الجراءات املدنية. 

الزام املتنازع �صدها بدفع الر�صوم وامل�صاريف، واتعاب املحاماة.
اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/12/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة البتدائية 
املدنية يف متام ال�صاعة 08:30 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صيا  اأو بوا�صطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه.
اعالن املدعى عليه بالن�صر وبلغتي العربية والجنليزية

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70392 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009036 يف  �لدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : الربكات ملقاولت ال�صباغ ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة منطقة الو�صطى مليحة خلف �صناعية مليحه اجلديدة 

حمل رقم 3 ملك على �صامل حميدي خ�صوين الكتبي
املو�صوع : املطالبة مببلغ وقدره )9،000( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام، �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة بقوة القانون طبقا لحكام 
بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأنت  املدنية.  الجراءات  قانون  من  اخلام�صة  الفقرة   229 املادة 
البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/19
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 12( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام 

من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70392 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 1282/2021 عقاري جزئي دبي
ال�صادة : علي �صعيد �صليمان عبيد ال�صالمي

ال�صادة : الوادي الأخ�صر للعقارات
حيث اأن املدعييان : عبداهلل را�صد �صعيد حممد ال�صريدي وجناه م�صعود املا�ض جمعه الظاهرى ،،، املحرتمني ،،،

بتاريخ  دبي  حماكم  قبل  من  ال�صادر  احلكم  على  وبناءاآ   ، جزئي  عقاري   1282/2021 رقم  الدعوى  عليكم  »اأقاما 
خبريا هند�صياً للدعوى، لذلك يجب عليكم ح�صور اجتماع اخلربة  علي  اآل  �صليمان  م/عائ�صة  بندب   29/11/2021
تييمز(،  )مايكرو�صوفت  تطبيق  عرب  بعد  عن  م�صاء   04:45 ال�صاعه   09/12/2021 املوافق  اخلمي�ض  يوم  املحدد 
0545507052 للح�صول على رابط  الهاتف رقم  الإجتماع عرب  التوا�صل مع اخلربة قبل موعد  كما يجب عليكم 
الإجتماع، كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي م�صتندات اأو اأوراق ترغبون بتقدميها 

  Info@aishaalali.com قبل او بحلول يوم اخلمي�ض املوافق 09/12/2021 على امييل اخلبري
ويف حال وجود اأي ا�صتف�صارات يرجي التوا�صل مع اخلربة على الأرقام التية )متحرك: 0545507052(، علماً باأن 

اخلربة �صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
�خلبري �لهند�سي/عائ�سة �سليمان �آل علي
حماكم دبي 169 / رقم �لقيد وز�رة �لعدل 2 / د�ئرة �لق�ساء �أبوظبي 

�إجتماع خربة 

70392

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008706 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : جيورج باليبالو�ض ليد ي�صما فيليبيني اجلن�صية 

 نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/3 
بعد الطالع على الوراق 

امر  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ خم�صة الف وخم�صمائة درهم والزمته 
بالر�صوم وامل�صروفات. 

حرر بتاريخ 2021/11/18 / حرر بوا�صطة املوظف 
مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0008972 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : حممد ا�صف حبيب اهلل باك�صتاين اجلن�صية 

 نعلمكم بان املدعي عليه علي حممد حجي القبي�صي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�صية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�صدر احلكم التي  

احلكم  - انه بتاريخ 2021/11/10 
بعد الطالع على الوراق 

والزمته  درهم   )8750( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  امر  
بامل�صروفات. 

حرر بتاريخ 2021/11/22 - حرر بوا�صطة املوظف 
مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن جل�سة بالن�سر

يف �لدعوى رقم 11 / 2021 / 2352 مدين جزئي 
تاريخ  12% من  والفائدة  دره��م(   499،525( وق��دره  علي�ه مببلغ  املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

التام و الر�صوم و امل�صاريف و اأتعاب املحاماة.. ال�صداد  وحتى   2018/09/10
طالب العالن : �صحر بنت ح�صني بن ا�صعد �صالمه - �صفته بالق�صية : مدعى

املطلوب اعالنه : �صيف ال�صالم عو�ض عمر عطا املنان - �صفته بالق�صية : مدعى عليه
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املدعى عليه / 1- �صيف ال�صالم عو�ض عمر عطا املنان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى / �صحر بنت ح�صني بن ا�صعد �صالمه  - و ميثله / حممود ح�صني علي اأحمد

قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�ه مببلغ وقدره )499،525 درهم(  والفائدة %12 
من تاريخ 2018/09/10 وحتى ال�صداد التام و الر�صوم و امل�صاريف و اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
BUILDING_& ُبعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   08:30 ال�صاعة   2021-12-12 املوافق  الح��د 

عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات  و  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   DESC
للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على القل.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

فقد املدعو / خليفة احمد حممد اخلمريى 
�صادرة  ا�صهم  �صهادة  اجلن�صية  اإماراتي   -
رقم  الإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  من 
)من  �صهم   163 بعدد   10174023
يجدها عليه الإت�صال بامل�صرف املدون اأعاله 

او رقم تليفون 0509316669  

   فقد�ن �سهادة ��سهم

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 1056/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92  

مو�صوع الدعوى : املطالبة ببطالن وف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة يف 2018/05/03 ب�صاأن �صراء وحدة �صكنية رقم 224 مب�صاحة 
جاردينيا 1&2 ، لعدم ت�صجيل الوحدة مو�صوع الدعوى بال�صجل العقاري املبدئي، وعدم اإيداع املبالغ  امل�صمى  امل�صروع  يف  مربع،  قدم   1241
املدفوعة بح�صاب ال�صمان اخلا�ض بامل�صروع الكائن به الوحدة عني التداعي، ف�صال عن عدم اإجناز الوحدة اأو ت�صليمها يف املوعد املتعاقد عليه، 
مع الزام املدعى عليهما بالت�صامن والتكافل اأن توؤديان اإىل املدعيني املبلغ املدفوع وقدره 594،706،00 درهم كاأثر من اآثار بطالن وف�صخ 
التعاقد، والفائدة القانونية %5 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. والتعوي�ض مببلغ وقدره 178،000.00 درهم على �صبيل التعوي�ض 

املادي والأدبي، والر�صوم وامل�صروفات،
املدعى : تانيا فريجيليا رودريجوي�ض - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي الثنية اخلام�صة اأبراج بحريات جمريا برج �صابا 1 ى�صقة 1602  

املطلوب اإعالنه : 1 - ميمون لال�صتثمارات - �ض ذ م م  - �صفته : مدعى عليه 
عليه  مدعى   : �صفته   - ليمتد  ديفيلومبنت  ميمون   -  2

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة ببطالن وف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة يف 2018/05/03 ب�صاأن �صراء 
بال�صجل  الدعوى  الوحدة مو�صوع  ، لعدم ت�صجيل   2&1 امل�صمى جاردينيا  امل�صروع  1241 قدم مربع، يف  224 مب�صاحة  �صكنية رقم  وحدة 
العقاري املبدئي، وعدم اإيداع املبالغ املدفوعة بح�صاب ال�صمان اخلا�ض بامل�صروع الكائن به الوحدة عني التداعي، ف�صال عن عدم اإجناز الوحدة اأو 
ت�صليمها يف املوعد املتعاقد عليه، مع الزام املدعى عليهما بالت�صامن والتكافل اأن توؤديان اإىل املدعيني املبلغ املدفوع وقدره 594،706،00 درهم 
كاأثر من اآثار بطالن وف�صخ التعاقد، والفائدة القانونية %5 من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. والتعوي�ض مببلغ وقدره 178،000.00 
درهم على �صبيل التعوي�ض املادي والأدبي، والر�صوم وامل�صروفات، وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2022/1/9 ال�صاعة 8.30 �صباحا 
يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392
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�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
 �إخطار عديل بالوفاء 

يف �لإخطار عديل رقم  2021/27063 
اخطار قانوين بالتكليف بالوفاء

املخطرة : جرنال للخدمات الفنية ذ،م،م،
عنوانها املختار / مكتب احلمد للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن باإمارة ال�صارقة - املجاز 3  �صارع اخلان - برج املوارد الطابق 

الثاين رقم 204 - رقم الهاتف / 065549449
بوكالة املحامي / حمد القوا�صي

اإىل املخطر اإليهما : 1 - ديرنجي تكنولوجيز ليمتد �ض،ذ،م،م - العنوان / اإمارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار الثاين - مكتب رقم 3 و4و 
0505027780  / متحرك  هاتف   ،  048851750 رقم/  هاتف  للعقارات،  ال�صفوة  ملك   5

اإمارة دبي - جممع دبي لال�صتثمار الثاين - مكتب رقم 3 و4و 5 ملك ال�صفوة  2 - ح�صني معروف �صلوم - لبناين اجلن�صية، العنوان / 
للعقارات، هاتف رقم/ 048851750 ، هاتف متحرك / 0505027780،

املو�صوع : تكليف بالوفاء ب�صداد مبلغ وقدره 351،131،36 درهم،
351،131،36درهم ))ثالثمائة وواحد وخم�صون األف ومائة  اإليهما اإجمايل مبلغ  اأنه قد تر�صد للمخطرة بذمة املخطر  - وحيث 
بني  التجارية  املعامالت  قيمة  من  للمخطرة  مرت�صد  املبلغ  وذلك   ، الدفع  م�صتحق  فل�صا((  وثالثون  و�صتة  درهما  وثالثون  وواحد 
اإليهم�ا ب�الطرق الودية �صداد مبلغ الدين املرت�صد يف ذمتهما املذكور اعاله اإل  اأنه قد طلبت املخطرة من املخطر  الطرفني، - وحيث 
اأنهما امتنعا عن ال�صداد بدون وجه حق او مربر م�صروع ، ومن ثم تكلف املخطرة املخطر اإليهما ب�صرعة �صداد املبلغ املذكور اعاله املرت�صد 
اأق�صى من تاريخه واإل �صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم،  اأيام كحد  يف ذمتهما للمخطرة، خالل خم�صة 
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�صرعة �صداد مبلغ الدين البالغ قدره 351،131،36 درهم ))ثالثمائة وواحد وخم�صون األف ومائة وواحد 
وثالثون درهما و�صتة وثالثون فل�صا(( املرت�ص�د للمخطرة بذمة املخطر اإليهما ، وذلك خالل خم�صة اأيام كحد اأق�صى من تاريخه واإل 

�صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم حلفظ حقوق املخطرة. 
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
 �إخطار عديل �حل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �لإقت�سادية 

برقم �ملحرر 2021/0032774
املخطر : بابلو �صيكندير عبدال�صالم �صيكندير - اجلن�صية بنغالدي�ض ، احمل بطاقة هوية رقم 784198068418437

ب�صفتي مالك الرخ�صة امل�صماه )الركن الذهبي لتجارة املفرو�صات وال�صتائر( واملرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم 
 785593

العن�وان : ال�صارقة - بو �صغارة  - ه�اتف : )0508772316(
املخطر اليه : احمد حممد ابراهيم ال مندو�ض البلو�صي - اماراتي اجلن�صية ، يحمل بطاقة هوية رقم 784198727529509

العنوان : ال�صارقة - هاتف رقم )0559030009( ،
مو�صوع الإخطار : احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية

الوق�ائ�ع :
الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�صماة )الركن الذهبي لتجارة املفرو�صات وال�صتائر( واملرخ�صة  اليه هو وكيل خدمات  املخط�ر  اأن  • حيث 

برقم )785593( ،
يلزم من معامالت لت�صيري م�صالح الرخ�صة مما احلق باملخطر بالغ ال�صرر ما  لجناز  احل�صور  عن  ممتنع  اليه  • املخطر 

اليه ب�صرورة احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية خالل خم�صة ايام وال �صوف ي�صطر  • وعليه فان املخطر يرغب يف اخطار املخطر 
ا�صفا لتخاذ الجراءات القانونية �صده ،

املخطر من �صعادة الكاتب العدل خطاركم بهذا ر�صمياً ، يلتم�ض  • وعليه 
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/06702
اجلن�صية  �صوري   - اخلطيب  راتب  احمد  بالوكالة/�صلطان  ميثله  و  اجلن�صية  اإماراتي   - القبي�صي  حجي  حممد  علي   : ال�م�خ�ط�ر 
برقم  ال�صارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب  رقم”784199463925976”  هوية  بطاقة  يحمل  و 
العن�وان ال�صارقة – اأبو �صغارة – مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة – مكتب على القبي�صي    SH20171219C47959

للعقارات. هاتف رقم : “971568189121”
ال�م�خ�ط�ر اإليه : حممد جماهد فاحت حممد - باك�صتاين اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198416361438”

العن�وان : ال�صارقة - املجاز - �صقة رقم “41” - بناية القبي�صي - بناية رقم “12”
هاتف رقم : 971504586535

مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكني.
الوق�ائ�ع :  بتاريخ �صابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�صالح املخط�ر �صيكني و بياناتهما كالتى :

- رقم “000002” بقيمة “12،250” درهم “اثنا ع�صر الف و مثنان و خم�صون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك اأبوظبي 
التجاري” م�صتحق الدفع بتاريخ “10/04/2020”

- رقم “000003” بقيمة “12،250” درهم “اثنا ع�صر الف و مئتان و خم�صون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك اأبوظبي 
التجاري”م�صتحق الدفع بتاريخ “10/07/2020”، حيث اأن ال�صيكني ل يقابلهما ر�صيد قابل لل�صحب.

- و عليه يعلن ال�م�خ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكني يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

- و عليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/03933
املخط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية  و يحمل بطاقة هوية 
  ”SH20171219C47959 “ برقم  ال�صارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب  رقم”784199463925976” 
رقم  هاتف  للعقارات.   القبي�صي  على  مكتب   – املزيونة  بناية   – �صغارة  اأبو  حديقة  مقابل   – �صغارة  اأبو   – ال�صارقة   : العن�وان 

 ”971568189121“
ال�م�خ�ط�ر اإليه : رامي حممد فرج ابو عراده - فل�صطيني اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم “784197505262952” 

971506960048  : رقم  “12” هاتف  رقم  بناية   - القبي�صي  بناية  العن�وان : ال�صارقة - املجاز - �صقة رقم “53” - 
مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكات. 

الوق�ائ�ع : بتاريخ �صابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�صالح املخط�ر �صبكات و بياناتهم كالتى:
“نور بنك” م�صتحق  “ واحد و ثالثون الف و خم�صمائة درهم فقط ل غري” م�صحوب على  “31،500” درهم  “100068” بقيمة  - رقم 

الدفع بتاريخ “15/03/2020”
- رقم “000199” بقيمة “11،840” درهم “ اإحدى ع�صر الف و ثمامنائة و اأربعون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “م�صرف الإمارات 

الإ�صالمي �ض.م.ع” م�صتحق الدفع بتاريخ “18/09/2019”
- رقم “000073” بقيمة “13،750” درهم “ ثالثة ع�صر الف و �صبعمائة و خم�صون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “ م�صرف الإمارات 

الإ�صالمي �ض.م.ع “ م�صتحق الدفع بتاريخ “29/11/2020” ، حيث اأن ال�صيكات ل يقابلهم ر�صيد قابل لل�صحب.
- و عليه يعلن املخط�ر ال�مخ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكات يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف يقوم باإتخاذ 

الإجراءات القانونية لذلك.  - وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9579(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- �صى ار جي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

)جمهول حمل الأقامة(  - على  حبيب  على  زاهد   -2
فاأن املنذرة تر�ص�ل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
عليهم  املرتتبة  الغرامات  ايل  بال�صافة  تاريخة  وحتي   2021/8/10 تاريخ 
ح�صب عقد اليجار بال�صافة ايل الر�صوم وامل�صاريف وذلك يف خالل 30يوما من 
القانونية  الجراءات  كافة  اليهم  املنذر  املنذرة جتاه  تتخذ  ف�صوف  واإل  تاريخة.. 
وكافة  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميله  مع  املوؤجرة  العني  لإخالء  املنا�صبة 
الغرامات املرتتبة عليهم ح�ص�ب عقد اليجار ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�ص�ب عما 

فاتها من ك�ص�ب وماحلقها من خ�صارة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9580(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- ح�صينجون ايجا مبريديف

مبريديف ايجا  الدين  فخر   -2
)جمهول حمل الأقامة(

وقدرة  مبلغ  ب�ص�داد  اليهم  املعلن  يكلف  التكليف  طالب  فاأن 
اجراءات  وال�صيتخذ  ايام  خم�ص��ه  خالل  وذلك  درهم   15297

ت�صجيل امر الداء لدى مركز ف�ض املنازعات اليجاريه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
MOJAU_2021- 0036536 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوم�ا ل�دى اجلميع باأن ال�صيدة : جميله ح�صني اأحمد يحيى - اماراتية اجلن�صية و ال�صيدة : او�صا ديف كوم�ار كانتافارا اين بهانداري 
- هندية اجلن�صية ، و ال�صيد/خواجه حممد منظور - بنغالدي�صي اجلن�صية ميلكون �صراكة اأعمال مهنية امل�صماه )مركز ناندا الطبية( والتي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم )532208( ،  وترغب ال�صيدة : جميله ح�صني اأحمد يحيى – اماراتية اجلن�صية - يف 
اإىل ال�صيد : �صودي�ض كومار �صوندا�صرييل �صوكومارابيالي  البيع والتنازل عن جزء م�ن ح�ص�تها البالغة )20%( بن�صبة )%5( وذلك 
- هندي اجلن�صية ، كما وترغب ال�صيدة : جميله ح�صني اأحمد يحيى اماراتية اجلن�صية - يف البيع والتنازل عن جزء م�ن ح�صتها البالغة 
)20%( بن�صبة )5%( وذلك اإىل ال�صيد : جوجيمون �صرياناكال ماتو ماتو �صرياناكال فيليبو�ض - هندي اجلن�صية ،  كما وترغب ال�صيدة: 
بن�صبة )%40(  البالغة )65%(  والتنازل عن جزء من ح�صتها  البيع  - هندية اجلن�صية يف  بهان�داري  اين  كانتافارا  كوم�ار  ديف  او�صا 
كانتافارا  كوم�ار  ديف  او�صا   : ال�صيدة  وترغب  كم�ا   ، اجلن�صية  هندي   - �صوكومارابيالي  �صوندا�صرييل  كومار  �صودي�ض  ال�صيد:  اإىل  وذلك 
اين بهان�داري - هندية اجلن�صية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صتها البالغة )65%( بن�صبة )25%( وذلك اإىل ال�صيد: جوجيمون 
�صرياناكال ماتو ماتو �صرياناكال فيليبو�ض - هندي اجلن�صية ، كما ويرغب ال�صيد : خواجه حممد منظور - بنغالدي�صي اجلن�صية - يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )15%( وذلك اإىل ال�صيد : جوجيمون �صرياناكال ماتو ماتو �صرياناكال فيليبو�ض - هندي اجلن�صية، 
- وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021
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تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / نا�صر حممد عي�صى حممد ال علي، اجلن�صية : المارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد �صايف 
كويوثينت بارامباتو مامو، اجلن�صية: الهند بالرخ�صة امل�صماه )ق�صر املرجان لتجارة املواد 
الغذائية( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )791203( ال�صادرة من دائرة 

التنمية القت�صادية بال�صارقه، 
تعديالت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
MOJAU_2021- 0036641 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر 

ليكن معلوما للجميع باأن :
ال�صيد / على حممد عبدالرحيم ا�صد - اجلن�صية المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�صته 
بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  اجلزات(  واحة  )كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف   %100 البالغة 

برخ�صة جتارية رقم )110737(،  اإىل ال�صيد / �صوكت على عبدالرحمن فخر الدين - اجلن�صية الهند ، 
ح�صته  كامل  ال�صيد / على حممد عبدالرحيم ا�صد - اجلن�صية المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من 
بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  اجلزات(  واحة  )كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف   %100 البالغة 

برخ�صة جتارية رقم )110737(  اإىل ال�صيد / حممد فا�صل كيزهاكي كادابورام - اجلن�صية الهند ، 
تعديالت اأخرى : تغري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
MOJAU_2021- 0036515 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

، يرغب يف  الإمارات   : الهرموزي -  اجلن�صية  ال�صيد : عبداهلل لطفي علي  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : اكرم عبدربه �ص�عد على ال�صعيدي 
باأمارة  تاأ�ص�صت  امل�صتعملة(  ال�صيارات  لتجارة  الرباعي  )الدفع  امل�صماه  الرخ�صة  يف  اليمن   : اجلن�صية 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )600620( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت 
اخرى: • تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية ( لي�صبح )�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م( •تغيري 
لتجارة  الرباعي  )الدفع  لي�صبح   ) امل�صتعملة  ال�صيارات  لتجارة  الرباعي  )الدفع  من  التجاري  ال�صم 

ال�صيارات امل�صتعملة ذ م م �صركة ال�صخ�ض الواحد(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
اجلن�صية:  بيباري،  �صراج  حممد  رفيق  ال�صيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من ح�صته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�صيد / كازول ميها ابوالها�صم، اجلن�صية: بنغالدي�ض بالرخ�صة امل�صماه )عا�ص�ق ل�صيانة 
ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )778190( ال�صادرة من دائرة 

التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : على ح�صن خليفه احلو�صني - اجلن�صية: الإمارات ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: احلميد �صينيكال حمى 
الدين كوتى �صينيكال اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة امل�صماه )مطبخ ال�صيل ال�صعبي( تاأ�ص�صت 
القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )511810( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأم�ارة 

بال�صارقة، تعديالت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية ( اىل )وكيل خدمات(
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 70533
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
 : اجلن�صية  ح�صني،  امري  غازي  ليمون  الدين  جالل  غازي   / ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  من   50% عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�ض 
ليمون  الدين  جالل  غازي  ال�صيد/  يرغب  و  اجلن�صية،  بنغالدي�ض  رفيق،  حممد  �صليم  حممد   /
البالغة  ح�صته  من   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  بنغالدي�ض   : اجلن�صية  ح�صني،  امري  غازي 
100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد عبيدالرحمن �صاهد ما�صرت �صابر احمد، اجلن�صية: بنغالدي�ض 
بالرخ�صة امل�صماه )طريق النور ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

)552848( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
MOJAU_2021- 0036517 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة : عائ�صه ا�صماعيل عي�صى - اجلن�صية: الإمارات العربية املتحدة، 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: عبداهلل احمد �صعيد 
املرمر لتجارة  امل�صماه )موؤ�ص�صة  الرخ�صة  املتحدة، يف  العربية  الإمارات  ال�صام�صي - اجلن�صية:  على 
التنمية  دائرة  ال�صادرة من  رقم )27008(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باأمارة  تاأ�ص�صت  البناء(  مواد 

القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
�صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

فقدت �سهادت ا�سهم 
رقم �سهادة ا�سم امل�ساهمرقم امل�ساهم

اال�سهم
عدد اال�سهم 

10993200،000�سهيل طيب حممد ابراهيم 89249592
103546300،000�سهيل طيب حممد ابراهيم89249592
103547600،000�سهيل طيب حممد ابراهيم89249592

فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اىل ال�سركة املذكورة 
اعاله  او االت�سال على رقم 0506563666 

فقد�ن �سهاد�ت ��سهم

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

 يف �لإ�ستئناف رقم 2635/2021/305 �إ�ستئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201   

مو�صوع الدعوى : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 46/2017 جتاري كلي والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف : �صميث باجنامني جام�ض  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي -بردبي - �صارع ال�صيخ 
زايد - برج ال�صالم - مكتب 1106 - بوكالة املحامية/ اميان الرفاعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة املريا اأي بي ا�ض - �صفته : م�صتاأنف �صده 
قد ا�صتاأنف القرار / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/46 جتاري كلي 

بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/12/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
�صتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم  التقا�صي عن 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 

 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة
ا�صم ال�صركة : اينوفيتف ترانزك�سن تكنولوجي خلدمات حت�سيل الر�سوم �ش ذ م 
م  - العنوان : مكتب P3-A02-09 ملك ربيع حممد نور بردي�صي - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 817522 رقم 
1371108 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية  القيد بال�صجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
2021/10/18 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2021/10/18 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
اإىل امل�صفي املعني الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  العنوان : مكتب 3401-
- هاتف  الول  التجاري  املركز   - بردبي   - �صعيد  �صهيل  �صعيد  A ملك   ،  3401-8B
امل�صتندات  ك��اف��ة  م��ع��ه  م�صطحباً   04-3215356  : ف��اك�����ض   04-3215355  :

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70021 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب A ، 3401-8B-3401 ملك �صعيد �صهيل �صعيد - بردبي - 
املركز التجاري الول - هاتف : 3215355-04 فاك�ض : 04-3215356 
امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
املذكور اأعاله لت�صفية اينوفيتف ترانزك�سن تكنولوجي خلدمات حت�سيل 
الر�سوم �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/18 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/18 وعلى من لديه 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 70021
�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف �لطعن رقم 1287/2021/445 طعن جتاري
املنظورة يف : الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546  

تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�صوعا  �صكال  النق�ض  قبول   : الطعن  مو�صوع 
واإحالة الدعوى اىل حمكمة الإ�صتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �صده 

الر�صوم وامل�صاريف والتعاب.
الطاعن : الفهيم لينز - �ض ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بوليفارد ال�صيخ حممد بن را�صد - داون 

تاون - برج بوليفارد بالزا 2 - الطابق 19  - وميثله : مها علي اإ�صماعيل علي الفهيم  
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة لجاليا ريتيل - ذ م م - �صفته : مطعون �صده ، 2- �صركة براجما 
 : ليميتد - �صفته  ات�ض  ان جيه   -3  ، : مطعون �صده  ليمتد - �صفته  �صتايل ماجنمنت  ليف 
مطعون �صده. مو�صوع الإعالن : نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 

عليكم احل�صور اإىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9576(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- موفر خدمات ال�صركات ع�صر الن�صر

الرحمن ف�صل  �صودرى  عبدالرحمن   -2
خلدمات رجال العمال انفا�صت   -3

)جمهول حمل الأقامة(
فاأن املنذرة تر�صل هذا النذار العديل للمنذر اليهم ل��صداد قيمه ال�صيك رقم 25-47-48 املرجتعني 
الر�ص�وم  ايل  بال�ص�افة  اليجار  عقد  ح�ص�ب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  ايل  بال�ص�افة  البنك  من 
املنذر اليهم كافة  30يوما من تاريخة.. واإل ف�صوف تتخذ املنذرة جتاه  وامل�صاريف وذلك يف خالل 
الجراءات القانونية املنا�صبة لإخالء العني املوؤجرة و �صداد بدلت اليجار من تاريخ ا�صتالم مفتاح 
وامل  الر�ص�وم  كافة  مع  التام  الخالء  حتي  اليجار  عقد  وبنود  �ص�روط  ح�ص�ب  وذلك  املوؤجرة  العني 
بالتعوي�ض  ومطالبتهم  اليجار  عقد  ح�صب  عليهم  املرتتبة  وال�صرائب  الغرامات  وكافة  �صاريف 

املنا�صب عما فاتها من ك�صب وماحلقها من خ�صارة حتى تاريخ الخالء التام.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9577(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- �صطام للو�صاطة التجاريه

�صعيد بن حممد اآل عبدال�صالم  بن  خلفان  بن  �صعيد   -2
)جمهول حمل الأقامة(

 00009 رقم  �صيك  ال  قيمه  ل��صداد  اليهم  للمنذر  العديل  النذار  هذا  �صل  تر  املنذرة  فاأن 
الر�صوم  ايل  بال�صافة  اليجار  املرتتبة عليهم ح�صب عقد  وال�صرائب  الغرامات  ايل  بال�صافة 
وامل�صاريف وذلك يف خالل 30 يوما من تاريخة.. واإل ف�ص�وف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اليهم 
كافة الجراءات القانونية املنا�صبة لإخالء العني املوؤجرة و �صداد بدلت اليجار من تاريخ ا�صتالم 
التام مع كافة الر  املوؤجرة وذلك ح�صب �صروط وبنود عقد اليجار حتي الخالء  مفتاح العني 
�صوم وامل �صاريف وكافة الغرامات وال �صرائب املرتتبة عليهم ح�صب عقد اليجار ومطالبتهم 

بالتعوي�ض املنا�صب عما فاتها من ك��صب وماحلقها من خ�صارة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9575(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1 - دي�صنت خلدمات التموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م 

التميمي احمد  ظهور  التميمي  احمد  فاروق   -2
اكرم حممد  اكرم  عرفان   -3

)جمهول حمل الأقامة(
تاريخ   من  اليجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  النذار  هذا  تر�ص�ل  املنذرة  فاأن 
اليجار  عقد  ح�صب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  ايل  بال�صافة  تاريخة  وحتى   2021/6/2
تتخذ  ف�صوف  واإل  تاريخة..  من  يوما   30 خالل  يف  وذلك  وامل�صاريف  الر�صوم  ايل  بال�صافة 
املنذرة جتاه املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�صبة لإخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم 
ومطالبتهم  اليجار  عقد  ح�ص�ب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  وكافة  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة 

بالتعوي�ض املنا�ص�ب عما فاتها من ك�ص�ب وماحلقها من خ�صارة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13410 بتاريخ 2021/12/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9581(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- امربي�صنز - �ض.ذ.م.م

موليل �صاندرا ناري�ض  -2
)جمهول حمل الأقامة(

مبلغ  بذمتهم  املرت�صد  الدين  �صداد  ب��صرعه  بالوفاء  اليهم  املنذر  تكلف  املنذرة  فاأن 
وقدرة درهم وذلك خالل خم�صه ايام من تاريخ ال�صتالم مف�صله كالتى : مبلغ و قدره 

ايجار من تاريخ 2021/1/2 وحتى تاريخ 2021/3/23   قيمه  درهم   10090
الجراءات  كافه  اتخاذ  للمنذرة  يحق  فانه  املحدد  املدد  خالل  ال�صداد  عدم  حال  ويف 

القانونيه لت�صجيل امر الداء لدى مركز ف�ض املنازعات اليجاريه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

Date 7/ 12/ 2021  Issue No : 13410
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance  

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0009037/Civil (Partial)
To Defendant: Mohammed Kharsheed Allam Hazi Nader Ali Rar
Residence unknown: Emirate of Sharjah - Middle Area of Mleiha Behind New Mleiha Ind
Shop No.3 owned by Ali Salem Hamedi Khasouni Al Katbi.
As the request of the plaintiff/ Saqr Abdullah Falah Muhammad Al-Khamiri
He has filed a lawsuit against you and asks for:
To Claim an amount of DHs (18,000) and legal interest at 12% from the date of the Lawsuit until full 
payment, the judgement shall be self-executing immediately without bail by force of law in accordance 
with the provisions of Article 229, Fifth paragraph of the Civil Procedures Law.
Obligating the defendant to pay Charges, expenses, and attorney's fees.
You are required to attend the hearing on 19/12/2021 before the Case Management Office of Sharjah 
Federal Court, Federal Civil Court of First Instance at 08:30 am- Office No. (Case Manager Office 
No.5) personally or through a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the 
above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant. Notification by Publication of a Defendant 
in both Arabic and English.
Judicial Services Office 
Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533



ثقافة وفن�ن

30
تنطلق من م�صرح �صاطئ الراحة باأبوظبي، م�صاء 
برنامج  م���ن  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ب��ث  ح��ل��ق��ات  اأوىل  ال���ي���وم 
ال�صعر النبطي “�صاعر املليون” مبو�صمه العا�صر، 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وتنتجه  تنظمه  وال����ذي 
اإطار  يف  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج 
الرتاث  ل�صون  الهادفة  الثقافية  ا�صرتاتيجيتها 
وذلك  العربي،  وال�صعر  ب���الأدب  الهتمام  وتعزيز 
بتوقيت  م�صاًء  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف 

الإمارات عرب قناتي بينونة والإمارات.
 48 مب�صاركة  ال�صعرية  املناف�صات  م�صوار  وي��ب��داأ 
الأردن،  ع��رب��ي��ة:  دول   9 م���ن  و����ص���اع���رة  ����ص���اع���راً 
الكويت،  العراق،  ال�صعودية،  البحرين،  الإم���ارات، 
�صيقدمون  والذين  �صوريا،  ُعمان،  �صلطنة  اليمن، 
روائ��ع��ه��م ال�����ص��ع��ري��ة ك���ل ث���الث���اء ع��ل��ى م���دى 16 
اأ�صبوعاً، و�صمن مراحل مناف�صات متعددة و�صوًل 

اإىل تتويج الفائز بلقب وجائزة الربنامج.
جلنة  رئي�ض  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي،  �صيف  عي�صى  وق���ال 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
ينطلق  امل���ل���ي���ون  ���ص��اع��ر  ب���رن���ام���ج  اإن  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
دولة  اح��ت��ف��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  العا�صر  مبو�صمه 
الإمارات العربية املتحدة بعيد الحتاد اخلم�صني، 
ليوا�صل م�صريته يف دعم ال�صعر وال�صعراء و�صون 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  بدعم  ال���رتاث 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
الأعلى للقوات امل�صلحة، الذي ُيويل اهتماما كبريا 
ورع��اي��ت��ه وحفظه  العربي  ال���رتاث  �صون  ل��ربام��ج 

لالأجيال القادمة .
واأ�صار املزروعي اأن برنامج �صاعر املليون �صاهم على 
مطلع  منذ  وحتديداً  املا�صية،  عاماً   15 ال�  مدى 

2006 واإطالق مو�صمه الأول، يف عملية التنمية 
الثقافية املُ�صتدامة التي ت�صهدها اأبوظبي، وترجم 
عاملية  كمدينة  تر�صيخها  و  الطموحة  تطلعاتها 
على  وال�صعر  ع��ام  ب�صكل  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  ل�صون 

وجه اخل�صو�ض.
واأ�صاف املزروعي اأن عدد ال�صعراء الذين منحتهم 
للمّرة  الوا�صع  الإعالمي  الظهور  فر�صة  اأبوظبي 
الأوىل، وذلك عرب اختيارهم يف قائمة الختبارات 
الأولية،   100 ال����  بقائمة  امل��ع��روف��ة  وامل��ق��اب��الت 
اأكرث  اأ�صل  من  و�صاعرة  �صاعًر   1100 ال���  جت��اوز 
من 15000�صاعر قابلتهم جلنة التحكيم ب�صكل 
 10 م���دار  ع��ل��ى  التمهيدية،  ج��ولت��ه��ا  يف  مبا�صر 

موا�صم متتالية.
على  ���ص��اع��راً   432 ال��ربن��ام��ج م��ن تقدمي  ومتكن 
 ،2020-2016 الفرتة  خالل  موا�صم   9 مدى 
من  �صاعرات   3 منهن  و�صلت  �صاعرة   21 منهم 
ال�صعودية والإمارات لغاية اليوم للمرحلة الأخرية 
عن  يزيد  ما   432 ال���  ال�صعراء  وق��ّدم  للربنامج، 
م�صرح  على  املُبا�صر  البث  خ��الل  ق�صيدة   1250
�صاطئ الراحة، ما بني ق�صيدة رئي�صية اأو ق�صيدة 
136 حلقة بث مبا�صر على  جُم���اراة، وذل��ك عرب 

مدى 9 موا�صم.
املوؤهلة  ب����داأت م��رح��ل��ة الخ���ت���ب���ارات وال��ت�����ص��ف��ي��ات 
لنهائي احللم، واأول مهمة ل�صعراء قائمة ال� 100 
“اإك�صبو  العامل  الأب��رز والأك��رب يف  بزيارة احل��دث 

كتابة  ال�صعراء  من  املطلوب  وكان  دبي”،   2020
اأبيات �صعرية عن هذه الزيارة، وتبع ذلك اخل�صوع 
ال�صعرية  م��واه��ب��ه��م  لإب������راز  حت���ري���ري  لخ��ت��ب��ار 

املتنوعة.
واللجنة  املكونة  الربنامج  قابلت جلنة حتكيم  ثم 
الزيارة،  لأبيات  وا�صتمعت  ال�صعراء  ال�صت�صارية، 
اأُخ���رى م��ن خمزونهم  اأب��ي��ات  اإل��ق��اء  وطلبت منهم 
ال�����ص��ع��ري، وان��ت��ه��ت امل��ق��اب��ل��ة ب��اخ��ت��ب��ار ���ص��ري��ع يقوم 
ال�صعراء من خالله بت�صحيح بيت �صعري فيه خلل 

يف الوزن اأو القافية.
التحكيم  جل��ن��ة  ع�صو  العميمي،  �صلطان  ق���ال  و 
الت�صجيلية  ال�صعر، خالل احللقة  اأكادميية  مدير 
التي جتاوزناها  ال�صعوبة  “بقدر  املائة،  لت�صفيات 
يف هذه املرحلة، اأي�صاً القادم لي�ض بال�صهل، القادم 
ال�صراع  �صيتناف�صون يف مواجهة   48 وال�  اأ�صعب، 
جلنة  ع�صو  ال�صعيد،  حمد  البريق”.واأكد  على 
التحكيم، اأن اختبارات وت�صفيات قائمة املائة تعترب 
امل�صاركني  لل�صعراء  بالن�صبة  امل��راح��ل  اأ�صعب  من 

فيها، وكذلك بالن�صبة للجنة التحكيم.
واأ�����ص����ار ال���دك���ت���ور غ�����ص��ان احل�������ص���ن، ع�����ص��و جلنة 
�صاعر  برنامج  اأن هناك نقطة مهمة يف  التحكيم، 
التقييم يف الربنامج على  اأن  بالذات، وهو  املليون 
وما  دواوينه  على  ولي�ض  يقدمها،  التي  الق�صيدة 
اأح��ي��ان��اً يجود  اأ���ص��در م��ن ق�����ص��ائ��د، واأن ال�����ص��اع��ر 

واأحياناً يقدم ق�صيدة متوا�صعة.

ال�صت�صارية،  اللجنة  ال�صفوق، ع�صو  بدر  واأ�صاف 
اأن ال�����ص��ع��راء اأم����ام حت��د ك��ب��ري، وه���م ب��ح��اج��ة اإىل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت��واك��ب ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف مو�صمه 

العا�صر.
ال�صت�صارية،  اللجنة  ع�صو  املريخي،  تركي  وق��دم 
ال���ق���ادم���ة، والتي  امل��رح��ل��ة  ل��ل�����ص��ع��راء يف  ن�����ص��ي��ح��ة 
انف�صهم  يكتبوا  لكي  ال�صعراء  دع���وة  يف  تلخ�صت 
للجنة  يكتبوا  ول  ذات��ه��م،  ويقدموا  وباإح�صا�صهم 
ال�صاعر بعد  الق�صيدة �صوف ترافق  التحكيم، لأن 
مو�صم  ك��ل  ويف  ي�صمعها،  يبقى  و���ص��وف  ال��ربن��ام��ج 
ن���ح���ذر ح����ول ذل����ك ول���ك���ن ه���ن���اك م���ن ي��ق��ع ب���ذات 

اخلطاأ.
قابلت جلنة حتكيم برنامج �صاعر املليون مبو�صمه 
ال��ع��ا���ص��ر اأع������دادا ك��ب��رية م��ن ال�����ص��ع��راء يف 5 دول 
ُعمان،  �صلطنة  ال�صعودية،  الكويت،  الأردن،  عربية 
الإم���������ارات، ويف ن��ه��اي��ة ك���ل ج���ول���ة م���ن اجل����ولت 
واختارت  التقييم،  ط��اول��ة  على  اللجنة  اجتمعت 
نهاية  وم��ع  التالية،  للمرحلة  املتاأهلني  ال�صعراء 
و�صل  حيث  امل��ائ��ة،  قائمة  اكتملت  اأبوظبي  جولة 
تعترب  التي  امل��ائ��ة  ت�صفيات  حمطة  اإىل  ال�صعراء 

خطوة م�صريية يف م�صار رحلة الربنامج.
وتت�صافر جهود جلنة التحكيم التي ت�صم كال من 
باللجنة،  ال�صعر  اأكادميية  العميمي مدير  �صلطان 
الدكتور غ�صان احل�صن، ال�صاعر حمد ال�صعيد، مع 
التي ت�صم كال  ال�صت�صارية  اللجنة  اأع�صاء  جهود 

من /بدر ال�صفوق، تركي املريخي-، خالل مراحل 
ال�صعراء  ن�����ص��و���ض  لتقييم  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ربن��ام��ج 
وم�صتوياتها بهدف اختيار اأجود الن�صو�ض واأرفعها 
م�صتوى وفق معايري دقيقة ومقابالت واختبارات، 
و���ص��وًل مل��رح��ل��ة امل��ائ��ة وم���ن ث��م م��رح��ل��ة الثمانية 

والأربعني امل�صاركني يف احللقات املبا�صرة.
يف  املبا�صرة  للمناف�صات  املتاأهلني  قائمة  و�صمت 
ب��رن��ام��ج ���ص��اع��ر امل��ل��ي��ون 48 ���ص��اع��راً م��ن 9 دول 
على  وه��م  الربنامج،  لقب  على  يتناف�صون  عربية 
اأحمرو،  حممد  -اآلء  الأردن  م��ن  الآت����ي:  النحو 
اخلماي�صة،  ع�صام  جمد  ال�صخري،  الدهام  ثابت 
-عبداهلل  الإم���ارات  من  ال�صرفات-،  �صلمان  ه��الل 
م�صاعد  الهاملي،  حيي  بن  حممد  النعيمي،  علي 
الرا�صدي،  بريك  بن  علي  احل��ارث��ي،  طع�صا�ض  بن 
ال�صعودية  ال��ع��م��ا���ض-، م��ن  اأح��م��د  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن 
�صدحان،  بن  عبدالعزيز   ، التميمي  املقبل  :ب�صاير 
ال�صنيني،  ي��و���ص��ف  ال�����ص��م��ريي،  ف����واز  اهلل  ���ص��ي��ف 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ص��م��ني احل���رب���ي، ع��ب��داهلل حامد 
امل�صيلي  عبداهلل  العنزي،  الدهم�صي  علي  الزماي، 
احلارثي، مناحي عو�ض الفهيقي، عبداهلل الزحام 
ال��ع��ت��ي��ب��ي، في�صل  ���ص��وي��ل��م اخل���را����ض  احل����ارث����ي، 
مانع  هادي  الفلّيح،  �صليمان  �صعود  العنزي،  ال�صن 
اليامي، اإب�راهيم الزعبي، يا�صر الكلثم ال�صيعري، 
عبدالكرمي البدراين، حامد �صمقل العنزي، اأمين 
�صداد ال�رويلي، عايد حوا�ض احلازمي، عبدالهادي 

اأبوديه القحطاين، اأحمد اجل�ض املطريي.
البدري،  فهد  ال�صديد،  �صعود  ال��ع��راق:ث��اين  وم��ن 
رك���اد م��ط��رب ال�����ص��م��ري، م��ن ال��ك��وي��ت:خ�����ال��د بدر 
برج�ض  في�صل  ال��ع��ازم��ي،  حامد  علي  ال��دي��ح��اين، 
الأ�صعدي،  حممد  خ�صمان،  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����ص��ور، 
الو�صمي،  ���ص��ع��ود  ���ص��ل��ط��ان  ال��ع��ن��زي،  ���ص��ت��ار  ن��ا���ص��ر 
مبارك الرزحان، من اليمن: اأحمد �صند املي�صري، 
را�صد  ال���ع���ويف،  اأح��م��د حم��م��د  ُع��م��ان  �صلطنة  م��ن 
الزرعي، �صقر عبداهلل املزروعي، من �صوريا عدي 

الدهم�صي العنزي، نا�صر حميد الطائي.
من  ال��ع��ا���ص��ر  للمو�صم  امل��ب��ا���ص��رة  احل��ل��ق��ات  تنطلق 
�صاعر املليون و�صط تطبيق الإجراءات الحرتازية 
ل��ل��ت��واج��د يف م�����ص��رح ���ص��اط��ئ ال��راح��ة وال��ت��ي ت�صم 
باإبراز  الل��ت��زام  الأخ�����ص��ر،  امل���رور  بنظام  الل��ت��زام 
 96 تتجاوز  ل  �صلبية   PCR اآر  �صي  ب��ي  نتيجة 
�صاعة، اإجراء فح�ض اي دي اي EDI عند الدخول، 
اللتزام بارتداء الكمامة، فيما يتم ا�صتثناء الزوار 
املرور  م��ن  املطعمني  ال��دول��ي��ني غ��ري  وامل�����ص��ارك��ني 
الأخ�صر على اأن يتم اإثبات فح�ض ل يتجاوز 48 

�صاعة ل ي�صمل املواطنني واملقيمني.
يذكر اأن برنامج �صاعر املليون هو برنامج م�صابقات 
تلفزيوين جماهريي متخ�ص�ض بال�صعر النبطي، 
من اإنتاج جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
الربنامج مبو�صمه  اأبوظبي.وانطلق  والرتاثية يف 
ال�صعر  اأ�صخم م�صابقات  كاأحد   2006 الأول عام 
ال�صعر  ب��دور  لريتقي  العربي،  العامل  يف  النبطي 
النبطي كرتاث ح�صاري اأ�صيل، واإبراز دور اأبوظبي 
حا�صنًة لهذا املنجز الإبداعي ملا يعك�صه من هوية 

وقيم وعراقة يف املوروث الإماراتي والعربي.

برنامج �ساعر املليون ينطلق اليوم 

•• دبي-الفجر:

 2020 اإك�صبو  يف  ال�صباب  ج��ن��اح  فعاليات  �صمن   
ال�صباب  مب��ه��ارات  التعريف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  دب���ي، 
لل�صباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة  اأطلقت  واإجن��ازات��ه��م، 
لحت�صان  ت�صعى  والتي  �صبابية”  “اأ�صواء  م��ب��ادرة 
مواهب ال�صباب يف جمال الفن، وتقدمي من�صة فنّية 
بني  مبا�صر  توا�صل  ج�صر  ت�صّكل  متكاملة  رقمية 

الفّنانني واجلمهور العام.
وت��ه��دف امل��ب��ادرة اإىل ب��ن��اء وت��ع��زي��ز امل��واه��ب الفنية 
ال�صابة يف خمتلف جمالت الفنون، وعر�ض اأعمالهم 
مبختلف  املبدعني  على  وال���زوار  احل�صور  وتعريف 
العربية  جمالتهم مما يعزز مكانة دول��ة الم��ارات 
املتحدة كوجهة فنية عاملية حا�صنة للمواهب كافة 
الإمارات  لدولة  التنموية  ال��روؤي��ة  مع  يتما�صى  مبا 
الفنون  جم��ال  يف  رائ���دة  ك��دول��ة  مكانتها  ولتعزيز 
ولتعزيز  وال����ع����امل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ص��ب��اب  ومت��ك��ني 
التوا�صل الثقايف وتبادل اخلربات الفنية على اأر�ض 
دولة الإمارات. وبا�صرت املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب 
خالل  م��ن  املهتمني  وطلبات  تر�صيحات  با�صتقبال 

spots.youth.gov.ae املوقع الإلكرتوين
ال�����ص��ب��اب، واجلمهور،  ل��ل��ف��ن��ان��ني  امل���ب���ادرة  و���ص��ت��وف��ر 
التطبيق  يتيح  الذكية،  هواتهم  على  رقمياً  تطبيقاً 
الدولة،  اأ�صواق  ال�صباب حجز م�صاحات يف  للفنانني 
وامل��ط��ارات، وامل��راك��ز الإب��داع��ي��ة، والأح��ي��اء، ومراكز 
تخ�صي�صها  مت  م�����ص��اح��ات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ت�����ص��وق، 
للفنانني ال�صباب بال�صراكة مع موؤ�ص�صات القطاعني 
احلكومي واخلا�ض... تتيح هذه امل�صاحات الفر�صة 
للفنانني ال�صباب من اأداء عرو�ض فنية حية ملرتادي 
ه���ذه امل�����ص��اح��ات، وال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���ص��ر م��ع اجلمهور 
ب�����ص��ك��ل جم����اين، يف ح���ني ت��ع��م��ل ف����رق ال��ع��م��ل على 
الفنية  للعر�ض  والإع����دادات  الرتاخي�ض،  مراجعة 
يوفر  كما  التطبيق.  يف  الرقمي  الربط  خ��الل  من 
العرو�ض  على  التعرف  فر�صة  للجمهور  التطبيق 
ال�صباب، ملتابعة عرو�صهم،  القادمة للفنانني  احلية 
ودعمهم، وال�صتمتاع بها يف خمتلف مناطق الدولة. 
حيث تدير حكومات العامل، واملدن من حول العامل 
و���ص��ور خمتلفة،  ب��اأ���ص��ك��ال  احل��ي��ة  الفنية  ال��ع��رو���ض 
فمنها ما تطلب ر�صوماً، واأخرى تت�صمن احل�صول 

وبع�صها  مطولة،  اإج����راءات  وات��ب��اع  تراخي�ض  على 
الحتادية  املوؤ�ص�صة  ق��دم��ت  ع�����ص��وائ��ي،  ب�صكل  ت���دار 
العرو�ض  اإدارة  خ��الل  من  جديد  من��وذج��اً  لل�صباب 
رقمي،  تطبيق  خ��الل  من  ال�صباب  للفنانني  احلية 
والفنانني  املعنية  املوؤ�ص�صات  جتمع  رقمية  ومن�صة 

ال�صباب، واجلمهور �صمن منظومة رقمية واحدة. 
قيمة الفن بتفاعله مع اجلمهور

املزروعي،  فار�ض  بن  �صهيل  بنت  �صما  معايل  وقالت 
وزي����رة دول���ة ل�����ص��وؤون ال�����ص��ب��اب، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض مركز 
ال�صباب العربي، متكني ال�صباب هو نهج وفكٌر اأ�صيل 
منذ تاأ�صي�ض الدولة واإعالن الحتاد، وكل ما نعمل 
عليه اليوم ما هو ال ا�صتمرار وانعكا�ض لهذا الفكر 

الرتكيز  خ��الل  م��ن  الر�صيدة  قيادتنا  تبنته  ال��ذي 
على بناء الإن�صان لي�صل اإىل كامل اإمكانياته ويلقى 

الدعم الالزم للم�صي بقدراته وحتقيق اأحالمه«. 
واأ�صافت معاليها:” تهدف املبادرة اإىل بناء وتعزيز 
الفنون،  ال�صابة يف خمتلف جمالت  الفنية  املواهب 
على  وال����زوار  احل�صور  وتعريف  اأعمالهم  وع��ر���ض 
ال�����ص��ب��اب مبختلف جم��الت��ه��م مم��ا يعزز  امل��ب��دع��ني 
مكانة دولة الم��ارات العربية املتحدة كوجهة فنية 
مع  يتما�صى  ومب��ا  ك��اف��ة،  للمواهب  حا�صنة  عاملية 
رائ����دة يف جمال  ك��وج��ه��ة  ل��دول��ة  التنموية  ال���روؤي���ة 
الفنون ومتكني ال�صباب يف املنطقة والعامل، وتعزيز 
التوا�صل الثقايف وتبادل اخلربات الفنية على اأر�ض 

املن�صة  و�صت�صهم  معاليها:  الإم��ارات«.وق��ال��ت  دول��ة 
لل�صباب  فر�ض  وخلق  الفن  ثقافة  ترجمة  بتعزيز 
املواقع  واإحياء  ومرئية،  �صوتية  من خالل عرو�ض 
املتميزة يف الأماكن العامة واإ�صافة نوع من البهجة 
ا�صتثنائية  ف��ر���ض  ت��ق��دمي  ع��رب  ���ص��اب  ف��ن��ي��ة  بنكهة 
فقيمة  للعامل،  اإمكانياتها  واإب��راز  املميزة،  للمواهب 
الفن احلقيقة ل تكمن فقط يف اإنتاجه، بل بتفاعله 

واقرتابه من اجلمهور«.
فر�ش للتبني وتقدمي الدعم

العام  املدير  النظري،  �صعيد  �صعادة  قال  جانبه  من 
التنفيذي  الرئي�ض  لل�صباب،  الحت��ادي��ة  للموؤ�ص�صة 
لال�صرتاتيجية ملركز ال�صباب العربي، كانت البداية 

ال�صباب  الفنانني  ح�ض  اإي�����ص��ال  اأه��م��ي��ة  اإدراك  م��ن 
املوؤ�ص�صة  يف  وبحثنا  ال��ع��ام،  واجل��م��ه��ور  ال��ع��امل  اإىل 
عن فر�ض تقدير واإب��راز جهود ال�صباب يف جمالت 
العاملية  ال���ن���م���اذج  ب��ب��ع�����ض  ال��ف��ن��ون ع���امل���ًي���ا، وق���ارن���ا 
لل�صباب  احل��ي��ة  الفنية  ال��ع��رو���ض  ب����اإدارة  املرتبطة 
منوذج  بت�صميم  وقمنا  متنوعة،  بطرق  املوهوبني 
وطني خا�ض يف التعامل مع الفنانني ال�صباب، ي�صمل 
تطبيق رقمي، ومن�صة ت�صلط ال�صوء على الفنانني 
ال�����ص��ب��اب مب��ا يتما�صى م��ع اأه����داف دول���ة الإم����ارات 
جهود  واإب���راز  الفر�ض  ومنحهم  ال�صباب  متكني  يف 
هوؤلء ال�صباب بالطريقة التي ت�صمن لهم الو�صول 
للعامل بهويتهم الفريدة ومبا ين�صجم مع ما و�صل 

اإليه العامل يف جمالت رعاية الفنون املختلفة، ومبا 
مواهبهم  واي�����ص��ال  اأك��رث  للظهور  فر�صة  يعطيهم 

لأكرب عدد ممكن من العامة. 
واأ�صاف �صعادته “اأدركنا اأثناء عملنا على هذا امل�صروع 
اأهمية توفري م�صاحات للفنانني ال�صباب ي�صلون بها 
يف  اأك���رب،  وتفاعل  جماهرية  ق��اع��دة  اإىل  مبواهبهم 
قلب اأ�صواق الدولة، واأحيائها، وموؤ�ص�صات القطاعني 
وامل��دار���ض واجلامعات عر�ض  واخل��ا���ض،   احلكومي 
متعددة ومبواقع خمتلفة حتظى بقاعدة جماهريية 
املجالت  باختيار  للمهتمني  وت�صمح  اأك��رب،  وتفاعل 

والعرو�ض التي تالئم اأذواقهم واهتماماتهم«.
وقال �صعادته: العمل الفني يج�صد البداع ويو�صل 
ر�صالة اأن الفنون على اختالفها هي لغة متكننا من 
اأن تكون هذه  التوا�صل مع اجلميع، لذا نعمل على 
الأعمال  رج���ال  ك��ب��ار  اأن��ظ��ار  جل��ذب  فر�صة  املن�صة 
املهتمة  الحتادية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
الالزم  الدعم  وتقدمي  الفنية  امل��واه��ب  ه��ذه  لتبني 
لها لال�صتمرار يف ن�صر ر�صالتها اإىل العامل. و�صنعمل 
ومعرو�صات  حية  لفنون  عر�ض  نقاط  حتديد  على 
فنية يف مناطق خمتلفة من الدولة با�صتخدام نظام 
ذكي وم�صتدام لإي�صاله اإىل النا�ض با�صتمرار وتنّوع 

ومتعة«.
معايري العرو�ش امل�ساركة 

و�صتعمل املبادرة مع ال�صركاء يف كافة اإمارات الدولة 
على توفري م�صاحات جمانية لعر�ض املواهب الفنية 
15-35 عاما ودعم ظهورهم يف خمتلف  من �صن 
ل��ل��م��واه��ب م��ن خ���الل التغطيات  و���ص��ائ��ل الإع�����الم 
من  اإعفاءات  املبادرة  �صتقدم  كما  للم�صروع؛  املقررة 
للفنانني  وال��رتخ��ي�����ض  للت�صجيل  امل��ق��ررة  ال��ر���ص��وم 
كل  فنية  ع�صويات  ومنحهم  ال�صركاء  مع  بالتعاون 
متخ�ص�صة  فنية  دورات  وتقدمي  تخ�ص�صه،  ح�صب 
يف  امل�����ص��ارك��ة  للعرو�ض  معايري  ه��ن��اك  اأن  لهم.كما 
امل�����ص��ارك ج��اه��ًزا متاًما  ب���اأن ي��ك��ون  امل���ب���ادرة؛ تتمثل 
لأداء العرو�ض احلية يف الأماكن وال�صاعات املحددة 
املهارات  واإظ���ه���ار  عليها،  الت��ف��اق  مت  ال��ت��ي  م�صبًقا 
ومراعاة  للم�صاحة  املخ�ص�صة  الفرتة  الفنية خالل 
ال��ع��رو���ض، وع��ر���ض عينات من  وال��دق��ة يف  ال�صرعة 
الأعمال - اإن اأمكن - يف امل�صاحة املخ�ص�صة بطريقة 

فنية.

لت�سليط ال�سوء على اإبداعات ال�سباب يف جماالت الفنون وتقدميها للعامل

املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب تد�سن من�سة اأ�سواء �سبابية لدعم املواهب الفنية ال�سابة
�سما املزروعي: نتطلع اإىل اإبراز املواهب ال�سبابية ال�ساعدة مبا يعزز مكانة دولة االإمارات   -

كوجهة وحا�سنة فنية عاملية
�سعيد النظري: طورنا منوذجا وطنيا الإدارة ودعم العرو�ش الفنية احلية لل�سباب وربطها   -

باملوؤ�س�سات وامل�ستثمرين لدعم ا�ستدامة مبادراتهم وتعزيز ر�سالتهم واإ�سهاماتهم 
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رانيا فريد �سوقي 
ت�ستعد لبطولة )حلم(

تعاقدت الفنانة رانيا فريد �صوقي على امل�صاركة يف بطولة م�صل�صل "حلم"، 
الذي يدور حول تطوير املناطق الع�صوائية، وحتويلها اإىل جممعات �صكنية 

مميزة.
العيال"  "اأم  بحكاية  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد  رانيا  توقيع  وج��اء 
حقق  حيث  اأي���ام،  قبل  �صي  بي  �صي  قنوات  القمر" عرب  "زي  م�صل�صل  من 
مت  التي  الإن�صانية  والق�صة  بالتمثيل  نقدية  واإ���ص��ادات  عالية  م�صاهدات 
تقدميها. وتن�صم رانيا اإىل عدد �صخم من الفنانني، منهم �صابرين وكمال 
املقرر عر�صه خارج  العمل  ت�صوير جزء من  اأبورية و�صالح عبداهلل، ومت 
احللقات  ت�صوير  مت  حيث  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  الرم�صاين  ال�صباق 

الأوىل من امل�صل�صل.

هبة جمدي: اأحببت ا�سم 
)مو�سى( قبل تقدمي امل�سل�سل

من  ع��دد  ع��ن  م��وؤخ��راً  بتكرميها  �صعادتها  ع��ن  جم���دي،  هبة  الفنانة  اأع��رب��ت 
الأعمال الفنية املختلفة وذلك من مهرجان احلياة للمبدعني والدراما، وذلك 
عن دوره��ا يف م�صل�صل )مو�صى(، وال��ذي عر�ض يف �صهر رم�صان املا�صي، وقام 

ببطولته الفنان حممد رم�صان.
)مو�صى(،  ا�صمته  بطفل  قليلة  اأ�صابيع  منذ  رزق��ت  اإنها  جم��دي:  هبة  وقالت 
ال�صم على غرار تقدميها  بت�صميته بهذا  اأن تقوم  اأنها مل تق�صد  اإىل  م�صرية 
موؤخراً م�صل�صل )مو�صى(، موؤكدة اأنها كانت حتب ال�صم منذ فرتة طويلة حتى 
قبل  )مو�صى(،  الأول  طفلها  ت�صمي  �صوف  وكانت  )ده��ب(،  ابنتها  تلد  اأن  قبل 
اإنها خالل الفرتة احلالية مل  اأنها بنت.وقالت الفنانة هبة جمدي  اأن تعرف 
تقراأ  اأنها  موؤكدة  عدمه،  من  الرم�صاين  ال�صباق  يف  م�صاركتها  حقيقة  حت�صم 

حالياً عددا من ال�صيناريوهات املختلفة من اأجل امل�صاركة يف رم�صان املقبل.
وال��ذي �صارك فيه  الفنانة هبة جمدي هو م�صل�صل مو�صي،  اأعمال  اآخ��ر  وك��ان 
ك��ل م��ن �صمية اخل�����ص��اب، هبة جم���دى، عبري ���ص��ربى، ري��ا���ض اخل���وىل، �صيد 
رج��ب، �صربى ف��واز، منذر رياحنة، هبة جم��دى، فريدة �صيف الن�صر، عارفة 
حمدى  عا�صور،  مفيد  عبداخلالق،  �صياء  ال��دي��ن،  �صالح  اأم��ري  عبدالر�صول، 
عبدالرحمن،  نا�صر  وتاأليف  الفني،  لالإنتاج  �صيرنجى  �صركة  واإنتاج  الوزير، 

واإخراج حممد �صالمة.
مبحافظة  قرية  يف  يعي�ض  �صعيدي  �صاب  حول  اأحداثه  دارت  مو�صى،  م�صل�صل 
العاملية  واحل��رب  مل�صر،  الربيطاين  الحتالل  اأثناء  يف   ،1942 ع��ام  �صوهاج، 
ووالدته،  اأ�صقاوؤه  يتحمل م�صئولية  الذي  الفتى مو�صى اجلامح،  الثانية، وهو 

ويواجه العديد من امل�صاعب والأزمات يف قريته.

نفى عودته اإىل �سوريا

جمال �سليمان ي�ستاأنف 
ت�سوير )اإدري�س ال�سنو�سي( 

تفا�سيل م�سل�سل جمال �سليمان اجلديد
اإنتاج  اآخ��ر �صخم من  "ال�صنو�صي" وعمل  بني  التن�صيق  �صليمان  ويحاول جمال 
م�صرتك يف لبنان تدور اأحداثه يف ع�صرينيات القرن املا�صي وتنق�صم م�صاهد 

العمل اجلديد بني مدينتي بريوت ودم�صق.
يقدم  اأن��ه  خا�صة  ال�صراكة  وفكرة  اجلديد  بالعمل  العربي  النجم  ورح��ب 
ق�صية خمتلفة تهم �صعوب اأهل ال�صام جميًعا، وهو ما يحاول تو�صيله يف 
�صليمان موؤخًرا  الفنان جمال  اعتذر  ال�صابقني  العملني  اأعماله، وب�صبب 

عن بطولة اأحد امل�صل�صالت امل�صرية يف رم�صان القادم ل�صيق الوقت.
 12 الفرتة من  الليبيون يف  ال��ذي عا�صره  الأول  اإدري�ض  وامللك حممد 
بعد  لليبيا  حاكم  اأول  ه��و  م   1983 مايو   25 اإىل   م   1890 م��ار���ض 
م   1951 24 دي�صمرب  اإيطاليا وعن قوات احللفاء يف  ال�صتقالل عن 

وحتى 1969م.
ال�صنو�صي،  علي  ب��ن  حممد  �صاللة  م��ن  ال�صنو�صية،  العائلة  م��ن  وه��و   

موؤ�ص�ض الطريقة ال�صنو�صية.
جمال  ون�صر  جديد  من  �صوريا  اإىل  عودته  �صليمان  جمال  الفنان  نفى 
�صليمان معلًقا على هذا الأمر على �صفحته اخلا�صة مبوقع التوا�صل 
الجتماعي في�ض بوك معلًقا: "تتداول بع�ض املواقع خرًبا مفربًكا اأنني 
قد عدت اإىل �صوريا وهذا غري �صحيح، ولكن ي�صتوجب القول اإن �صوريا 
هي وطني واإنني اأتوق اإىل العودة اإليها كما يتوق كل اإن�صان اأن يعود اإىل 
وطنه، وي�صتوجب القول اإننا مل نغادر باإرادتنا واإمنا اأجربنا على املغادرة 

حتت �صطوة الرتهيب والتهديد املبا�صر، 
اأكون  األ  نف�صه  الوقت  يف  ولكن  وطني  اأغ���ادر  األ  اأمتنى  كنت  �صخ�صًيا 
ال�صيا�صي  والنظام  �صيء  الوطن  اإن  ا  اأي�صً القول  وي�صتوجب  زور،  �صاهد 
�صيء اآخر، �صنعود اإىل �صوريا عندما يكون هناك نظام دميقراطي يقبل 
القانون  و�صيادة  ال�صفافية  على  يقوم  نظام  املحا�صبة،  ويقبل  الختالف 
اأنهم  على  اأنف�صهم  ال�صا�صة  فيه  ي��رى  نظام  لل�صلطة،  ال�صلمي  وال��ت��داول 

عابرون اأما الوطن فهو باٍق".
وكان الفنان جمال �صليمان عرب يف وقت �صابق عن �صعادته بتكرميه موؤخًرا عن 
دوره يف م�صل�صل )الطاوو�ض( الذي عر�ض يف �صهر رم�صان املا�صي وحقق جناًحا 

كبرًيا وهو العمل الذي �صارك يف بطولته عدد كبري من النجوم.

الكاهن
اجلديد  ال�صينمائي  الفيلم  عر�ض  �صليمان  جمال  الفنان  ينتظر  اآخ��ر  جانب  على 
اأعمال  من  م��وؤخ��ًرا  )الكاهن(  فيلم  خم��رج  لنب  اأب��و  عثمان  املخرج  وانتهى  )الكاهن(، 
لل�صركة  للعمل  النهائية  الن�صخ  بت�صليم  يقوم  اأن  املقرر  ومن  بالفيلم،  اخلا�صة  املونتاج 

املنتجة لت�صليمها لل�صركة املوزعة لبدء خطة العر�ض. 

ق�سة واأحداث فيلم الكاهن
تدور اأحداث العمل حول جرمية قتل غام�صة تقلب حياة درة راأ�ًصا على عقب، ويتم البحث حول 

القاتل طوال الفيلم، والذي ينتمي اإىل نوعية اأعمال الرعب يف اإطار اأفالم احلركة )اأك�صن(.

اأبطال وجنوم فيلم الكاهن
وفتحي  فهمي  ح�صني  الكبري  والنجم  درة  م��ع  ن�صار  اإي���اد  النجم  بطولته  يف  ي�صارك  "الكاهن"  فيلم 
عبدالوهاب وحممد ممدوح وفاطمة كمال، ومن اإخراج عثمان اأبولنب، وتاأليف حممد ناير، وينتمي اإىل 

فئة اأفالم الرعب يف اإطار اأك�صن.

ا�ستاأنف النجم ال�سوري جمال �سليمان ن�ساطه الفني من جديد من خالل بدء 
ت�سوير م�ساهد امل�سل�سل املتوقف منذ فرتة طويلة عن ملك ليبيا اإدري�ش 
ال�سنو�سي، حيث يقدم خالل امل�سل�سل اجلديد �سرية ذاتية للملك 

الليبي.

ال��درام��ي��ة املنتظر  ب���داأ ع��دد م��ن �صناع الأع��م��ال 
عر�صها خالل �صهر رم�صان املقبل يف جتهيزاتهم، 

القليلة  الأ���ص��ه��ر  خ��الل  للت�صوير  ا���ص��ت��ع��داًدا 
املقبلة.

قائمة  ال��ت��ايل  التقرير  وي��ر���ص��د 
يف  عر�صها  متوقع  م�صل�صالت 

مو�صم رم�صان 2022.
الفنان حممد رم�صان  يعد 

على  امل����ت����ع����اق����دي����ن  اأول 
ال�صباق  يف  امل���������ص����ارك����ة 
الرم�صاين لعام 2022، 

ح���ي���ث ����ص���ي���ت���ع���اون مع 

امل��ن��ت��ج حم��م��د ال�����ص��ع��دي وامل���وؤل���ف حم��م��د فريد 
واملخرج حممد يا�صني يف عمل خمتلف مل ي�صتقر 

على ا�صمه.

هجمة مرتدة واالختيار
كرارة  اأم���ري  ال��ن��ج��م  ت��ع��اق��د  بينما 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اجل����زء ال��ث��اين من 
مرتدة"  "هجمة  م�����ص��ل�����ص��ل 
م����ع امل�����وؤل�����ف ب����اه����ر دوي��������دار، 
ال�صقا  اأح���م���د  ي�صتعد  ف��ي��م��ا 
الرم�صان  ال�صباق  ل��دخ��ول 
2022 من خالل م�صل�صل 

."3 "الختيار 
اأعلنت  ومن جانبها، 
ال���ن���ج���م���ة ري���ه���ام 
عن  ح������ج������اج 
تعاقدها 
م��������ع 

تخو�ض  جديد  م�صل�صل  على  العدل  جمال  املنتج 
من خالله �صباق دراما رم�صان املقبل، من تاأليف 
اأمين �صالمة، واإخراج �صامح عبدالعزيز، و�صتعلن 
مع  ت��زام��ًن��ا  مقبلة،  قليلة  اأي���ام  خ��الل  ا�صمه  ع��ن 

انطالق ت�صويره.
وت��ع��اق��دت ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ة ���ص��ل��ب��ي ع��ل��ى بطولة 
م�صل�صل جديد تخو�ض من خالله املناف�صة 
�صمن املو�صم الرم�صاين 2022، العمل 
نخبة  لبنان مب�صاركة  ت�صويره يف  �صيتم 
م��ن جن���وم ال��ف��ن، وي��ع��ر���ض ع��رب �صا�صة 

قنوات Mbc ومن�صة �صاهد الرقمية.

بطولة ثنائية
كما تعاقد كل من عمرو �صعد وم�صطفى 
ال�صباح على بطولة  املنتج �صادق  �صعبان مع 

م�صل�صل ي�صاركان به للعام الثاين على التوايل يف 
ا�صم )هو  اأن يحمل  املرجح  2022 من  رم�صان 
وهي وهم(.ويف ذات ال�صياق، ي�صارك الفنان ماجد 
مب�صل�صل   ،2022 رم�����ص��ان  درام����ا  يف  امل�����ص��ري 
اإبراهيم  املخرج  مع  فيه  يتعاون  وال��ذي  )بابلو(، 
ف��خ��ر، وامل���وؤل���ف ح�صني ده�����ص��ان. وت��ع��اق��د املخرج 
اأحمد �صالح، ب�صكل ر�صمى على توىل مهمة اإخراج 
عر�صه  املقرر  �صربي،  يا�صمني  الفنانة  م�صل�صل 
حممد  ت��األ��ي��ف  م��ن   ،2022 رم�����ص��ان  �صهر  ف��ى 
عبداملعطى واإنتاج �صركة �صيرنجى والعمل يحمل 

ا�صم )حلم ليال(.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ا�صتقر ال��ف��ن��ان ح��م��ادة ه���الل على 
تقدمي اجلزء الثاين من م�صل�صل )املداح(، والذي 
رم�صان  مبو�صم  عر�صه  يف  ك��ب��رًيا  جن��اًح��ا  حقق 

املا�صي.

)االختيار( و)حلم ليال( االأبرز

م�سل�سالت منتظر عر�سها فى رم�سان 2022
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اآثار �سارة تدل على تناول 
الكثري من مكمالت فيتامني »د«!

ارتفعت �صعبية مكمالت فيتامني )د( واختبارات الفح�ض خالل الوباء، بعد 
ما تبني اأن املغذيات قد ت�صاعد يف احلماية من فريو�ض كورونا.

ومع ذلك، هناك عالمتان ميكن اأن حتذرا من اأن الفيتامني ي�صر ج�صمك 
اأكرث مما ينفعه.

ويقدم اأحد اأ�صاتذة جامعة هارفارد حجتني ت�صلطان ال�صوء على الأخطار 
املحتملة لالإفراط يف تناول مكمالت فيتامني )د(.

ومن املعروف منذ فرتة طويلة اأن "فيتامني اأ�صعة ال�صم�ض"، لأنه ينتج يف 
اجللد من خالل تاأثري اأ�صعة ال�صم�ض، ي�صاعد يف تقوية العظام عن طريق 

زيادة امت�صا�ض اجل�صم للكال�صيوم والفو�صفور.
ويحذر الدكتور جوان اإي مان�صون، اأ�صتاذ �صحة املراأة يف كلية الطب بجامعة 
هارفارد، من اأن تناول كميات كبرية من املكمالت الغذائية ميكن اأن يوؤدي 

اإىل جمموعة من امل�صاعفات.
التي   3 واأوميغا  )د(  فيتامني  جتربة  من  مان�صون  الدكتور  روؤي��ة  وتنبع 

ُن�صرت موؤخرا، والتي �صمت اأكرث من 25000 م�صارك.
ووجدت الدرا�صة، التي قادها الطبيب مان�صون، اأن تناول كميات اأكرب من 

الفيتامني ل يوؤدي دائما اإىل حت�صني ال�صحة.
واأ�صارت: "املزيد لي�ض بال�صرورة اأف�صل، يف الواقع، ميكن اأن يكون اأ�صواأ".

وك�صفت الدرا�صة اأن الإفراط يف تناول مكمالت فيتامني )د( ميكن اأن يكون 
�صاما. وميكن اأن يوؤدي اإىل فرط كال�صيوم الدم، عندما يرتاكم الكثري من 

الكال�صيوم يف الدم، مكونا تر�صبات يف ال�صرايني اأو الأن�صجة الرخوة.
والف�صل  وال�صعف  والقيء  الغثيان  ال��دم:  كال�صيوم  فرط  اأعرا�ض  وت�صمل 

الكلوي.
ب�صكل  حت��دث  )د(  فيتامني  ع��ن  الناجتة  ال�صمية  اأن  التقارير  واأظ��ه��رت 
يتناولون مكمالت غذائية طويلة  الذين  الأ�صخا�ض  تقريبا عند  ح�صري 

الأمد بجرعات عالية.
وميكن ال�صعور باآثار الت�صمم على مدار عدة �صاعات، حيث ُيخّزن الفيتامني 

يف دهون اجل�صم وُيطلق يف جمرى الدم ببطء.
وكقاعدة عامة، تعترب م�صتويات فيتامني )د( التي ترتاوح بني 40 و80 
ن��ان��وغ��رام/م��ل �صحية. وم���ع ذل���ك، ق��د ي��ك��ون اأي ���ص��يء ي��زي��د ع��ن 100 

نانوغرام/مل �صارا.
ترتفع  ع��ن��دم��ا  ع���ادة  ي��ح��دث  الت�صمم  اأن  م��ن  ال�صحية  ال��ه��ي��ئ��ات  وحت���ذر 

م�صتويات فيتامني )د( عن 150 نانوغرام/مل.
بح�صوات  لالإ�صابة  الن�صاء  الت�صمم  يوؤهب  اأن  ميكن  امل�صتوى،  هذا  وعند 

الكلى املوؤملة.
)د(  فيتامني  م��ن  عالية  ج��رع��ات  ت��ن��اول  اأن  منف�صل  بحث  خ��ط  واأظ��ه��ر 
لل�صقوط وك�صر  اأكرث عر�صة  اأن يجعلهن  �صنا، ميكن  الأك��رب  الن�صاء  لدى 

العظام.
اأن فيتامني )د(  اأنه ل يوجد �صك يف  "يف حني  واأو�صح الدكتور مان�صون: 
والكال�صيوم �صروريان ل�صحة العظام، يبدو اأن اجلرعات العالية جدا من 
لها  يكون  بل قد  العظام  الفوائد ل�صحة  املزيد من  توفر  )د( ل  فيتامني 

تاأثري �صار بالفعل".

يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�سري  ملك  اآخر  هو  • من 
التنازل ع��ن العر�ض عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952
م�سر؟ يف  ال�سعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�سيقى  هو  • من 

هو املو�صيقار امل�صري الكبري �صيد دروي�ض الذي ولد عام 1893 عا�ض 
يف ال�صكندرية وقدم لل�صعب امل�صري اعظم احلانه .

االيطالية؟ الوحدة  �سانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�صودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعترب ال�صانع احلقيقي للوحدة اليطالية.
النيوترون؟ مكت�سف  • من 

هو ال�صري جيم�ض ت�صادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

كامل اإن�صان  ابتالع  باإمكانه  ال�صديف  بال�صمك  يدعى  الأ�صماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 
بخاري. حمرك  لت�صغيل  كاف  الب�صلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �صغط  • اأن 

ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الإن�صان  • اأن 
النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�صة  �صن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 

اأ�صبوع كل  املليون  ون�صف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �صكان  • اأن 
الدام�ض. الظالم  يف  لترى  البومة  اأن   . الإناث  من  هو  والن�صيط  العامل  النمل  • اأن 

الأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�صرع  هو  الو�صطى  اإ�صبعك  ظفر  منو  • اأن 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�صتطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 

رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •
الزفاف.

بل�صانها. ال�صوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  الأ�صوات  ت�صمع  الأفعى  • اأن 
 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�صرع  ب�صكل  منوت  • اأننا 

ال�سجناء والعمالقة 

الثالثاء   7  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13410  
Tuesday     7   December   2021   -  Issue No   13410

 

االأعرا�ش الرئي�سية للح�سا�سية
احتقان  ال��ت��ن��ف�����ص��ي:  اجل��ه��از   -
الأنف، ال�صعال، بحة يف ال�صوت، 

�صيق يف التنف�ض.
ال��ه�����ص��م��ي:  غثيان،  - اجل��ه��از 

تقيوؤ، اآلم يف البطن.
اأع�����را������ض  ت���ظ���ه���ر  - اجل�����ل�����د: 
احل�����ص��ا���ص��ي��ة، ع��ل��ى ���ص��ك��ل حكة 

واحمرار وطفح جلدي وتورم.
اأع����را�����ض  - ال����ع����ي����ون: ت��ظ��ه��ر 
احل�صا�صية يف العيون على �صكل 

احمرار وتدمع وحرقة.
اأخ�������رى  اأع�������را��������ض  وه�����ن�����اك   -

الوعي  وا���ص��ط��راب  اجل��ل��د  و���ص��ح��وب  �صعف  �صكل  على  تظهر  للح�صا�صية 
وانخفا�ض م�صتوى �صغط الدم والعرق البارد.

منوذجية،  مناعية  عملية  ه��ي  احل�صا�صية  اأن  اإىل  كوماروف�صكي،  وي�صري 
يعرب عنها فرط ح�صا�صية منظومة املناعة يف اجل�صم، عند تعر�صه املتكرر 

مل�صببات احل�صا�صية.
واأخطر ا�صكال احل�صا�صية هي ح�صا�صية ال�صدمة التاقية، التي ينجم عنها 
انخفا�ض  اإىل  ت���وؤدي  و�صدمة  التنف�ض،  يف  �صعوبة  ث��م  وم��ن  احلكة  ف���ورا، 
اأع��را���ض ه��ذه احل�صا�صية هو �صعف �صربات  واأح��د   . ال��دم  م�صتوى �صغط 

القلب والتعرق ال�صديد و�صحوب اجللد.
وي�صيف، ونادرا ت�صبب ح�صا�صية ال�صدمة التاقية، توّرم يف الدماغ والرئتني، 

ما قد يوؤدي اإىل الوفاة.

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �صفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�صار �صديد، �صال 
ودار بال�صفينة يف عر�ض البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �صمال وميينا حتى اغرقها وا�صتطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق األواحها اخل�صبية حتى و�صلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما اأمل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف 
ما بها وبعد ان �صار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�صط ال�صجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون 
يعترب زعيمهم يحملون قف�صا  ما  و�صفاها غليظة ومعهم  براقة خميفة  وا�صعة  ب�صعة وعيونا  وجوها غريبة 

كبريا القوا فيه كل التجار وا�صطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�ض ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�ص�ض 
عليهم وعرف انهم ل�صو�ض يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�صول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج بالفيال البي�صاء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�صة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�صمينهم ثم 
اكلهم .. فت�صلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�صعوا ا�صابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�صوا حتى �صعفت اج�صادهم يف ذلك الوقت ا�صتطاع مرجان 
ان يفك ا�صر جمموعة كبرية من الفيال كانت مقيدة ب�صال�صل وت�صلل بها ليال و�صاعد ا�صدقاءه على اخلروج 
من ق�صبان القف�ض ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �صاطئ البحر ومن هناك �صبحوا 
على طوفا ا�صتطاع مرجان ان ي�صنعه ويخفيه لكنه اي�صا كان قد و�صع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من الغنياء .

�سيارة لعبة باربي اإك�سرتا معرو�سة خالل معر�ش لو�ش اأجنلو�ش لل�سيارات 2021.  رويرتز

للفول  اليومي  "ال�صتهالك  فاإن  اإ�صبان،  علماء  اأجراها  لدرا�صة  وفقا 
ال�صوداين له تاأثري اإيجابي على الوظيفة الإدراكية وال�صتجابة للتوتر 

لدى ال�صباب الأ�صحاء.
اأن�صطة  على  ال�صوداين  للفول  الإيجابي  التاأثري  تثبت  علمية  درا�صة 

الدماغالفول ال�صوداين ميكن اأن يحفز نقائل الأورام اخلبيثة
واأ�صار البحث الذي ن�صرته جملة "Clinical Nutrition"، اإىل 
اأن "الفول ال�صوداين، اأو ف�صتق احلقل، هو نبات بقويل مت اإدخاله اإىل 
ثماره غنية  واأن  الثامن ع�صر،  القرن  اأمريكا اجلنوبية يف  اأوروب��ا من 
بالأحما�ض الدهنية والربوتينات والألياف والبوليفينول وغريها من 
املركبات الن�صطة بيولوجيا واملفيدة لل�صحة، ومع ذلك، مل تتم درا�صة 

تاأثريه على ن�صاط الدماغ بعد".
�صابا   63 من  جمموعة  بتجنيد  ومدريد  بر�صلونة  من  باحثون  وق��ام 
اأدرجوا  والذين  عاما،  و33   19 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  ب�صحة جيدة، 

ح�صة من منتجات الفول ال�صوداين يف وجباتهم الغذائية يوميا.

اإجراء  "مت  رافينتو�ض:  لمويال  روزا  ال��درا���ص��ة،  على  امل�صرفة  وقالت 
معظم الدرا�صات ال�صابقة على الأ�صخا�ض الذين يعانون من ال�صمنة اأو 
متالزمة التمثيل الغذائي اأو اأولئك املعر�صني خلطر الإ�صابة باأمرا�ض 
التمثيل الغذائي املزمن. ويف مثل هوؤلء الأ�صخا�ض، فاإن تغيري هيكل 
الغذائي  نظامهم  يف  ال�صحية  الأطعمة  اإدخ���ال  اأو  الغذائي  نظامهم 

املعتاد، يكون من ال�صهل مراقبة التاأثري الإيجابي".
ويعتقد الباحثون اأن هذه النتيجة ترجع اإىل "التاأثريات على الدماغ 
للمركبات الن�صطة بيولوجيا مثل الري�صفرياترول وحم�ض الكوماريك، 
بالفول  اخلا�صة  ال�صل�صلة  ق�صرية  الدهنية  الأحما�ض  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صوداين والأحما�ض الدهنية امل�صبعة طويلة ال�صل�صلة".
تاأثري  ح���ول  ال��ب��ح��ث  ن��ط��اق  لتو�صيع  امل�صتقبل،  يف  ال��ع��ل��م��اء  وي��خ��ط��ط 
احلية  الكائنات  على  بيولوجيا  الن�صطة  ومركباته  ال�صوداين  الفول 
الدقيقة من خالل حتليل امليكروبيوم، بالإ�صافة اإىل حتليالت الدهون 

والن�صخ.

درا�سة علمية تثبت التاأثري االإيجابي للفول ال�سوداين على اأن�سطة الدماغ


