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�شاركت �إح��دى م�ستخدمات تيك ت��وك حيلة ب�سيطة ت�ساعد ربات
املنازل �أثناء الطهي ،ومتنع فوران املاء خالل �إعداد وجبات الطعام.
وتقول امل�ستخدمة التي حتمل ا�سم Kristy ،Kristyehmer
على تيك ت��وك �إن�ه��ا اكت�شفت ه��ذه اخل��دع��ة ع�بر الإن�ترن��ت ،وقررت
م�شاركتها مع متابعيها ،قائلة �إنها غريت طريقة طهيها.
وعندما ي�ب��د�أ امل��اء يف الغليان ،ت�سقط كري�ستي مكعب ثلج يف وعاء
ال�ط�ه��ي ،ليخف�ض درج ��ة احل� ��رارة ع�ل��ى ال �ف��ور ،مم��ا مي�ن��ع امل ��اء من
االن�سكاب على اجلوانب.
وهناك تف�سري علمي وراء �سبب منع مكعب الثلج املاء من الفوران،
فعندما ت�ضع قد ًرا من املاء على املوقد وت�شغل املوقد ،ي�صبح م�صدر
حرارة املوقد �ساخ ًنا ن�سب ًيا ،لكن املاء ي�ستغرق بع�ض الوقت حتى يغلي.
ولأ�سباب متعددة ،ي�ستغرق ت�سخني املاء بع�ض الوقت� ،أو بعبارة �أخرى
حتى تنتقل حرارة املوقد �إىل جميع �أنحاء �إناء املاء .وعندما ت�ضيف
مكعب الثلج �إىل املاء املغلي ،تقوم ب�سرعة كبرية بتربيد املاء املغلي،
مما ي�ؤدي �إىل توقف املاء عن الغليان .ثم ي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت
حتى ت�سخن احلرارة من املوقد املاء مرة �أخرى حتى الغليان.

عر�ض �أزياء م�ستوحى من
حيوانات الغابة
ظ �ه��رت ع��ار� �ض��ات الأزي � ��اء ع�ل��ى امل�ن���ص��ة م��رت��دي��ات �أزي � ��اء حيوانات
م�ستوحاة من رحلة �سفاري ،وذل��ك خ�لال م�شاركتهن يف املهرجان
الدويل للأزياء.
وبعد �أك�ثر من �أ�سبوع بقليل من �أ�سبوع املو�ضة يف باري�س ،اجتمع
عامل املو�ضة مرة �أخرى خالل املهرجان الدويل ال�ساد�س والثالثني
للأزياء والت�صوير و�إك�س�سوارات املو�ضة يف هريي�س ،جنوب فرن�سا.
وا�ستعر�ضت العار�ضات مالب�سهن الغريبة ،التي ب��دت �أ�شبه ب�أزياء
تنكرية �أكرث منها مالب�س راقية ،مع �أزياء على �شكل دب ومنر وزرافة
وغريها من حيوانات الغابة ،من �أحدث جمموعة للم�صممة فينال
�إيلون�سالو ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

كيف تعرف �إذا حظرك �شخ�ص ما على وات�س �أب؟
ال يوفر تطبيق وات�س �أب للمرا�سلة �إمكانية معرفة �إذا كان �شخ�ص ما
قد حظرك على التطبيق ،لكن حل�سن احلظ هناك بع�ض امل�ؤ�شرات
التي ميكن �أن ت�ستدل بها على ذلك.
وفيما يلي بع�ض الطرق للت�أكد من �أن �أح��د الأ�شخا�ص على قائمة
االت���ص��ال ق��ام بحظرك ع��ن عمد على وات����س �أب ،بح�سب �صحيفة
�إك�سربي�س الربيطانية:
حتقق م��ن حالة �آخ��ر ظهور جلهة االت���ص��ال :م��ن امل��ؤ��ش��رات املبكرة
التحقق على احلظر هو حالة �آخ��ر ظهور للم�ستخدم ،حيث تظهر
يف اجل��زء العلوي م��ن ن��اف��ذة ال��درد��ش��ة ،وت��دل على �آخ��ر وق��ت ظهر
فيه امل�ستخدم على وات�س �أب .ويف حال عدم ظهور هذه احلالة ،فهذا
م�ؤ�شر هام على حظرك من قبل جهة االت�صال.
ومن املهم الت�أكيد على �أن وات�س �أب لديها �إع��داد حلظر حالة �آخر
ظهور عن ق�صد ،مما يعني �أن هذا لي�س دلي ً
ال قاط ًعا على احلظر.
حتقق من �إ�شعار قراءة الر�سائلُ :تعد العالمات الزرقاء يف وات�س �أب
طريقة للك�شف عما �إذا كانت الر�سالة قد ا�ستلمت و ُق��ر�أت ،وظهور
عالمة واح��دة رمادية يعني �أن الر�سالة قد مت �إر�سالها ،وعالمتان
رماديتان تعنيان �أن الر�سالة قد مت ا�ستالمها ،وعالمتان زرقاوان
تعنيان �أن ال��ر��س��ال��ة ق��د مت��ت ق��راءت�ه��ا .ول��ن ي��رى امل�ستخدم الذي
مت ح�ظ��ره ��س��وى ع�لام��ة رم��ادي��ة واح ��دة ع�ن��د �إر� �س��ال ر��س��ال��ة جلهة
االت�صال.

�ساق مطبوعة ثالثية
الأبعاد لطائر لقلق
� �س��اع��د ط �ل��اب يف امل ��رح� �ل ��ة الثانوية
ب�ج�م�ه��وري��ة الت�شيك ط��ائ��ر ل�ق�ل��ق على
امل�شي م��ن ج��دي��د بطباعة ��س��اق ل��ه بعد
�إ�صابته وهو يحاول تعلم الطريان.
ال �ط��ائ��ر ال �ق ��ادم م��ن �أوروب� � ��ا ال�شرقية
ل��دي��ه الآن � �س��اق��ان ل�ي�ق��ف عليهما من
ج��دي��د ،بف�ضل جمموعة م��ن الطالب،
ال��ذي��ن ا� �س �ت �خ��دم��وا ت�ق�ن�ي��ات الطباعة
ثالثية الأبعاد لتعوي�ض ال�ساق املك�سورة
للطائر .وبح�سب ما ورد� ،أ�صيب الطائر
عندما ك��ان يتعلم ال�ط�يران لأول مرة،
ول �ك �ن��ه ح���ص��ل ع �ل��ى ط ��رف ا�صطناعي
ج��دي��د مطبوع بتقنية ثالثية الأبعاد
وخفيف الوزن وميكن تدويره.
وال يزال اللقلق يعتاد على �ساقه اجلديدة،
لكن م�ساعديه من الب�شر يعتقدون �أنه
بعد فرتة من الزمن �سيكون قادراً على
الطريان وال�صيد والعي�ش ك�أقرانه من
الطيور .و�ستحتاج ال�ساق �إىل فحو�صات
�صيانة دوري ��ة ،ل��ذل��ك �سيكون للطائر
م�ن��زل يف ح��دي�ق��ة ح �ي��وان��ات �أو حممية
حيوانات ،ولن يعي�ش يف الربية ،بح�سب
موقع �إن�سايد �إيد�شن.
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ت�شارك حيلة ب�سيطة متنع
فوران املاء �أثناء الطهي

هل �سنواجه مو�سما �سيئا ال ميكن
التنب�ؤ به للإنفلونزا هذا العام؟

فوك�سكون تك�شف عن �أول
مناذج �سياراتها الكهربائية

يحاول كثري من الأ�شخا�ص جتنب الأدوية
الكيميائية يف عالج الأمرا�ض وخ�صو�ص ًا يف
عالج االكتئاب واال�ضطرابات النف�سية.
وق��د ك�شف باحثون عن وجبات غذائية
ميكن �أن ت�ساعد يف حم��ارب��ة االكتئاب
بعيد ًا عن العالجات الدوائية .تعرف على
�أهمها:
ق��د ي��ب��دو م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ارت���ف���اع ن�سبة
الإ�صابة باالكتئاب يف هذا العام الذي �شهد
وما يزال العديد من ال�صعوبات من �أبرزها
مكافحة فريو�س كورونا وتداعياته التي
طالت االقت�صاد وت�سببت بفقدان الكثري
من الوظائف وبالتايل ال�ضغوطات املالية
والعن�صرية وا�ضطرابات �أخرى خمتلفة.

وجبات غذائية ت�ساعدك يف مواجهة الأوقات ال�صعبة
ب�ع�ي��داً ع��ن م �� �ض��ادات االك �ت �ئ��اب ال��دوائ �ي��ة ،ه�ن��اك �أغذية املعكرونة النباتية وال�سبانخ:
قد ت�ساعد الدماغ يف �إنتاج هرمون ال�سعادة ،ويف الواقع فييما ي�شتهر ال�سبانخ ب�ف��وائ��ده ال�غ��ذائ�ي��ة ،ف ��أن اقرتاح
لقد ا�ستخدمت التغذية كو�سيلة لل�شعور بتح�سن حيال املعكرونة قد يبدو غريباً .ولكن هناك العديد من بدائل
�أنف�سنا ل�سنوات ،بح�سب ما ن�شره موقع " "longevityاملعكرونة ال�صحية ما عليك �سوى اختيار نوع معكرونة
الأمريكي .كما ا�ستخدمت ثقافات خمتلفة �إعداد وجبات حت�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة غ ��ذاء ج�ي��دة ون���س�ب��ة منخف�ضة من
الطعام كو�سيلة لإظهار حبهم واهتمامهم ل�شخ�ص ما دون ال�سكر.
قول كلمة واح��دة حتى ،الأم��ر الذي �أثبت علمياً م�ؤخراً،
حيث �أظهرت درا�سات عدة وجود روابط بني �أغذية معنية ح�ساء الفا�صولياء البي�ضاء مع خملل امللفوف:
وقدرتها يف تخفيف �أعرا�ض االكتئاب .ووفقاً للدكتورة ريا الفا�صولياء البي�ضاء غنية بالعنا�صر الغذائية املفيدة ،كما
باتاغلينو املخت�صة يف الطب النف�سي التكاملي الغذائي �أن الأطعمة املخمرة مرتبطة علمياً بتح�سني املزاج لأنها
ه �ن��اك ب�ع����ض الأغ ��ذي ��ة ال �ت��ي ين�صح ب�ه��ا ل��دع��م ال�صحة غنية بالربوبيوتيك الذي ي�ساعد يف تعزيز �صحة الأمعاء
واملعدة ويحمي من القلق واالكتئاب.
النف�سية:
�إ�ضافة �إىل هذه الأطباق ،هناك العديد من �أنواع احل�ساء
مثل "ح�ساء مي�سو" الياباين ،وهي �سهلة التح�ضري وغنية
�أ�سماك جممدة �أو معلبة مع اخل�ضار الورقية:
�أح ��د �أف �� �ض��ل الأط �ع �م��ة لل�صحة ال�ن�ف���س�ي��ة وال ��دم ��اغ هو بالربوتني والربوبيوتيك التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
الأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون وال�سردين والتونا ،لأنها حت�سني امل ��زاج .بح�سب م��ا ن�شره م��وق��ع "مايكرو�سوفت
غنية ب�أوميغا  .3ع�لاوة على ذل��ك ،الأحما�ض الدهنية نيوز".
مفيدة ل�صحة الدماغ والقلب ولديها قدرة على امل�ساعدة
يف ح��االت االكتئاب وح��االت وم�شاكل نف�سية �أخ��رى .كما ف��وائ��د مذهلة لفيتامني "ب  "12على ال�صحة
�أن اخل�ضار الورقية ،تعد م�صدراً مثالياً املغني�سوم الذي واحلالة النف�سية
يلعب فيتامني "ب  "12دوراً �أ�سا�سياً يف �صحة اجل�سم
يرتبط �أي�ضاً مبكافحة االكتئاب.
ً
زب��دة الف�ستق �أو ال�ف��ول ال���س��وداين على قطعة خبز من على م�ستويات خمتلفة وخ�صو�صا على ال�صحة العقلية،
وي� ��ؤدي نق�صه �إىل م�شاكل خ�ط�يرة .ف��أي��ن تكمن �أهمية
القمح الكامل:
الحتوائها على الكثري من املغني�سيوم ،ف�إن �شطرية زبدة هذا الفيتامني وما دوره ال�صحي الذي ي�ؤثر على احلياة
الف�ستق ه��ي ع �ب��ارة ع��ن وج�ب��ة م�غ��ذي��ة و�شهية ال حتتاج اليومية؟
للطبخ وبالتايل ال تتطلب جم�ه��وداً �أو وق�ت�اً ط��وي� ً
لا� .إذ يعترب فيتامني ب  12من �أه��م الفيتامينات ال�ضرورية
ً
ت��وف��ر امل�ك���س��رات ده��ون �اً �صحية وب��روت�ي�ن�اً للم�ساعدة يف لل�صحة اليومية� ،إذ يلعب دوراً ه��ام�ا يف تكوين كريات
الدم احلمراء ،واحلفاظ على �صحة اخلاليا الع�صبية يف
احلفاظ على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم.

اجل�سم ،واحلم�ض النووي وتكوين خاليا الدم احلمراء.
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،ع�ن��د نق�ص م���س�ت��وي��ات ه��ذا الفيتامني
الأ�سا�سي يف ج�سمك �ستالحظ ب�شكل وا��ض��ح الأعرا�ض
التي ت�شري �إىل ذلك.
ويو�ضح �أخ�صائيو التغذية �أهمية وفوائد فيتامني ب 12
والعالمات ايل ير�سلها اجل�سم عندما ال يح�صل على ما
يكفي منه ،ومن �أهم هذه الفوائد:
 تعديل املزاج وال�صحة العقلية :فيتامني ب � 12أ�سا�سيملجموعة وا��س�ع��ة م��ن وظ��ائ��ف اجل���س��م احل�ي��وي��ة ،وت�ؤكد
�أخ�صائية التغذية �سامانثا كا�سيتي ،على �أهمية فيتامني
ب  12ال�ضروري لعمل اجلهاز الع�صبي ،وت�شكيل خاليا
ال��دم ،كما ي�ساهم يف �إن�ت��اج النواقل الع�صبية التي ت�ؤثر
على امل��زاج ،وه��ذا قد يكون ال�سبب يف �أن بع�ض الأبحاث
ت�شري �إىل �أن فيتامني ب  12قد يكون مفيداً للأ�شخا�ص
املعر�ضني لالكتئاب وا�ضطرابات امل��زاج مثل القلق .ومع
ذل��ك ،ت�شدد كا�سيتي على �أهمية مراجعة الطبيب قبل
جتربة �أي عالجات منزلية لالكتئاب .بح�سب ما ن�شره
موقع (ويل +غود) الأمريكي .
 يدعم منو اجلنني ال�صحي :بالن�سبة للمر�أة احلامل�أو التي ( حت��اول احلمل) ،فهي بحاجة ب�شكل خا�ص �إىل
مراقبة م�ستويات ب � .12إذ �أن النمو ال�سريع للجنني
وتطوره �أثناء احلمل يزيد من احتياجات فيتامني ب 12
ب�شكل كبري".
 ي�ساعد يف منو العظام والوقاية من ه�شا�شة العظام:قد يدعم احلفاظ على كمية كافية من الأطعمة الغنية
بفيتامني ب � 12صحة عظامك .فقد وجدت العديد من
الدرا�سات وجود �صلة بني انخفا�ض م�ستويات فيتامني ب
 12وه�شا�شة العظام ،خا�صة عند الن�ساء.

�آالم يف املعدة يجب
عدم جتاهلها �أبد ًا

ميكن �أن يكون �أمل املعدة ،يف بع�ض الأحيان ،دلي ً
ال على وجود م�شكلة �صحية
خطرية مثل �سرطان الأمعاء ،لذا ال بد من التعرف على �أهم الأعرا�ض املعدية
التي تدل على وجود حاالت �صحية خطرية وحلها يف وقت مبكر.
فيما يلي �أهم الأعرا�ض املعدية التي تدل على وجود م�شكلة �صحية خطرية،
وفق ما �أوردت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية:
�أمل م�صحوب بدم يف الرباز� :سرطان الأمعاء
قالت الدكتورة �سارة جارفي�س ،مديرة مركز بي�شنت�س �أك�سي�س� ،إن �أحد
�أخطر �أ�سباب ظهور الدم يف برازك هو �سرطان الأمعاء.
يرا يف ع��ادات��ك امل�ع�ت��ادة يف
ت�شمل الأع��را���ض �أمل ً��ا يف ال�ب�ط��ن ،وت �غ� ً
ا�ستخدام املرحا�ض ،واحلاجة �إىل ال�ضغط لإخ��راج الف�ضالت،
وظهور الدم يف الرباز.
ميكن �أن يكون الدم � ً
أي�ضا عالمة على القرحة املعدية �أو
التهاب املعدة والأمعاء �أو التهاب القولون التقرحي.
�أمل حاد يف البطن :التهاب الزائدة الدودية �أو قرحة يف
املعدة قالت الدكتورة جارفي�س �إن الأمل املفاجئ واحلاد
ميكن �أن يكون �أح��د �أعرا�ض عدد من احل��االت غري ال�سارة.
من املرجح �أن ي�شري الأمل املفاجئ وال�شديد جدًا �إىل حدوث �شيء خطري ،لذا
ف�إن الأمر ي�ستحق فح�صه ب�سرعة.

ك �� �ش �ف��ت جم� �م ��وع ��ة فوك�سكون
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ال �ن �ق��اب ع ��ن �أول
من � ��اذج ل �� �س �ي��ارات �ه��ا الكهربائية،
مب��ا فيها ��س�ي��ارات ذات دف��ع رباعي
"موديل �سي" ،و�سيدان "موديل
�إي" وبا�صات "موديل تي" .و�أ�شارت
وك��ال��ة ب �ل��وم�برج �إىل �أن ط ��رازات
ال �� �س �ي��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة الثالثة
اجل��دي��دة ت�ضع �شركة فوك�سكون،
وه��ي �أك�بر �شركة م�صنعة لأجهزة
الآي �ف ��ون ،يف م�ك��ان��ة ق��وي��ة مل�شروع
ال�سيارات ال�سري ل�شركة �آبل.
وج ��اء الإع�ل��ان ع��ن ه��ذه النماذج
خ � � �ل � ��ال ح� � � � � ��دث "هون ه� � ��اي
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا  ،2021وف �ق��ا ملا
ذك��ره بيان لل�شركة .وق��د ان�ضمت
ف��وك���س�ك��ون �إىل ق �ط��اع ال�سيارات
عندما �أبرمت اتفاقا �أواخر ال�شهر
املا�ضي لإنفاق  280مليون دوالر
ل�لا��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى م�صنع �سيارات
يف �أوه��اي��و م��ن �شركة "لورد�ستون
موتورز" .وتخطط ال�شركة لت�صنيع
ال�سيارات لعمالء �صناعة ال�سيارات
حت��ت ا�سم "فوك�سرتون"بدال من
بيعها كجزء من عالمتها التجارية،
وفقا ملا ذكرته بلومبريج .و�سيكون
�أول زب ��ون ل �� �س �ي��ارات فوك�سرتون
الكهربائية �شركة ي��ول��ون موتور،
وهي �شركة تايوانية ،وفقا ملا ذكرته
ليليان ت�شن ،رئي�سة �شركة يولون.

حيلة �سطو م�سلح على �شاحنة

تعر�ضت �سيارة �إح ��دى ال�شركات
يف الأردن ،لعملية �سطو م�سلح،
ق� ��ام ب �ه��ا � 7أ� �ش �خ��ا���ص ،انتحلوا
�صفة �أف��راد مكافحة التهريب ،يف
حمافظة عجلون �شمال الأردن.
وق ��ال م �ن��دوب ل�ل���ش��رك��ة� ،إن فور
االن �ت �ه��اء م ��ن ت ��وزي ��ع الب�ضائع،
وجمع الأموال من التجار ،و�أثناء
عودتهم من حمافظة عجلون �إىل
م��رك��ز عملهم يف حم��اف�ظ��ة �إرب ��د،
قامت مركبتني ب��اع�ترا���ض با�ص
ال�شركة.
وب�ع��د عملية االع�ت�را� ��ض ،ترجل
من ال�شاحنة � 7أ�شخا�ص يحملون
الأ�� �س� �ل� �ح ��ة و�أ� � �ص � �ف ��اد ال�شرطة،
وقالوا �إنهم من مديرية مكافحة
ال �ت �ه ��ري ��ب اجل� �م ��رك ��ي ،وطلبوا
امل� �ن ��دوب وال �� �س��ائ��ق ب��ال �ن��زول من
ال�سيارة بحجة التفتي�ش ،للت�أكد
من عدم وجود مواد ممنوعة على
منت املركبة.
وعند بدء التفتي�ش قام الل�صو�ص
ب �� �س��رق��ة ح�ق�ي�ب��ة ب��داخ �ل �ه��ا مبلغ
 6500دي �ن��ار� ،أي م��ا ي�ع��ادل 9
�آالف دوالر ،والذوا بالفرار.
وقال م�صد �أمني �أردين �إن الأمن
ال � �ع� ��ام ب � ��دء حت �ق �ي��ق ب� ��احل� ��ادث،
وي� �ج ��ري ال �ب �ح��ث ع ��ن املركبات
والأ�شخا�ص امل�شتبه بهم.

املغرب ي�ضبط  1355كلغ من الكوكايني

�أعلنت ال�سلطات املغربية �أ ّنها �ضبطت يف ميناء طنجة (�شمال) 1355
كلغ م��ن الكوكايني مهر ّبة م��ن ال�برازي��ل وم�ع�دّة للت�صدير �إىل بلجيكا
وبريطانيا ،يف واحدة من �أ�ضخم ال�شحنات من هذا املخدّر التي ت�ضبطها
اململكة يف ال�سنوات الأخرية.
وقالت املديرية العامة للأمن الوطني يف بيان �إنّ "م�صالح الأمن الوطني
مبيناء طنجة املتو�سط مت ّكنت �أم�س الأول االثنني من �إجها�ض عملية
كربى للتهريب الدويل للمخدّرات وامل�ؤثرات العقلية ،وحجز ما جمموعه
طنّ و 355كيلوغراماً من خمدّر الكوكايني".
و�أ�ضافت �أنّ اكت�شاف ه��ذه ال�شحنة ج��رى بعد "اال�شتباه يف طريقة ختم
�إحدى احلاويات املحمولة على منت باخرة للنقل البحري ،حتمل علم دولة
ومتوجهة �صوب
�أوروبية ،كانت قد انطلقت من �أحد املوانئ بدولة الربازيل
ّ
ميناءي �أنفر�س (بلجيكا) وبورت بوري (جنوب �إنكلرتا)".
ومل يك�شف البيان عن الدولة التي حتمل ال�سفينة علمها ،مكتفياً بالقول
�إنّ تفتي�ش احلاوية "م ّكن من اكت�شاف وحجز �شحنات الكوكايني امله ّربة
ملفوفة وخم ّب�أة داخل �أربعني حقيبة �سوداء اللون".
ولفتت املديرية العامة يف بيانها �إىل �أنّ حماولة تهريب "هذه ال�شحنة
القيا�سية من خمدّر الكوكايني" اعتمدت �أ�سلوباً معروفاً يف عامل اجلرمية
"يتم ّثل يف �إقدام امله ّربني يف بلد ال�شحن على ك�سر الأختام الر�سمية التي
املوجهة للت�صدير ،ليت�س ّنى
ت�ضعها �إدارات اجلمارك على �أبواب احلاويات ّ
لهم �شحن خمدّر الكوكايني يف واحدة �أو �أكرث من تلك احلاويات التي تكون
قد خ�ضعت للمراقبة و ّ
مت ختمها ،وبعد ذلك يتم �إعادة و�ضع �أختام جديدة
لكن بطريقة مزيفة وغري م�شروعة".
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جناح �أنغوال يف �إك�سبو  2020دبي

ينب�ض باحلياة مع برنامج م�سائي حافل باملو�سيقى والعرو�ض الراق�صة
�أن ه��ذا الإع�ل�ان ياتي بعد مهرجان �أن�غ��وال الفني املو�سيقي ،ال��ذي �أحياه
•• دبي �إك�سبو – الفجر
فنانني م�شهورين عدة ،مبن فيهم دانييل نا�سيميينتو ،وكالبيتو ،وغيلريمي
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
مامبويا.
حممد معني الدين
قال كايايا جونيور ،املنتج ومدير الفعاليات يف جناح �أنغوال" :نريد �إبراز
�سيقيم ج�ن��اح �أن �غ��وال ث�لاث��ة ع��رو���ض ثقافية م�سائية ط��وال ف�ترة انعقاد ثقافتنا وتقاليدنا للعامل� ،سنح�ضر �إىل دبي جميع �أنواع املو�سيقى والرق�ص
�إك�سبو  2020دبي ،يف ال�ساعة  6:30م�ساء و 7:30م�ساء و 8:00م�ساء ،يف �أن �غ��وال ،ك��ال�ـ ك� ��ودورو ،وال�سيمبا ،وال�ك�ي�لاب��ان�غ��ا ،و��ش�ي��ان��دا ،ف�ضال عن
و�ست�ضم �شتى الفنون ،من الرق�ص التقليدي �إىل مزيج يجمع معا �أنواعا الراق�صني التقليديني ،من �أجل م�شاركة ذلك مع العامل من خالل �إك�سبو
مو�سيقية �أنغولية وغربية ع�صرية ،وتهدف العرو�ض امل�سائية اجلديدة �إىل  2020دبي".
ك�شف املزيد عن مو�سيقى الدولة ،وفنها الراق�ص ،وتراثها الثقايف ،خا�صة � �ش��ارك��ت �أن �غ��وال يف م �ه��رج��ان ل��و��س��وف��ون�ي��ا للمجتمعات ال�ن��اط�ق��ة باللغة

الربتغالية ،الذي �أقيم يف �إك�سبو  2020خالل الفرتة املمتدة من � 14إىل
� 16أكتوبر� ،أخذ الزوار يف رحلة تخللتها عرو�ض مو�سيقية ،و�أخرى راق�صة،
بالإ�ضافة �إىل العرو�ض الثقافية للبلدان الناطقة بنف�س اللغة ،من بينها
الربتغال وموزمبيق والربازيل وتيمور ال�شرقية.
يقع جناح �أن�غ��وال يف منطقة التنقل ،وي�ستك�شف تاريخ ال��دول��ة الأفريقية
املرتبط بالرتاث الثقايف اال�صيل "ل�شعب ت�شوكوي .حافظ �سكان ت�شوكوي
الأ�صليون على جذورهم الثقافية من خالل الر�سومات امل�صنوعة من حبات
الرمال املر�سومة على �شكل حلقات متكررة ب�صورة خالبة ،والتي جت�سد
رموزهم الكتابية "�إيدوجرام" ،اللغة اخلا�صة ب�أنغوال ،با�ستخدام حبوب

الرمال ،التي توارثوها عرب الأجيال.
قالت كاهينا فرييرا ،مديرة جناح �أنغوال يف �إك�سبو " :2020ترتكز فكرة
اجلناح بالكامل على التقاليد القدمية ل�صنع ر�سومات الرمال ،املعروفة
با�سم "�سونا" ،ومت�ث��ل ك��ل ر�سمة در��س��ا �أو معرفة �أو حكمة ُتنقل للجيل
القادم.
وتابعت" :ما يُظهر حقا ثراء الب�شرية حقيقة �أن �صورة الزهرة يف ر�سومات
ال��رم��ال "�سونا" ت�شبه كثريا �شعار �إك�سبو  ،2020ولكن يف لغة "�سونا"
اخلا�صة بنا ،متثل ه��ذه ال��زه��رة اللحظة التي طلب فيها امللك ي��د امللكة
امل�ستقبلية لت�صبح زوجته".

االحتفال باليوم الوطني لتيمور ال�شرقية يف �إك�سبو  2020دبي
العالقات الثنائية بني تيمور ال�شرقية ودول��ة الإم ��ارات ،ومناق�شة �سبل
•• دبي -الفجر
تعزيز التعاون وال�شراكة يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،حيث �سنوقع
احتفل يف �إك�سبو  2020دبي باليوم الوطني جلمهورية تيمور ال�شرقية
غ��داً اتفاقية اخل��دم��ات اجل��وي��ة م��ع الإم� ��ارات ،وال�ت��ي تهدف �إىل تطوير
الدميقراطية ،الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا ،حيث �أقيمت �أم�س مرا�سم رفع
مطارنا ال��دويل ،وبالتايل زي��ادة عدد ال�سياح �إىل بلدنا ،وهو ما ي�سهم يف
العلم والعرو�ض املو�سيقية واال�ستعرا�ضات ال�شعبية الزاخرة بالألوان يف
حتقيق التنمية االقت�صادية ،ما ميهد الطريق لتيمور ال�شرقية للم�ضي
�ساحة الو�صل.
ق��دم�اً يف ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي امل�شرتك ب�ين البلدين ،لي�شمل قطاعات
ُ
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خمتلفة ،مثل التجارة واملوا�صالت والزراعة ،وغريها".
لإك�سبو  2020دب��ي ،م�ع��ايل ج��واك�ي��م �أم� ��ارال ،ال��وزي��ر املن�سق لل�ش�ؤون
و�أ�ضاف" :العالقات ال�سيا�سية بني تيمور ال�شرقية ودولة الإم��ارات بد�أت
االقت�صادية ،ومعايل الدكتور خو�سيه لوكا�س دو كارمو دا �سيلفا ،وزير
منذ عام  ،2009كما �أن الإمارات متثل بوابة اقت�صادية لأفريقيا و�أوروبا
ال�سياحة والتجارة وال�صناعة ،وجولياو دا �سيلفا ،نائب وزي��ر اخلارجية
و�شمال �أمريكا ،ولهذا ف�إن موقعها اال�سرتاتيجي ي�سهم ب�شكل �إيجابي يف
وال�ت�ع��اون يف جمهورية تيمور ال�شرقية مبنا�سبة ال�ي��وم الوطني لبالده
دعم �أي عالقات جتارية بني البلدين".
التي ت�شارك بجناح يعك�س طبيعة ه��ذه ال��دول��ة ومكوناتها االقت�صادية
وتعد الأيام الفخرية والوطنية يف �إك�سبو  2020دبي ،حلظات لالحتفال
وال�سياحية ،ومقوماتها الثقافية.
بكل امل�شاركني الدوليني ،الذين يبلغ عددهم  200جهة م�شاركة ،وت�سليط
وقال جنيب حممد العلي" :يتيح لنا جناح تيمور ال�شرقية �أن نكون جزءاً
ال�ضوء على ثقافتهم و�إجنازاتهم وا�ستعرا�ض �أجنحتهم وبرامج فعالياتهم.
من املحادثات املهمة ب�ش�أن تطلعات هذه الدولة لت�صبح مق�صداً �سياحياً
وت�ضم كل منها مرا�سم رف��ع العلم على من�صة الأمم يف �ساحة الو�صل،
م�ع��روف�اً ،كما يتيح ل��زوارن��ا فر�صة ف��ري��دة للتعرف �إىل طبيعتها البِكر،
يتبعها �إلقاء كلمات وعرو�ض ثقافية.
وال�ساحرة ،و�أهمية املحافظة على هذه الطبيعة".
وق��د نالت تيمور ال�شرقية ا�ستقاللها يف  ،2002ما جعلها واح��دة من
و�أ�ضاف" :مبا �أننا �أي�ضاً دولة ي�شكل ال�شباب غالبية �شعبها ،ف�إننا نثني على
�أحدث بلدان العامل .ومع ما تتميز فيه من وجود بع�ض من �أروع ال�شعاب
املرجانية يف العامل التي مل تمُ �س بعد ،ف�ض ً
اجلهود التي بذلتها تيمور ال�شرقية ،الرامية �إىل متكني �أجيالها القادمة
ال عن احلياة الربية املذهلة
كهدف مهم على �أجندتها الوطنية  ،2030كما ن�شاطرها ر�ؤيتها ب�ش�أن
فيها� ،أ�صبحت ب�شكل مت�سارع مق�صداً للزوار ،وواحدة من �أكرث الوجهات
الدعوة لل�سالم والعدل و�إقامة امل�ؤ�س�سات القوية يف �إطار خطتها للتنمية تعزيز التعاون يف امل�ج��االت ذات االهتمام امل�شرتك ،مثل متكني ال�شباب جلمهورية تيمور ال�شرقية ،عن امتنانه لدولة الإمارات العربية املتحدة ،اجلاذبة لهواة املغامرة ،وهو ما ي�ستعر�ضه جناح تيمور ال�شرقية يف �إك�سبو
اال�سرتاتيجية  .2030-2011ن�أمل �أن يتيح لنا �إك�سبو  2020توطيد وال�سياحة والتنمية امل�ستدامة".
مقدماً التهنئة على اال�ست�ضافة الناجحة لإك�سبو  2020دب��ي .وقال  2020دب��ي� ،إ�ضافة �إىل فر�ص اال�ستثمار الوفرية التي يتيحها هذا
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ع�لاق��ات ال�شراكة القائمة ب�ين البلدين ع��ن طريق ا�ستك�شاف �إمكانات و�أع� ��رب م�ع��ايل ج��واك�ي��م �أم � �
البلد.

بح�ضور ال�سفري ال�سوي�سرى ومبنا�سبة �شهر التوعية ب�سرطان الثدي

نوفارت�س ت�سلط ال�ضوء على التوعية ب�سرطان الثدي يف اجلناح ال�سوي�سري خالل �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

جل�سة يف �إك�سبو  2020دبي تقدم جتارب
رواد الف�ضاء ب�أ�سلوب ق�ص�صي م�شوق

•• دبي  -الفجر

ع�ق��دت على م��درج "تريا" يف �إك�سبو  2020دب��ي ، ،حلقة نقا�ش �ضمن
فعاليات برنامج "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" الذي ينظمه احلدث
ال��دويل بال�شراكة م��ع "دبي العطاء" ،وال��ذي يعتمد الأ��س�ل��وب ال�سردي
�أداة توا�صل فاعلة جتمعنا معا وت��ذك��رن��ا ب�إن�سانيتنا امل�شرتكة .و�ضمت
اجلل�سة ك� ً
لا م��ن رائ��د الف�ضاء الإم��ارات��ي ه��زاع امل�ن���ص��وري ،و�إليزابيث
النداو ،كبري خرباء االت�صاالت يف وكالة نا�سا ،ومهند�س الطريان الياباين
ورائد الف�ضاء ،جاك�سا �سوي�شي نوغوت�شي ،الذين �شاركوا ق�ص�صهم حول
الأمل والطموح الكبري ،ك�أداة ملهمة لت�شجيع الأجيال القادمة على حتقيق
حلمها وتطلعاتها من خالل التعليم والعمل اجلاد واملثابرة .وعن حتقيق
حلمه الذي لطاملا كان هاج�ساً ي��راوده منذ ال�صغر ،قال هزاع املن�صوري:
"منذ طفولتي كنت �أحلم ب�أن �أكون (�سوبرمان) ،وعندما كربت ،وعرفت �أن
ذلك غري ممكن �شعرت بخيبة �أمل .قادين �شغفي بالطريان �إىل االلتحاق
بالقوات امل�سلحة الإماراتية لأ�صبح طياراً مقات ً
ال .ولكني مل �أتخل عن حلمي
الذي كان م�ستحي ً
ال يف ذلك الوقت .لكن علمتنا دولتنا وقيادتنا �أن ال �شيء
م�ستحيل" .و�أ�ضاف" :ا�ستعدت الأمل عندما علمت بوجود رواد ف�ضاء من
منطقتنا العربية .لي�أتي عام  2017ليعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" عن فتح باب الت�سجيل �أمام �أبناء وبنات دولة الإمارات ،للتقدم
لاللتحاق بربنامج الإمارات لرواد الف�ضاء .تقدمت للربنامج من دون �أي
تردد وكان علي خو�ض العديد من االختبارات واملقابالت ،ليتم اختياري
بعدها من بني �أكرث من � 4000شخ�صاً ،ليت�سنى يل الحقاً من رفع علم
بلدي بكل فخر من حمطة الف�ضاء الدولية ،و�أن �أحقق طموح املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه" .ووجه هزاع املن�صوري
ر�سالة �إىل ال�شباب الطموح ،حثهم خاللها على التم�سك ب�أحالمهم ،قائ ً
ال:
"هناك دائماً فر�صاً جديدة وال يجب �أن ني�أ�س .فهم وحدهم قادرون على
حتقيق الأحالم �إىل حقيقة .وقد �شارك مهند�س الطريان الياباين ورائد
الف�ضاء� ،سوي�شي نوغوت�شي ،ق�ص�صا من الرحالت التي قام بها �إىل الف�ضاء
خالل حياته املهنية ،ال �سيما �أنه قد �سبق له و�أن ذهب �إىل الف�ضاء يف �أربع
مهام �سواء بهدف اال�ستك�شاف �أو القيام بتجارب علمية يف الف�ضاء.
ويعد نوغوت�شي �أول رائد ف�ضاء يف العامل ينفذ ثالثة �أن��واع خمتلفة من
الهبوط على الياب�سة ،وقد عاد �إىل الأر�ض يف � 24أبريل العام اجلاري مع
�أربعة �آخرين من حمطة الف�ضاء الدولية ،يف مركبة تابعة ل�شركة "�سباي�س
�إك�س" بعدما �أم�ضى يف الف�ضاء �أكرث من  160يوماً.

خ�لال ال�شهر االفتتاحي ملعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،احل��دث الأروع يف
العامل ،ظهرت �شركة نوفارت�س� ،إح��دى ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال
الأدوي � ��ة ،يف اجل �ن��اح ال���س��وي���س��ري ال��واق��ع يف منطقة ال �ف��ر���ص ،ح�ي��ث تعد
نوفارت�س ،والتي ُت�صنف با�ستمرار بني �أعلى ال�شركات على م�ستوى العامل
ا�ستثماراً يف البحث والتطوير ،بعر�ض �آفاق العلوم الواعدة ،واالبتكارات التي
من �ش�أنها �أن حتدث تغيرياً جذرياً يف الطب ،و�أه��م االحتياجات يف جمال
الرعاية ال�صحية.
انطالقاً من �شعار �إك�سبو  2020دبي "توا�صل العقول وخلق امل�ستقبل"،
هدفت نوفارت�س �إىل خلق وعي عاملي مبنا�سبة �شهر التوعية ب�سرطان الثدي
من خالل توا�صل عقول خمتلف �أ�صحاب ال�ش�أن من �أجل الت�شجيع والدعوة
�إىل خلق م�ستقبل �أف�ضل ملر�ضى �سرطان الثدي ،حيث عقدت نوفارتي�س،
التي تهدف با�ستمرار �إىل �إعادة ت�صور الطب ،يف معر�ضها التجريبي حلقة
نقا�شية متميزة م�ساء اجلمعة� 8 ،أكتوبر ،جمعت �أهم �أ�صحاب ال�ش�أن ،مبا
يف ذلك ماري �أندريا غامات�شي ،رئي�سة ق�سم الأورام ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا يف نوفارت�س؛ ود .حميد ال�شام�سي ،رئي�س جمعية الإمارات الطبية
ل�ل ��أورام؛ وم��اج��د حم�م��د ،تنفيذي خ��دم��ات دع��م امل�ستفيدين يف جمعية
�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان؛ و�سابرينا زوت�شيلو ،من االحتاد الدويل ملكافحة
ال�سرطان؛ وجويل ريحاين ،متعافية من �سرطان الثدي.
قطاع الرعاية ال�صحية يف الإم ��ارات العربية املتحدة ع��ازم على موا�صلة
التو�سع ال�سريع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات جريئة وحا�سمة تهدف �إىل معاجلة
�أهم املوا�ضيع التي يواجهها املر�ضى والعاملون يف املجال الطبي يف الدولة،
وحتتل رعاية مر�ضى ال�سرطان مكانة جيدة يف الأج�ن��دة الوطنية ،حيث
تقود الإم��ارات العربية املتحدة اجلهود املبذولة من �أج��ل ت�شكيل وتوفري
رعاية �شاملة ملر�ضى ال�سرطان بداي ًة من الوقاية �إىل الت�شخي�ص والعالج
والرعاية الت�سكينية.
وبعد �أن �شرفت الأم�سية بالرتحيب بكل من �سعادة ما�سيمو باغي� ،سفري
�سوي�سرا لدى الإم��ارات العربية املتحدة والبحرين ،وفران�سي�س بو�شارد،
الرئي�س الإق�ل�ي�م��ي لعلم الأورام يف دول �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادي وال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا يف نوفارتي�س� ،شارك �أع�ضاء احللقة وناق�شوا التحديات
الفريدة التي تواجه مر�ضى ال�سرطان  -حيث مت �إح�صائياً يف عام 2020
ت�شخي�ص  2,3مليون ام��ر�أة ب�سرطان الثدي وت�سجيل  685,000حالة
وف��اة على ال�صعيد العاملي* .وبحلول نهاية ع��ام  ،2020ك��ان هناك 7,8
مليون ام��ر�أة على قيد احلياة مت ت�شخي�صهن ب�سرطان الثدي يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ،مما يجعله ال�سرطان الأكرث انت�شاراً يف العامل*.
قدم د .حميد ال�شام�سي ،رئي�س جمعية الإمارات الطبية للأورام ،ملحة عامة
عن الطرق التي يوا�صل بها مر�ضى ال�سرطان مواجهة �أحد �أكرب التحديات
يف حياتهم" .ي�شرفنا �أن نتواجد اليوم يف اجلناح ال�سوي�سري لزيادة م�ستوى
االهتمام يف �أو�ساط �سرطان الثدي .ونحن نكر�س جهودنا لت�شجيع وتعزيز
الرعاية املتعددة الأبعاد ملر�ضى ال�سرطان يف جميع �أنحاء الإمارات العربية
املتحدة ،من خالل اجلمع بني جميع �أ�صحاب ال�ش�أن الرئي�سيني ،والعمل
كجهة واح��دة من �أجل �إيجاد عالج� .إن مو�ضوع �أم�سيتنا "توا�صل العقول
و�إنقاذ الأرواح" هو �صوت نحن م�صممون على ت�سليط ال�ضوء عليه ،ونحن
نعمل معا لتغيري مفهوم مر�ض �سرطان الثدي ،فيما تقود الإمارات العربية
املتحدة اجلهود وتتخذ خطوات قوية �إىل الأمام يف مكافحة �سرطان الثدي،

ولهذا ال�سبب ،نريد �أن جنري املزيد من التحليالت املتعمقة للك�شف املبكر
عن �سرطان الثدي ،وزيادة الوعي بالك�شف املبكر ،وال �سيما ونحن نرى املزيد
من الأ�شخا�ص الأ�صغر �سناً الذين يتم ت�شخي�صهم بهذا املر�ض".
وذكرت ماري �أندريا غامات�شي ،رئي�سة ق�سم الأورام ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا� ،أن هناك تغريات كبرية يف العالقة بني �شركات الأدوية والأطباء
ومقدمي الرعاية واملر�ضى ،وعلقت قائل ًة" ،هدفنا يف نوفارتي�س ،ومن خالل
فعالية اليوم� ،أال نغفل عن �أي مري�ض .ويعد العمل امل�ستمر مع �أ�صحاب
ال�ش�أن من �أج��ل توليد الوعي ال�لازم ملجتمع �سرطان الثدي �أم��ر �أ�سا�سي.
لطاملا كان �صوت ه�ؤالء املر�ضى حا�ضراً ،ولكن دورنا يف نوفارت�س �أن ن�سمع
هذا ال�صوت ونعمل من �أجل �إيجاد عالج .وعلينا �أن نكفل حتديد امل�شكالت
ومواجهة التحديات جنباً �إىل جنباً مع جمتمعنا ،ونحن من�ضي قدماً يف
ميدان �سرطان الثدي .وقد انتقلنا يف ال�سنوات الأخرية �إىل الطب الفردي
واالبتكار يف جمال عالج �سرطان الثدي .ومن خالل زيادة الوعي على جميع
امل�ستويات ،من احلكومات �إىل املر�ضى واملنظمات وحتى و�سائط الإعالم ،ف�إن
ه��ذا اجلهد امل�شرتك ال بد �أن يُكتب له النجاح عندما نتعاون على تغيري
طبيعة مر�ض �سرطان الثدي معاً ،حمافظني على �شغفنا ب��أن نعي�ش غداً
�أف�ضل".
"نوفارت�س للأورام ملتزمة بابتكار وحت�سني عالجات ال�سرطان و�ضمان �أن
يكون الأ�شخا�ص امل�صابون بال�سرطان ومقدمو الرعاية لهم و�أ�سرهم على
علم بالدعم املتاح لهم .ق��ال وائ��ل عمران ،مدير ع��ام ق�سم الأورام ملنطقة
اخلليج يف نوفارت�س للأورام .و�أ�ضاف قائ ً
ال "تتيح فعالية اليوم ،يف معر�ض
دب��ي  2020يف اجل�ن��اح ال�سوي�سري ،الفر�صة لتوا�صل عقول اجلمعيات
العلمية الوطنية مثل جمعية الإمارات الطبية للأورام ،واملجموعات املحلية
للدفاع ع��ن املر�ضى مثل جمعية �أ��ص��دق��اء مر�ضى ال�سرطان ،ونوفارت�س
اخلليج ل�ل��أورام ،واالحت��اد ال��دويل ملكافحة ال�سرطان وه��ي �أك�بر منظمة
دولية من حيث عدد الأع�ضاء يف جمال ال�سرطان ،بهدف تبادل اخلربات
والتوعية باحتياجات امل�صابني مبر�ض �سرطان الثدي واملت�ضررين منه،

وهي عالمة بارزة يف طموحنا اجلريء يف اخلليج لإع��ادة ت�صور الطب من
خالل حتويل رعاية مر�ضى بال�سرطان نحو م�ساعدة املر�ضى على العي�ش
حياة �أطول و�أف�ضل يف منطقتنا".
وق��ال ماجد حممد ،تنفيذي خدمات دعم امل�ستفيدين يف جمعية �أ�صدقاء
ال�سرطان" :نحن متحم�سون ل��وج��ودن��ا هنا ال�ي��وم ،حيث ت�ستمر جمعية
�أ��ص��دق��اء مر�ضى ال���س��رط��ان يف تعزيز ج�ه��وده��ا ال��رام�ي��ة �إىل ب�ن��اء الوعي
والتثقيف ب�ش�أن رحالت مر�ضى ال�سرطان� .إن الدفاع عن حقوق املر�ضى،
وح�صول املر�ضى على الرعاية ،والوعي املجتمعي هي ركائزنا الثالثة ،وهي
جهد م�شرتك بني جمتمع �أ�صحاب ال�ش�أن من �أجل رفع م�ستوى التثقيف
يف جمتمع �سرطان الثدي اليوم .ونحن نوفر ملر�ضانا الفر�صة للتعبري عن
�آرائ�ه��م وخماوفهم يف م�ساحة �آمنة ،و�أن يكونوا قادرين على التعامل مع
جميع جوانب رحلتهم مع ال�سرطان .وقد �أ�صبحت الإمارات العربية املتحدة
يف ال�سنوات الأخرية �أكرث تقدماً يف التعامل مع الوقاية من �سرطان الثدي
وت�شخي�صه وعالجه ،من خالل التعاون مع ال�شركاء املنا�سبني .ونحن نركز
على ت�شجيع املزيد من الدعم امل��ايل واملعنوي والنف�سي ،ال��ذي �سي�ؤثر يف
املقابل على �إرادة املري�ض يف التعايف .ونريد �أن نت�أكد من �أن مر�ضانا يعي�شون
بالفعل ،ولي�سوا فقط على قيد احلياة ".
وذكرت �سابرينا زوت�شيلو ،من االحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان" :مع كون
�سرطان الثدي الآن ال�سرطان الأك�ثر �شيوعاً يف العامل وال�سبب الرئي�سي
لوفيات ال�سرطان بني الن�ساء على م�ستوى العامل ،فقد �آن الأوان لت�ضافر
جهود جميع القطاعات .ومن خالل برنامج �سرطان الثدي التابع لالحتاد
وامل �ب��ادرة العاملية ل�سرطان ال�ث��دي التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
هناك زخم لتحفيز التعاون احلقيقي بني خمتلف �أ�صحاب ال�ش�أن وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات فعالة للت�صدي ل�سرطان الثدي .ومن ال�ضروري االنتقال من
مرحلة الوعي �إىل مرحلة العمل ،من خالل ت�شجيع برامج الك�شف املبكر
التي تتكيف مع م�ستوى موارد البلد ،ف�ض ً
ال عن العناية باحتياجات مر�ضى
�سرطان الثدي يف املراحل املتقدمة والفئات ال�سكانية الأ�ضعف".
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ماليزيا تروج لل�سياحة الثقافية والعالجية يف �أك�سبو  2020دبي

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

جم��رد ذك��ر ا��س��م م��ال�ي��زي��ا ينتابنا �شعور
ب��وج��ود ال �ق��وة وال �ع��زمي��ة وال �ت �ط��ور ،بل
نتذكر �أن�ه��ا �ضمن النمور ال�سبع الذين
ب�سطوا �أي��دي�ه��م ع�ل��ى ال�صناعة العاملية
وال�ت�ق��دم ،وتعترب ماليزيا �ضمن الدول
ال�ث�م��اين الإ��س�لام�ي��ة ال�ن��ام�ي��ة ،وم��ن بني
ال � � ��دول  17الأك� �ث ��ر ت� �ن ��وع� �اً يف جمال
النباتات واحل �ي��وان��ات� ،أم��ا موقعها على
خ��ري�ط��ة ال �ع��امل ف�ت�ق��ع ق��ي ج �ن��وب �شرق
�أ�سيا وت�ضم ث�لاث ع�شر �أقليما احتادياً،
وتنق�سم �إىل ق�سمني يف�صل بينهما بحر
ال �� �ص�ين اجل �ن��وب��ي وه �م��ا ��ش�ب��ه اجلزيرة
املاليزية وبورنيو ،وعلى حدودها نايلند
و��س�ن�غ��اف��ورة و�سلطنة ب��رون��اي ومناخها
م� ��داري ح�ي��ث ت�ق��ع ع�ل��ى خ��ط اال�ستواء،
�أم��ا م�ساحتها الكلية فتبلغ 329,845
ك��م وع ��دد �سكانها  32م�ل�ي��ون ن�سمة يف
� ، 2019أما موقعها يف اك�سبو 2020
دبي منطقة الفر�ص ويحدها جناح لبنان
وب��ال �ق��رب م��ن ب��اك���س�ت��ان وع �ل��ى الطرف
الأخ��ر م�صر و�أ�سبانيا ،ه��ذا املوقع الذي
ر��س�م�ت��ه الإم � � ��ارات ل�ل�خ��ري�ط��ة اجلديدة
للعامل على �أر�ضها.
وح��ول وج��ود ماليزيا يف �أك�سبو 2020
دبي �أكد فريد مبارك م�س�ؤول اجلناح كان
�ضروري جداً امل�شاركة يف يف احلدث الكبري
ال��ذي ي�ضم دول ال�ع��امل وم��ن املتوقع �أن
ي��زور �أك�سبو �أع��داد مهولة من ال��زوار ما
ي�سمح لنا �أن قدم �أنف�سنا عرب هذا اجلناح
ال��ذي �صمم خ�صي�صاً ليعرب ع��ن الهوية
امل��ال �ي��زي��ة وع ��ن ت��راث �ن��ا وح���ض��ارت�ن��ا وما
ن��ود ت�صديره للعامل من خ�لال تواجدنا
الإيجابي.
و�أ� �ض��اف ف��ري��د م �ب��ارك ب� ��أن م��ال�ي��زي��ا مبا

مت�ل�ك��ه م ��ن ك � ��وادر ب���ش��ري��ة م ��درب ��ة على
التفكري والإب��داع متكنا من ت�صميم هذا
اجل �ن��اح ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة وم��ا مي�ي��زن��ا عن
الأخ��ري��ن ه��و �أن م��ال�ي��زي��ا ت���س��ن قوانني
جلذب اال�ستثمار اخلارج وت�سوق لل�سياحة
وذب��ك ملا متتلكة من طبيعة خالبة ن�ضم
اجل�ب��ال وال��ودي��ان وتعترب ج��زي��رة تتمتع
مب�ن��اخ م�ع�ت��دل ،ون��رح��ب ب��ال��زوار ونكون
�سعداء ج��داً ب��أي ا�سئلة عن دولتنا يف �أي
جم��ال �إذا ك��ان اق�ت���ص��ادي�اً �أو اجتماعياً،
فنحن هنا للإجابة عن كل ما يخرت على
بال الزوار الغري ماليزيني ملعرفة الكثري
ع��ن دولتنا وم��ا ت�ضمه م��ن ا�شياء ثمينة
وع �ق��ول ن�ي�رة ت�ن�ت�م��ي ل��وط�ن�ه��ا وجتتهد
ل��رف �ع �ت��ه وال �� �س �ع��ي ق ��دم ��ا ن �ح��و التقدم
والتنمية امل�ستدامة.
و�أفاد ب�أن ماليويا �أنتبهت للتغري املناخي
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ه� ��ذا ال� �ق ��رن وات � �خ� ��ذت كل
ال�ت��داب�ير االح�ترازي��ة للحد م��ن التلوث
البيئي ،واجتهدت ماليزيا يف عمل خطة
م�ت�ك��امل��ة ل �ه��ذا ال���ش��ان ف��دع��ت لإ�ستخدام
ال�ط��اق��ة النظيفة ال�ت��ى ب��دوره��ا �ستمكن

املاليزيون من اال�ستقرار والأمان يف جميع
املجاالت .وحول وجودها كدولة �إ�سالمية
و��ض��ح م �ب��ارك �أن م��ال�ي��زي��ة تعتز بكونها
دول ��ة �إ��س�لام�ي��ة تنتمي ل�ل��دي��ن احلنيف
و�أن�ه��ا تر�سخ لهذا ال��دي��ن والت�سامح بني
ال�شعوب ونحن يف ماليزيا �سعداء بوجودنا
يف �أك���س�ب��و  2020دب ��ي ل�ك��ون��ه يف دولة
�إ�سالمية حت�ترم ال�شعوب وتن�شر ثقافة
ال �ت �ع��اي ����ش ال���س�ل�م��ي وت�ت�ب�ن��ى ف �ك��رة دعم
الأع �م��ال اخل�يري��ة ع�ل��ى م�ستوى العامل
ب�أكمله .وق��ال ف��ري��د م�ب��ارك ع��ن اجلدار
ال��ذي ات�خ��ذ � �ص��دارة اجل�ن��اح وب��ه مالمح
م��ن م�ي��اه ال�ب�ح��ر وب�ه��ا بع�ض ال�شوائب،
ب ��أن ه��ذه ال�شوائب ع�ب��ارة ع��ن خملوقات
تنتمي للح�شرات مفيدة جداً للدخول يف
علم الكيمياء واال�ستفادة منها يف �صناعة
الأدوي��ة التى بدورها ت�ستخدم يف الكثري
من الأمرا�ض امل�ستع�صية.
واف � ��اد ب � ��أن م��ال �ي��زي��ا ت �� �ش��ارك يف �أك�سبو
ل �ل �ت �ع��ري��ف مب ��ا ل��دي �ه��ا م ��ن تكنولوجيا
متقدمة ومبا متتلكه من �سياحة ثقافية
و�سياحة عالجية حيث خ�ص�صت ماليزيا
يف ق�ط��اع��ات ال�صحة ع �ي��ادات للناطقني
بالعربية و�أطباء عرب ومرتجمني لذلك
اهتمت ماليزيا بتلك ال�سياحة ،ف�ضال
عن انخفا�ض الأ�سعار يف القطاع الطبي
والتعليمي ف �ل��دى م��ال�ي��زي��ا ال�ع��دي��د من
اجل�ن���س�ي��ات ب�غ��ر���ض ال�ت�ع�ل�ي��م واحل�صول
على الدرا�سات العاليا يف جم��االت �شتى،
ومل نغفل اجلاب الديني حيث �أن العمارة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ح ��ا� �ض ��رة ب� �ق ��وة يف معظم
امل�ساجد والأماكن الدينية  ،وقد اهتمت
ماليزيا بامل�ستثمرين اهتماما بالغا حيث
ق��ام��ت ب�صناعة ال�ع��دي��د م��ن ال�صناعات
احليوية واملكملة لذلك تطلب وك�لاء يف
جميع �أنحاء العامل ،خا�صة و�أن ال�صناعة
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املاليزية �أخذت �شهرة وا�سعة ولها خرباتها
العميقة يف هذا املجال.
وحتدث فريد مبارك عن املمرات امل�ضاءة
يف اجل� �ن ��اح ب� ��أن ��ه م �ق �� �ص��ود وذل � ��ك لبعد
امل�ع��ر���ض ال��داخ�ل��ي ع��ن ال���ض��وء اخلارجي
ووجود ظالم كاحل لذا اهتم امل�صمم بعمل
ه��ذا امل�م��ر امل���ض��اء لت�سهيل م��رور ال��زوار
واكت�شاف املقتنيات واالجتاهات بكل ي�سر
و�سهولة ،مع تبطني اجلدار بهذه اللوحة

التى ت�ضم �أالف م��ن ق�ط��رات امل�ي��اه التى
حت�ت��وي ع�ل��ى ت�ل��ك احل �� �ش��رات ك�م��ا ذكرنا
�سلفا وو�ضعت بهذا ال�شكل للفت النظر
وااله �ت �م��ام وجل �ع��ل ال��زائ��ر ي��ر��س��خ لهذه
ال�صورة الذهنية ولي�سال عنها وليعلم كل
من يزور اجلناح �أن ماليزيا لديها خامات
متكنها م��ن ا��س�ت�خ�لا���ص م ��واد ل�صناعة
الأدوية والقدرة على دخول جمال ت�صنيع
الأدوية بقوة.

املخ�ص�صة لـ �أر�ض االبت�سامات يف �إك�سبو  2020دبي
�أكرث من � 100ألف من الذكريات يف امل�ساحة
ّ

عدد ز ّوار جناح تايالند ّ
تخطى الـ� 100ألف بعد �أ�سبوعني فقط من االفتتاح
•• دبي -الفجر

يوا�صل جناح تايالند م�سريته ك�أحد �أ�شهر و�أجمل
الأجنحة يف معر�ض "�إك�سبو" العاملي.و�أعلنت اللجنة
املنظمة ال�ت��ي تقف وراء جن��اح ه��ذا اجل�ن��اح �أ ّن ��ه منذ
افتتاحه ي��وم اجلمعة� 1 ،أك�ت��وب��ر ،ا�ستقبل �أك�ثر من
� 100أل��ف زائ��ر .حيث غمرت ال�سعادة الهولندي
لوكا فان �إرك البالغ من العمر  25عاماً عندما علم
�أنه الزائر ال�سعيد احلظ رقم مئة �ألف الذي جال يف
اجلناح يوم ال�سبت � 15أكتوبر ،وك��ان فريق تايالند
�سعيداً �أي���ض�اً عندما علم �أن ل��وك��ا ول��د يف بانكوك،
عا�صمة تايالند.
ون � �ظ ��راً ل �ل �ه��و ّي��ة ال� �ف ��ري ��دة ل �ت��اي�ل�ان��د مب ��ا يف ذلك
تقاليدها وامل�أكوالت امل�شهورة عامل ّياً والفنون اجلاذبة
وابتكاراتها الرائعة ،و َتو ّفر جمموعة الربامج اليوم ّية
اخلا�صة احلافلة بالكثري من الأن�شطة
والأ�سبوع ّية
ّ
لإ� �س �ع��اد ال �ع��ائ�لات والأ� �ص ��دق ��اء م��ن ج�م�ي��ع الفئات
ال�ع�م��ر ّي��ة ،يوا�صل �آالف ال�ع��ائ�لات م��ن جميع �أنحاء
ال�ع��امل التدفق �إىل جناح تايالند لتجربة عرو�ضه
الثقافية .
وي�ق��ع ج�ن��اح ت��اي�لان��د يف منطقة التنقل على قطعة
�أر�� ��ض ت��زي��د م�ساحتها ع�ل��ى  3600م�ت�راً مربعاً،
ويعترب �أكرب الأجنحة املمثلة للدولة يف التاريخ منذ
 150عاماً ،حيث �سي�ستمر يف �إبهار ال��ز ّوار لتاريخ
 31مار�س  .2022وتهدف تايالند مب�شاركتها هذه
ق�صتها املح ّفزة ،حيث ت�أخذ
�إىل ت�سليط ال�ضوء على ّ
هذه امل�ساحة الديناميك ّية الزائرين يف رحلة ممتعة
يتعرفون خاللها على "تايالند الرقم ّية" (ديجيتال
ت��اي�لان��د) ،ف�ض ً
ال ع��ن ر�ؤيتها االقت�صاد ّية املدفوعة

ت�ق�ن� ّي�اً .وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل رب��ط "�أر�ض الإبت�سامات"
ببقية العامل يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،يعمل
اجل �ن��اح ع�ل��ى �إظ �ه��ار ع�ج��ائ��ب ال�ث�ق��اف��ة التايالند ّية
الأ� �ص �ي �ل��ة .ومب ��ا �أن ك��ام��ل م���س��اح��ة اجل �ن��اح مملوءة
ب��الأل��وان وال��دي�ك��ورات ال��رائ�ع��ة ،فقد �سحر اجل�ن��اح -
الذي يحمل �شعار "معجزة االبت�سامات Miracle
 -"of Smilesمب�ساره ورحلته الراقية واملفيدة
واملعبرّ ة عن اجلوهر احلقيقي لتايالند �أكرث من مئة
�ألف زائر منذ افتتاحه �أمام اجلمهور.
ويعترب برنامج جناح تايالند للعرو�ض احلية� ،أحد
ع��وام��ل اجل ��ذب ال��رئ�ي���س� ّي��ة ف �ي��ه .واجل��دي��ر بالذكر

�أن ز ّوار اجل�ن��اح م��دع��وون ل��رف��ع معنوياتهم و�شحن
�أن�ف���س�ه��م ب�ج��رع��ات م��ن ال �ط��ا ّق��ة وال �ف��رح م��ن خالل
اال�ستمتاع بالعرو�ض اليوم ّية لـ"فرقة االبت�سامة
 "Smile Bandامل��وه��وب��ة ب���ش�ك��ل ا�ستثنائي.
كما �سي�ستمتع ال ��ز ّوار باملعزوفات والأحل ��ان املبهجة
واجل��اذب��ة على م��دار �ستة �أ��ش�ه��ر خ�لال ه��ذا امللتقى
العاملي الرائد ،و�سي�شهد احل�ضور يف اجلناح كل م�ساء
�أي���ض�اً ا�ستعرا�ضات ال��واج�ه��ات اجل��دار ّي��ة ال�ساحرة،
املليئة ب��ال�ع��رو���ض امل��ذه�ل��ة وف �ن��ون اخل ��داع الب�صري
الرائعة.
�إىل جانب ه��ذه امل�شاهد ذات الطابع اخل��ا���ص ،تدمج

�ضمن فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء يف �إك�سبو  2020دبي

عرو�ض " "Thai Iconicاليوم ّية عادات تايالند
القدمية واحلديثة بطريقة مذهلة .ويحتفل "Thai
 "Fightingبالقوة املذهلة للمواي تاي �أو املواي
ت��اي �أو "البوك�س تاي" ،امل�سمات �أح�ي��ان�اً باملالكمة
التايالند ّية .كما ي�ستك�شف الإيقاع التايالندي جمال
الفن واملو�سيقى والرق�ص ،وتدعو فعال ّية "Thai
رق�صة ملك ّية رائعة
 "Miracleاملتفرجني مل�شاهدة ّ
م��ؤث��رة بعنوان "خون" ،وه��ي ُم��درج��ة الآن يف قائمة
الرتاث العاملي لليون�سكو .كما ي�ساعد �سفراء اجلناح
الذين يتمتعون مبواهب عدّة على �ضمان ح�صول كل
زائر على �أق�صى قدر ممكن من املتعة خالل مت�ضية
وقته يف الف�ضاء ال�سحري للجناح ،بينما ي�ساعد كل
من راك ومايل �أي�ضاً على ن�شر احلب والفرح يف جميع
�أنحاء موقع "�إك�سبو".
ويو ّفر جناح تايالند بيئة ملهمة والعديد من الفر�ص
ال��رائ�ع��ة مل�ح�تريف الأع �م��ال للنقا�ش وال�ت�ع��اون داخل
ف�ضاء رح��ب م��ن الإب ��داع واال��س�ت��دام��ة .وال� ��ز ّوار من
جميع �أنحاء العامل مدعوون لتبادل الأفكار ومناق�شة
كيف ميكن لالبتكار والتكنولوجيا الرقم ّية تعزيز
االقت�صاد وحتقيق م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،يتمثل ج��زء رئي�سي م��ن العر�ض
اجل��اذب للجناح من خالل برناجمه املثري للعرو�ض
ال�غ��ام��رة وال�ف�ع��ال�ي��ات اخل��ا�ّ��ص��ة ،وال �ت��ي مت اختيارها
خ���ص�ي���ص�اً لت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ال �ه��و ّي��ة الفريدة
لتايالند مب��ا يف ذل��ك تقاليدها ال��رائ�ع��ة وامل�أكوالت
امل�شهورة عامل ّياً والفنون اجلاذبة وابتكاراتها الرائعة،
وت��و ّف��ر جم�م��وع��ة ال�ب�رام��ج ال �ي��وم � ّي��ة والأ�سبوع ّية
اخل��ا� ّ��ص��ة ال�ك�ث�ير م��ن الأن �� �ش �ط��ة لإ� �س �ع��اد العائالت
والأ�صدقاء من جميع الفئات العمر ّية.

قدّمت رو�سيا مالمح من مو�سيقاها وثقافتها الرثية جلمهور �إك�سبو
 2020دبي �أم�س يف �أول عر�ض فني ينظمه جناحها املميز على م�سرح
دبي ميلينيوم
و�أمتعت فرق م ّثلت مناطق خمتلفة من رو�سيا الوا�سعة اجلمهور يف "حفل
رو�سيا" على امل�سرح املفتوح ال��ذي ام�ت�ل�أت مدرجاته يف طق�س �صحو يف
اليوم الثامن ع�شر من فعاليات �إك�سبو  ،2020الذي انطلق يف �أول �أكتوبر
وي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل.
ورق�ص الع�شرات من الفنانني وامل��ؤدي��ن الرو�س يف �أزي��اء تقليدية تعك�س
الثقافات املختلفة للجمهوريات التي يت�شكل منها االحتاد الرو�سي بعدما
�أعلنت فيكتوريا لوبرييفا� ،سفرية اجلناح الرو�سي وملكة جمال رو�سيا
ال�سابقة انطالق �سل�سلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها اجلناح
املميز طيلة �أ�شهر �إك�سبو  2020دبي ال�ستة.
وقالت �إيكاترينا بريبيتكوفا من ق�سم االت�صال الدويل للجناح الرو�سي:
"يقدم جناحنا �أحد �أكرث الربنامج الثقافية والتجارية ثراء بني الأجنحة
املختلفة يف �إك�سبو  2020دب��ي .ونريد �أن نظهر مدى العمق والتفاعل
الذي حتفل به الثقافة الرو�سية".
وب��د�أت �شابة رو�سية ب��رداء تقليدي �أبي�ض ثلجي الرق�ص و�سقط ت�صفيق
مئات احلا�ضرين ،بينما انعك�ست على ال�شا�شة خلفها �صور لثلوج ال�شمال
الرو�سي القار�س لتنقل للح�ضور يف دبي ملحة من م�شهد طق�س خمتلف
كليا
وتلى امل�ؤدية ال�شابة ع�شرات من الفتيات وال�شبان الذي قدموا �صورة ملونة
براقة للتقاليد الرو�سية من هذه املنطقة يف ال�شمال الذي مييزه الطق�س
البارد.
ولو �أن التناق�ض بدا حادا ووا�ضحا ،لكن اجلمهور ا�ستقبل برتحاب بالغ
�أي�ضا فرقة �أخ��رى ،وه��ذه امل��رة من جنوب رو�سيا ،حيث ارت��دى �أع�ضا�ؤها
�أزياء �أخرى مميزة لريى الناظرون ملمحا �آخر للتنوع الثقايف والفني يف
الدولة مرتامية الأطراف.
ورق�صت ال�شابات وال�شبان على �أنغام مو�سيقى تقليدية �صفق لها اجلمهور
كثريا ،كما �أدى بع�ضهم �أغنيات من الرتاث الرو�سي تفاعل معها احل�ضور،
�سواء من الرو�س �أو غريهم ،ب�شكل ملفت.
وقال ه�شام ،وهو �سوري مقيم بالواليات املتحدة �إنه �سعيد بح�ضور العر�ض،
الذي ر�آه يعك�س ملمحا خمتلفا لرو�سيا.
وق��ال ه�شام "عر�ض جميل ج��دا يف �أول ي��وم لنا يف �إك�سبو ،ر�أي�ن��ا رق�صات
رائعة" .و�أ�ضاف "احلقيقة �إن هذا العر�ض جنح يف �أن يقدم لنا جانبا من
رو�سيا غري ال��ذي ن��راه ونتابعه يف الأخبار .طبعا ،ر�أينا الثقافة والرتاث
الرو�سيني" .ومن و�سط احل�ضور �أي�ضا ،حتدثت ناتاليا ،وهي رو�سية �أتت
خ�صي�صا من مو�سكو حل�ضور �إك�سيو  ،2020عن فخرها برتاث بلدها.
وقالت وهي تتابع تفاعل اجلمهور مع الرق�صات والأغنيات الرو�سية "ياله
من عر�ض جميل ،لقد �أحببته كثريا� .إك�سبو مكان مذهل ..هذا �أول يوم يل
يف �إك�سبو وزرت �أجنحة خمتلفة بينها �إيطاليا و�سوي�سرا".
وال تزال يف جعبة اجلناح الرو�سي الكثري من فعاليات الأجندة الثقافية
الد�سمة ،وتقول �إيكاترينا بريبيتكوفا من ق�سم االت�صال الدويل� ،إن التايل
�سيكون حفال للأطفال يف � 20أكتوبر ،حيث �سيقدم جمموعة من املغنيني
�صغار ال�سن
و�أ��ض��اف��ت "ت�شارك رو�سيا بجناح مميز و�أع�ت�ق��د �أن�ن��ا م��ن �أك�ثر الأجنحة
التي يزورها النا�س يف �إك�سبو  .2020زارن��ا حتى الآن �آالف الأ�شخا�ص،
ون�ستقبل كل يوم عددا يرتاوح بني �سبعة وثمانية �آالف �شخ�ص .ويف �أحد
�أيام العطالت زارنا � 12ألف �شخ�ص وهو رقم قيا�سي حتى الآن بالن�سبة
لنا".

بح�ضور الربوفي�سور «كلود نيكولييه» �أول رائد ف�ضاء �سوي�سري

اجلناح الإيطايل ي�ست�ضيف ندوة الف�ضاء من �أجل امل�ستقبل اجلناح ال�سوي�سري ي�سلط ال�ضوء على التعليم ،والبحث واالبتكار خالل «�أ�سبوع الف�ضاء» يف اك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر
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�شارك عدد من خ�براء الف�ضاء ورواد ال�صناعة
الإيطاليني يف ندوة "الف�ضاء من �أجل امل�ستقبل"
التي نظمها اجلناح الإيطايل يف �إك�سبو ،2020
� ،ضمن فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء ،حيث مت ت�سليط
ال�ضوء على ق�ضايا مهمة بينها م�شاركة املعرفة
ودور ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والفوائد
التي تعود على النا�س من ه��ذا امل�ج��ال ،وكذلك
زيادة ال�صخور يف الف�ضاء.
وق ��ال ب��اول��و جلي�سينتي ،امل�ف��و���ض ال �ع��ام جلناح
�إيطاليا يف �إك�سبو  2020دب��ي" :جناح �إيطاليا
م �ل��يء ب��ال �ن �م��اذج امل��رت�ب�ط��ة ب��اق�ت���ص��اد الف�ضاء.
وت�ت�م�ث��ل �أه�م�ي��ة ه ��ذه ال �ن��دوة يف ك��ون�ه��ا مبادرة
مهمة لت�سليط ال�ضوء ،لي�س فقط على الأجهزة
والربامج التي تتيح لكل الدول الو�صول للف�ضاء،
بل الأكرث �أهمية �أنها تعر�ض كيف ميكن للدول
الأ�صغر حجما حتقيق مكا�سب بتكلفة �أقل .ومبا
�أن �إك�سبو  2020ح��دث مهم يحظى مبتابعة
وا�سعة ،ف�إنه ميثل من�صة ممتازة ملناق�شة الق�ضايا
املت�صلة بالف�ضاء" .وحتدثت �سيمونيتا دي بيبو،
م��دي��ر مبكتب الأمم امل�ت�ح��دة ل �� �ش ��ؤون الف�ضاء
اخل��ارج��ي ،ع��ن "و�صول اجلميع �إىل الف�ضاء"،
وه��ي م�ب��ادرة م�شرتكة يقدمها املكتب ووكاالت
ف�ضاء وم�ؤ�س�سات بحثية وكيانات �صناعية.
وقالت" :هذه املبادرة تتيح فر�صا للدول الأخرى
لدخول عامل الف�ضاء .تابعنا م�ؤخرا منوذجني،
�أحدهما م�شروع قمر �صناعي �صغري من جامعة
ن�يروب��ي ،والآخ ��ر جلامعة ماليزيا .و�ساهم كل

يحتفل اجلناح ال�سوي�سري يف «اك�سبو 2020
دب��ي» ب�أ�سبوع الف�ضاء من خ�لال عقد �سل�سلة
م��ن املناق�شات ،وور� ��ش العمل وامل�ع��ار���ض على
مدى يومي الــ  20والــ  21من �أكتوبر اجلاري.
و�ست�شهد هذه الفعاليات ح�ضور الربوفي�سور.
كلود نيكولييه ،رائ��د ف�ضاء �سابق ،و�أول رائد
ف���ض��اء ��س��وي���س��ري� ،إىل ج��ان��ب خ�ب�راء دوليني
�آخرين يف الف�ضاء من دولة الإم��ارات العربية
املتحدة� ،سوي�سرا ،ال�ي��اب��ان ،الهند ،والواليات
املتحدة الأمريكية ملناق�شة علم الفلك ،ودرو�س
من الف�ضاء ،والبحث والتطوير يف علم الفلك
الراديوي� ،ضمن ق�ضايا �أخرى.
وي�ن�ظ��م اجل �ن��اح ال���س��وي���س��ري تنظيم «�أ�سبوع
الف�ضاء» بالتعاون مع «�سوي�سنيك�س» ،ال�شبكة
العاملية ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين �سوي�سرا وال�ع��امل يف
جم��االت التعليم ،البحث واالب�ت�ك��ار ،و«مركز
ال�ف���ض��اء مب��در� �س��ة ل� ��وزان االحت ��ادي ��ة للفنون
التطبيقية» (ئ��ي ��س�ب�ي����س) ،و«كلري�سبي�س»،
و«��س�ب�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ����س �آت ي� ��ور � �س�يرف �ي ����س» ،وجامعة
الإم � � ��ارات ،وك ��ل م��ن الأج �ن �ح��ة الأ�سرتالية،
اليابانية والهندية املُ�شاركة يف «اك�سبو 2020
دبي».
ق��ال مانويل �سالت�شلي ،املفو�ض العام للجناح
ال�سوي�سري« :متتلك �سوي�سرا تراثاً تاريخياً
يف علم الف�ضاء منذ هبوط �أول مهمة ف�ضائية
«�أب ��ول� �ل ��و  »11ع �ل��ى ال �ق �م��ر .ل� ��ذا ،ف � ��إن هذه
الفعالية ُتعد �شديدة الأهمية لنا ،وهي مبثابة

ه��ذا يف ت�سليط ال�ضوء على احل��اج��ة ل�ضوابط
وب��روت��وك��والت ح �م��اي��ة ،وي���س��اه��م م�ك�ت��ب الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي ب�شكل فعال يف
البحث عن حلول يف هذا ال�صدد".
وق��ال��ت مي�شيل الف��ان �ي��ا ،وه��ي �أ� �س �ت��اذ ميكانيكا
الطريان يف كلية بوليتيكو دي ميالنو ب�إيطاليا،
�إن ا�ستك�شاف الف�ضاء بطريقة فعالة ميكن �أن
يذهب بعيدا جدا يف �إدارة �أف�ضل لكوكبنا ،وحل
بع�ض من م�شاكله ،لكنها ح��ذرت من �أن تراكم
ال�صخور يف الف�ضاء قد و�صل �إىل ن�سب مقلقة.
و�أ�ضافت" :متت  6110عمليات �إطالق منذ عام
 .1957ومن املقدر �أن هناك � 29ألفا و430
ج�سما مت �إر�سالها �إىل الف�ضاء 26 ،باملئة منها
عبارة عن �أقمار �صناعية  16باملئة منها تعمل.
ه �ن��اك ن�ح��و  2300ق�ط�ع��ة م��ن ت�ل��ك الأج�سام

تطري يف الف�ضاء ب�سرعات ترتاوح بني  16و20
�ألف كيلومرت يف ال�ساعة .ونحن بحاجة للبحث
ع��ن �سبل لإدارة ه��ذه القطع وال�سيطرة عليها
وت��دم�يره��ا ،وي �ج��ري الآن ال�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
تكنولوجيا ل�ه��ذا ال �غ��ر���ض� .إن �ن��ا ننتج �صخورا
ف�ضائية منذ  60ع��ام��ا ،وق��د نحتاج �إىل 130
عاما لنعود للأجواء الطبيعية"
وقال جوليو رانت�سو ،املدير التنفيذي ل�شركة �آفيو
الإيطالية للدفع الف�ضائي" :هناك طلب متزايد
على تكنولوجيا ومعدات الف�ضاء وهذا ما ي�ساعد
على خف�ض التكلفة .هناك ع��دد م��ن ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي دخلت هذا املجال ،و�أنا
على ثقة من �أن هذه التطورات �ستتيح الو�صول
للف�ضاء �أم��ام ع��دد �أك�بر من ال��دول من خمتلف
�أنحاء العامل".

فر�صة لت�سليط ال�ضوء على البحث ،التعليم،
واالبتكار يف جمال الف�ضاء .ونفتخر با�ست�ضافة
ال�بروف �ي �� �س��ور .ك �ل��ود نيكولييه وب ��الإجن ��ازات
ال�سوي�سرية يف عامل الف�ضاء».
و�ستتمحور �أن�شطة «�أ�سبوع الف�ضاء ال�سوي�سري»
ح��ول حت�سني التنمية امل ُ���س�ت��دام��ة وا�ستخدام
البيانات الكربى يف االبتكار .و�س ُيظهِر اجلناح
ال�سوي�سري االبتكار يف اخل��دم��ات اللوج�ستية
الف�ضائية املُ�ستدامة واالكت�شافات الف�ضائية
من خالل املعر�ض املُقام يف «نوافري االبتكار».
و�سيو�ضح الرتكيز على التعليم م��دى �أهمية
نقل تقنية الف�ضاء يف حتقيق �أه��داف التنمية
املُ�ستدامة التي �أعلنتها ُمنظمة الأمم املتحدة،

كما �سي�سلط ال�ضوء على م�ب��ادرات الطلبة يف
االب�ت�ك��ارات الف�ضائية و�أي���ض�اً م �ب��ادرات مركز
(ئي �سبي�س) ،وذلك من خالل ور�شة عمل.
وحت � ��ت � �ش �ع��ار االب� �ت� �ك ��ار� � ،س �ت �ق��دم �سوي�سرا
«كلري�سبي�س» ،وهي �شركة نا�شئة ُولدَت مبدر�سة
لوزان االحتادية للفنون التطبيقية ،واختارتها
وكالة الف�ضاء الأوروب�ي��ة كي تقود حتالفا من
ال�شركات لتطوير تقنيات اللتقاط الأنقا�ض
املُرتاكمة من الف�ضاء واخراجها من مداراتها،
ُبغية قيادة مفهوم اال�ستدامة يف الف�ضاء .و ُتعد
«كلري�سبي�س» امل�شروع الأول من نوعه يف العامل
و�ستُطلق �أوىل مهامها الن�شطة للتخل�ص من
الأنقا�ض الف�ضائية يف عام .2025
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204377 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204377 :بتاريخ2014/07/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204376 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204376 :بتاريخ2014/07/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/12 :
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EAT 120750
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
التميمي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحه �أدناه عن العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم 295447 :بتاريخ 2018/07/04 :
امل�سجلة بالرقم 295447 :بتاريخ 2019/01/17 :
ب�إ�سم املالك :جمعية ال�شارقة التعاونية
وعنوانه � :ص.ب ، 5435 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 				 35 :
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريخ التعديل2021/10/14 :
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/19
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وزارة االقت�صاد
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EAT 119076
منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
التميمي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحه �أدناه عن العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم 294886 :بتاريخ 2018/07/04 :
امل�سجلة بالرقم 294886 :بتاريخ 2019/01/17 :
ب�إ�سم املالك :جمعية ال�شارقة التعاونية
وعنوانه � :ص.ب ، 5435 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد  :بتاريخ :
�صورة العالمة

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

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك زيد �سريفي�سز م.د.م�.س
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم 289915 :بتاريخ2018/3/29:
بتاريخ2018/10/11:
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم :زيد �سريفي�سز م.د.م�.س.
وعنوانه :وحدة رقم  ، 3102جمريا بزن�س �سنرت � 5أر�ض رقم :جي ال تي – بي ات�ش  – 2دبل يو � 1أي  ،ابراج
بحريات جمريا  ،دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
املنتجات :الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة
و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال
�أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
الواقـعة بالفئة09 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة :زيد �سريفي�سز م.د.م�.س.
ا�سم املتنازل له :كيدزونيت ليمتد
وعنوانه :ات�ش.دي  ، 150الطابق  ، 15ويورك هب  ، 70برج اخلتم ،مربعة �سوق �أبو ظبي العاملي ،جزيرة املاريا،
�أبو ظبي ،االمارات العربية املتحدة.
مهـنته :ال�صناعة والتجارة.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/10/10 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 10 / 13 :
�إدارة العالمات التجارية
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 				 35 :
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريخ التعديل2021/10/14 :
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/19
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 335913 :بتاريخ2020/09/20 :
امل�سجلة بالرقم 335913 :بتاريخ2020/12/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 335908 :بتاريخ2020/09/20 :
امل�سجلة بالرقم 335908 :بتاريخ2020/12/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204379 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204379 :بتاريخ2020/08/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

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

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

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

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
وي�سدوم جروب م م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
عبد هلل �شكري عبد هلل القوا�سمي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
الدبران للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 362191 :بتاريخ 2021/10/17:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :وي�سدوم جروب م م ح.
املوطن  :ب 2مبنى مكاتب الت�أجري اي مكتب رق��م  126ج��ي ،01املنطقة احل��رة باحلمرية� ،أي  ،2ال�شارقة،
االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات  WISDOM GROUP FZEكتبت ب�أحرف التينية
ب�شكل مميز �أعالها ت�صميم كروي ال�شكل باللونني الأزرق وحافة باللون الربتقايل كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 362191 :بتاريخ 2021/7/18:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :عبد هلل �شكري عبد هلل القوا�سمي.
العنوان� 7 :شارع زكي ادلبي� ،أم ال�سماق ،عمان ، 1821،الأردن.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخل�ب��ز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احل�ل��وي��ات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل) البهارات؛ الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات  BAZARIA SWEETSكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل
مميز �أعالها ر�سم لت�صميم مميز لأ�شكال هند�سية متداخلة كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 333983 :بتاريخ 2021/7/18:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :الدبران للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
العنوان� :ص.ب  ،252224ديرة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخل�ب��ز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احل�ل��وي��ات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل) البهارات؛ الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمةُ :كتب امل�سمى  Tastyبحروف التينية بارزة وذلك بخط متميز وفني وكتب باللون الأبي�ض
وذلك داخل �شكل بي�ضاوي �أزرق بحدود �أ�صفر وفوق حدود لون �أزرق ويظهر هناك ثالثة �أوراق اخ�ضر تخرج
من �شكل بي�ضاوي اىل اخل��ارج وكتب اي�ضا امل�سمى" ت�ستي" باللغة العربية �أي�ضا يف نف�س النموذج كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 172707
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359538تاريخ2021/09/15 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دروندي فران�شايز كوربوري�شن ليمتد
وعنوانه��� :ص.ب ،437 .الطابق الأول ،كين�سينجتون ت�شامربز 50/46 ،كين�سينجتون بلي�س� ،سانت هيلري،
جري�سي جيه ئي0 4زد ئي ،جزر القنال.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خ��دم��ات توفري الأط�ع�م��ة وامل���ش��روب��ات ،الإي ��واء امل ��ؤق��ت ،امل�ق��اه��ي ،الكافترييات ،املطاعم امل��ؤق�ت��ة �أو املتنقلة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،الفنادق ،ال ُنزل ،الفنادق ال�صغرية (املوتيالت) ،ت�أجري �أجهزة الطبخ،
املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة� ،أماكن �إقامة ال�سياح ،ت�أجري الكرا�سي
واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري ُغرف الإجتماعات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  DERWANDIباللغة الإجنليزية و دروندي باللغة العربية
بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
زيد �سريفي�سز م.د.م�.س
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ2018/3/29:
بتاريخ2018/10/11:

املودعة حتت رقم289916 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم :زيد �سريفي�سز م.د.م�.س.
وعنوانه :وحدة رقم  ، 3102جمريا بزن�س �سنرت � 5أر�ض رقم :جي ال تي – بي ات�ش  – 2دبل يو � 1أي  ،ابراج
بحريات جمريا  ،دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
املنتجات :اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث
ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
الواقـعة بالفئة42 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة :زيد �سريفي�سز م.د.م�.س.
ا�سم املتنازل له :كيدزونيت ليمتد
وعنوانه :ات�ش.دي  ، 150الطابق  ، 15ويورك هب  ، 70برج اخلتم ،مربعة �سوق �أبو ظبي العاملي ،جزيرة املاريا،
�أبو ظبي ،االمارات العربية املتحدة.
مهـنته :ال�صناعة والتجارة.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/10/10 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 10 / 13 :
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
جيميني جلوبال م م ح.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ت�سكو انرتنا�شيونال م م ح.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 362193 :بتاريخ 2021/10/17:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جيميني جلوبال م م ح.
العنوان :ب 2مبنى مكاتب الت�أجري اي مكتب رق��م 126ج��ي ،01املنطقة احل��رة باحلمرية� ،أي  ،2ال�شارقة،
االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات  GEMINI GLOBAL FZEكتبت ب�أحرف التينية
ب�شكل مميز بجانبها ت�صميم �شبه بي�ضاوي مر�سوم ب�شكل �أ�شرطة �أفقية باللون الأخ�ضر كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 362192 :بتاريخ 2021/10/17:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ت�سكو انرتنا�شيونال م م ح.
املوطن  :مبنى مكاتب الت�أجري اي مكتب رقم  126جي ،13املنطقة احلرة باحلمرية ،اي� ،2صندوق بريد53020
 ،ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات  Tisco INTERNATIONAL FZEكتبت ب�أحرف
التينية ب�شكل مميز بحيث كتب احلرف الالتيني  Tبخط كبري وت�صميم مائل مميز باللون الأحمر كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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خالل لقاء الزيودي مع وزير التجارة وال�صناعة البنمي على هام�ش �إك�سبو  2020دبي

الإمارات وبنما تبحثان تطوير التعاون االقت�صادي وتو�سيع �آفاق ال�شراكة
•• دبي -وام:

عقد معايل الدكتور ث��اين بن �أحمد ال��زي��ودي وزير
دولة للتجارة اخلارجية ،لقا ًء ثنائياً ،مع معايل رامون
مارتيناز دي الغوارديا وزير التجارة وال�صناعة لدى
جمهورية بنما ،على هام�ش معر�ض �إك�سبو 2020
دبي ،لبحث �أطر تطوير العالقات االقت�صادية وتو�سيع
�آفاق ال�شراكة يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
وناق�شا الوزيران خالل اللقاء �سبل حتقيق م�ستويات
�أعلى من ال�شراكة االقت�صادية ،من خالل ا�ستك�شاف
جم ��االت ج��دي��دة ل�ل�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،واالتفاق
على م�سارات جديدة للتكامل االقت�صادي والتنموي
خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وزي� ��ادة ال �ت �ب��ادالت التجارية
وتدفقات اال�ستثمار بني البلدين ومبا يدعم الأجندة
االقت�صادية لدى اجلانبني.
و�أق ��را خ�ط��وات عملية لتطوير ال�ع�لاق��ات التجارية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة وت�سهيل و� �ص��ول امل�ستثمرين ورواد
الأعمال �إىل �أ�سواق البلدين واال�ستفادة من الفر�ص
الواعدة التي توفرها.
وا��س�ت�ع��ر���ض م�ع��ايل ال��زي��ودي �أب ��رز ال �ت �ط��ورات التي
�شهدها اقت�صاد دولة الإم��ارات ،و�أطلعه على م�شاريع
اخلم�سني واحلزم واملبادرات اال�سرتاتيجية والنوعية

•• عجمان –الفجر:

�إ�ستهل جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان
�سل�سلة ال��ور���ش التدريبية التخ�ص�صية
��ض�م��ن ال�ب�رن��ام��ج ال��وط �ن��ي �إ� �ش��راق��ة يف
ن���س�خ�ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ب��ور� �ش �ت��ي ع �م��ل حتت
ع � �ن� ��وان�“ :إدارة امل ��واه ��ب ب�ي�ن �أف � ��راد
الأ�سرة” و”�شغف ريادة الأعمال”والتي
ت �� �س �ت �ه��دف رواد ورائ � � � ��دات وع�ضوات
املجل�س.
ح�ضر ور��ش�ت��ي العمل ��س�ع��ادة الدكتورة
�آم �ن��ة خ�ل�ي�ف��ة �آل ع �ل��ي رئ�ي���س��ة جمل�س
�سيدات اعمال عجمان ،وقدم ور�شة �إدارة
املواهب بني �أفراد الأ�سرة ،م�ست�شار �إدارة
الأع �م ��ال ـ ف�ه��د ف�ي���ص��ل ال �ب��اق��ر ،مدرب
ال��رخ �� �ص��ة ال��دول �ي��ة ل ��ري ��ادة الأع� �م ��ال،
وم�ؤ�س�س ومدير عام �شركة “نيوتيلوجي
لال�ست�شارات” يف الكويت ،وقدمتا ور�شة
�شغف ريادة االعمال ،م�ست�شارة التدريب
ن ��ورة ح�م��د ال�شام�سي ورائ� ��دة االعمال
ل�ي�ل��ى ال �� �س �ع��دي ،وذل� ��ك ب �ح �� �ض��ور رواد

ال �ت��ي ت �ع��زز ال �ت �ح��ول ن�ح��و من ��وذج اق�ت���ص��ادي جديد
�أك�ثر مرونة وا�ستدامة وتفتح �آف��اق �أو�سع لل�شراكات
اال�ستثمارية والتجارية.
و�أكد معايل الزيودي على �أهمية تعزيز التعاون على
امل�ستويني احلكومي واخلا�ص ،وتنويع �أن�شطة التعاون
االقت�صادي على كافة الأ�صعدة ،وتو�سيع نطاق التعاون
التجاري واال�ستثماري خالل الفرتة املقبلة ،م�شرياً
�إىل �أن بنما تعد بوابة ا�سرتتيجية ملرور جتارة دولة
الإم��ارات �إىل الدول الالتينية ،و�شريكاً جتارياً مهماً
يف منطقة �أم��ري�ك��ا ال��و��س�ط��ى ،وح�ق��ق حجم التبادل
التجاري غري النفطي بني دولة الإمارات وجمهورية
بنما خالل العام املا�ضي  2020من��واً بنحو 17%
مقارنة مع ع��ام  ،2019وخ�لال الن�صف الأول من
ال�ع��ام اجل��اري بن�سبة  107%مقارنة م��ع الن�صف
الأول من  ،2020كما حقق من��واً بن�سبة 165%
خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة.
ودع��ا ال��زي��ودي جمتمع الأع �م��ال يف بنما �إىل تعزيز
ح���ض��وره يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،باعتباره
املن�صة العاملية الأب ��رز لعر�ض املنتجات واخلدمات
والو�صول �إىل �أ�سواق من خمتلف دول العامل وعقد
�شراكات جديدة تخدم اخلطط امل�ستدامة وامل�ستقبلية.
جدير بالذكر �أن جمهورية بنما ت�أتي يف املرتبة 35
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م��ن ب�ين دول ال�ع��امل م��ن حيث ر�صيد اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ال ��واردة �إىل دول��ة الإم ��ارات حتى
مطلع عام  ،2020وبنمو بلغ  6%مقارنة مع مطلع
ع��ام  ،2019وبر�صيد ت��راك�م��ي و�صلت قيمته �إىل
نحو  1.76مليار دره��م ،وتتنوع ا�ستثمارات بنما يف

الإمارات لت�شمل جمموعة من القطاعات االقت�صادية،
�أبرزها :النقل والتخزين ،وجتارة اجلملة والتجزئة،
وال�ت�ع��دي��ن وا��س�ت�غ�لال امل�ح��اج��ر ،والأن���ش�ط��ة املهنية
والعلمية والتقنية ،الأن�شطة العقارية ،والت�صنيع،
والبناء والت�شييد.

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ي�ستهل الور�ش التدريبية للربنامج الوطني
�إ�شراقة بور�شتي «�إدارة املواهب بني �أفراد الأ�سرة» «�شغف ريادة الأعمال»
ورائدات االعمال وامل�شاركني يف الربنامج
و�سيدات االعمال ع�ضوات املجل�س.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة �آم�ن��ة خليفة �آل علي،
رئي�سة جمل�س �سيدات اع�م��ال عجمان،
�أن املجل�س حري�ص على تقدمي اجلانب
اال� �س �ت �� �ش��اري ل�ل�أ� �س��ر امل�ن�ت�ج��ة يف �إم ��ارة
ع� �ج� �م ��ان ،مب ��ا ي ��واك ��ب � �س �ع��ي املجل�س
ل�ل�م���س��اه�م��ة ال �ف �ع��ال��ة ب�ت�ح�ق�ي��ق �أه� ��داف
ا�سرتاتيجية اخلم�سني لدولة الإمارات
ل��دى الأ� �س��ر املنتجة و��س�ي��دات ورائ ��دات
الأع�م��ال ،وذل��ك عرب الربنامج الوطني
“�إ�شراقة” ،الذي يهدف �إىل ن�شر ثقافة
العمل احل��ر وت�شجيع الأ�سر الإماراتية
على حتويل املجتمع املحلي من م�ستهلك
�إىل م�ن�ت��ج .و�أكدت ”:ي�ستمر جمل�س

��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان يف ت�ق��دمي كافة
�سبل الدعم ل�سيدات الأعمال وع�ضوات
املجل�س ،عرب تنظيم عدد كبري من ور�ش
العمل التخ�ص�صية والتي يقدمها نخبة
من �أبرز املدربني من امل�ؤ�س�سات واجلهات
التدريبية عالية امل�ستوى ،ومب��ا يخدم
�أهداف برنامج “�إ�شراقة” لتمكني الأ�سر
الإماراتية اقت�صادياً ،وم�ساعدتهم على
االب��داع واالب�ت�ك��ار يف تطوير منتجاتهم
وزي � ��ادة تناف�سيتها وت��و��س�ي��ع �أ�سواقها
م�ستقب ً
ال» .ه��ذا وناق�شت ور��ش��ة �إدارة
املواهب بني �أفراد الأ�سرة� ،سبل اكت�شاف
امل� ��واه� ��ب يف ف ��ري ��ق الأ� � �س� ��رة ال ��واح ��دة
والتعرف على طبيعة كل فرد من �أفراد
ال�ف��ري��ق .كما ت�ن��اول��ت واج �ب��ات القيادي

يف ف��ري��ق الأ� �س��رة للتعامل م��ع املواهب
وال �ق��درات امل��وج��ودة يف ال�ف��ري��ق .كما مت
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أ� �س��ال �ي��ب تنمية
وت �ع��زي��ز ال� �ق ��درات وا� �س �ت �غ�لال املواهب
والعمل على جتان�سها ،ف�ض ً
ال عن طرق
حت�سني م�ستوى �أداء الفريق والتعامل
مع التحديات التي قد تواجهه .ور�صدت
الور�شة الأخطاء ال�شائعة يف التعامل مع
املواهب ومعايري جناح الأ�سرة القيادية.
وت �ن��اول��ت ور� �ش��ة ��ش�غ��ف ري� ��ادة االعمال
ال�ت��ي قدمتها ن ��ورة ال�شام�سي ،مفهوم
ال�شغف يف ريادة االعمال وكيفية البحث
الكت�شاف ال�شغف وال �ف��رق ب�ين ال�شغف
احلقيقي والع�شوائي و�سمات ال�شغوفني
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن حت��وي�ل��ه ل�ع�م��ل ري ��ادي

وتهدف الور�شة �إىل التعرف على مراحل
ال���ش�غ��ف واك �ت �� �س��اب م �ه��ارات��ه والتمكن
من حتديد �سمات ال�شخ�صية ال�شغوفة
والتغلب على املعوقات الفكرية و�أهمية
االبتكار يف ري��ادة االع�م��ال ،.من جانبها
�أو�ضحت ليلى ال�سعدي �أ�سا�سيات جناح
امل �� �ش��اري��ع وال �� �ص �ف��ات اخل��ا� �ص��ة برائد
الأعمال و�ضرورة التحلي بروح املغامرة
وال�ت�ع�ل��م امل�ستمر لتحويل الأف �ك��ار �إىل
م�شاريع قائمة ،وقدمت للح�ضور نبذة
عن م�شروعها وكيفية مواجهة العقبات
وحتويلها لفر�ص جناح.
ي��ذك��ر ان ب��رن��ام��ج “�إ�شراقة” ي�سعى
�إىل تنمية امل�ه��ارات وامل�ع��ارف يف خمتلف
املجاالت لدى الأ�سر املنتجة يف الإمارة،
و�إح� � ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف �آداء وتطور
امل�شاريع والأفكار ،من خالل ور�ش العمل
ال �ت��ي ينظمها ل�ل�م���ش��ارك�ين يف اجلانب
اال�ست�شاري ،والذي يت�ضمن :ا�ست�شارات
م��ال�ي��ة وق��ان��ون�ي��ة واق�ت���ص��ادي��ة وبيانات
مكانية و�أخرى الكت�شاف املواهب.

ملناق�شة الدور احلا�سم للهيدروجني يف مزيج الطاقة املتجددة يف امل�ستقبل

�أديبك  2021يجمع نخبة من �أبرز خرباء الطاقة العامليني
•• �أبوظبي-الفجر:

��س�ي�ج�م��ع م ��ؤمت��ر �أدي� �ب ��ك  2021الذي
�سيتم انعقاده مبا�شرة بعد م�ؤمتر الأمم
امل�ت�ح��دة امل�ن��اخ��ي (ك ��وب  ،)26امل �ئ��ات من
ال��وزراء و�صناع القرار وق��ادة الأعمال من
جميع �أنحاء العامل لتبادل وجهات النظر
حول كيف ميكن للهيدروجني من تقدمي
نهج �شامل ونظيف ومتكامل بنف�س الوقت
ملختلف قطاعات الطاقة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وي�ق��ام معر�ض وم��ؤمت��ر �أب��وظ�ب��ي الدويل
للبرتول “�أديبك  ”2021حت��ت رعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة يف الفرتة املمتدة من
� 15إىل  18ن��وف�م�بر  2021يف مركز
�أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن��ي ل�ل�م�ع��ار���ض (�أدن �ي ��ك)،
وت�ست�ضيفه �شركة برتول �أبوظبي الوطنية
(�أدن��وك) بدعم من وزارة الطاقة والبنية
التحتية بدولة الإم��ارات وغرفة �أبوظبي
ودائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي.
ووف � ًق��ا لآخ ��ر و�أح � ��دث ت�ق��ري��ر � �ص��ادر عن
ج��ول��دم��ان ��س��اك����س ،ف ��إن��ه مي�ك��ن �أن يلبي
الهيدروجني الأخ�ضر ما ي�صل �إىل 25%
م��ن متطلبات ال�ط��اق��ة يف ال �ع��امل يف �أقل

م��ن  30ع��ا ًم��ا وبقيمة �سوقية ت��زي��د عن
 10تريليون دوالر �أمريكي ،وقد خ�ص�ص
م ��ؤمت��ر �أدي �ب��ك ل�ه��ذا ال �ع��ام �سبع جل�سات
للهيدروجني خالل م�ؤمتره اال�سرتاتيجي
للت�أكيد على �أهمية الهيدروجني يف قطاع
ال �ط��اق��ة امل �ت �ن��وع وال �ت �� �ص��دي للتحديات
وال�ف��ر���ص لإن �ت��اج ال�ه�ي��دروج�ين الأخ�ضر
والأزرق على نطاق �صناعي وا�سع.
ه ��ذا و��س�ت���س�ل��ط اجل �ل �� �س��ات ال �� �ض��وء على
م��و� �ض��وع��ات ��ص�ن��اع�ي��ة م�ه�م��ة م �ث��ل :بناء

اق �ت �� �ص��اد ه� �ي ��دروج�ي�ن م �� �س �ت��دام وو�ضع
�إط��ار لل�سيا�سة لتعزيز ن�شر الهيدروجني
و�إع��ادة تخ�صي�ص �سال�سل القيمة و�إدارة
دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات ال �ع ��ر� ��ض وال �ط �ل ��ب ورف ��ع
امل�ستوى.
وم � ��ن ب �ي�ن ن �خ �ب��ة امل �ت �ح ��دث�ي�ن اخل �ب��راء
امل�شاركني يف جل�سات �أديبك للهيدروجني
الدكتور �سمري ج� .سرحان ،مدير العمليات
ب�شركة �إي��ر برودكت�س وم��ارت��ن هيو�سنت،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تيلوريان

ل�ل�غ��از وك��ري���س�ت��وف ن��وي��ر���س ،رئ�ي����س ق�سم
ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن الأخ� ��� �ض ��ر ل � ��دى �شركة
تي�سينكروب وج��ون كينت ،كبري م�س�ؤويل
ن �ق��ل ال �ط��اق��ة يف � �ش��رك��ة ك�ي�ن��ت و�ألي�سيا
�إي�ستمان ،ال�شريك امل�ؤ�س�س ورئي�س �شركة
�إن�ترك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال ل�ل�ط��اق��ة وب ��ول بوجرز،
ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ��ش��رك��ة ���شِ ��ل للهيدروجني
و�آن��دي همنغواي ،رئي�س حت�سني الطاقة
واالب �ت �ك��ار ل ��دى � �ش��رك��ة وود ب��ي �إل �سي
وبراندون �سبن�سر رئي�س �صناعات الطاقة
ل��دى �شركة �إي��ه ب��ي ب��ي ودان�ي��ال تي�شمان،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة هيدروجينيو�س
ورود كري�ستي ،نائب الرئي�س التنفيذي
حللول الآالت التوربينية والعمليات لدى
�شركة بيكر هيوز.
وبهذه املنا�سبة ،قال كري�ستوفر هد�سون،
رئي�س الطاقة العاملية لدى �شركة دي �إم جي
�إيفنت�س ،اجلهة املنظمة ملعر�ض وم�ؤمتر
(�أديبك)�“ :سيوفر �أديبك  2021من�صة
مثالية ل�صناعة الطاقة العاملية الكت�ساب
الأفكار الرئي�سية وتبادل املعرفة مع �صناع
ال �ق��رار وال�ت�ق�ن�ي�ين وال�ع�ل�م��اء وال�شركات
يف طليعة �صناعة ال�ه�ي��دروج�ين وحتديد
مناذج الأعمال واال�سرتاتيجيات اجلديدة
املطلوبة لفتح وخلق وزيادة قيمة �إمكانات

الهيدروجني كم�صدر للطاقة النظيفة يف
امل�ستقبل» .كما يوفر �أديبك من�صة مثالية
لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة لإظهار
التزامها ب�صايف انبعاثات الكربون بحلول
ع��ام  2050وخ��ارط��ة طريقها مل�ستقبل
ال �ط��اق��ة امل �� �س �ت��دام��ة ب��ال �ت��زام��ن م��ع قيام
احلكومات يف جميع �أنحاء العامل بتنفيذ
خطط لإزال��ة الكربون م��ع �ضمان توفري
طاقة مي�سورة التكلفة للجميع بالإ�ضافة
لإن �ت��اج ال �ه �ي��دروج�ين الأخ �� �ض��ر املتكامل
ال��ذي يعد ج��زءاً ال يتجز�أ من طموحاتها
امل�ستقبلية ،حيث ي�أتي ذلك يف الوقت الذي
ت�ضع فيه دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
نف�سها كمنتج وم�صدر منخف�ض التكلفة
للهيدروجني الأزرق والأخ�ضر ،ف�ض ً
ال عن
الأمونيا اخل�ضراء.

املتخ�ص�ص وحوافز اخلدمة واملنتجات التي
توفرها دِل تكنولوجيز .وتتطلع ال�شركتان
لت�سخري م��وارده �م��ا لتحقيق امل��زي��د من
التعاون لتقدمي خدمات �شاملة توفر �أف�ضل
التجارب الرقمية لعمالء �إجنازات.
وق��د �أح��دث��ت التكنولوجيا حت��وال الف�ت�اً يف
�أ�ساليب عمل ال�شركات على م��دار ال�سنة
املا�ضية ،وكان لها �أثراً كبرياً يف ت�سريع وترية
االبتكار وتعزيز الكفاءة ،وتنظيم العمليات،
الأم ��ر ال��ذي �ساهم يف زي ��ادة اال�ستثمار يف
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة ورف ��ع ال�ط�ل��ب عليها.
و�أ��ش��ارت نتائج “م�ؤ�شر التحول الرقمي”
ال�صادر م��ؤخ��راً عن �شركة دِل تكنولوجيز
�إىل متكن �أكرث من  90%من امل�ؤ�س�سات يف
دول الإم��ارات من ت�سريع “بع�ض” برامج
التحول الرقمي اخلا�صة بها ه��ذا العام.
وع�ن��د مقارنة ذل��ك باملعيار العاملي البالغ
 ،80%ف ��إن��ه ي�شري �إىل �أن امل��ؤ��س���س��ات يف

املنطقة قد و�ضعت برامج التحول الرقمي
ع�ل��ى ر�أ�� ��س �أول��وي��ات �ه��ا .وت�ت�م�ث��ل الأه� ��داف
الرئي�سية لبيئة الأعمال احلالية يف �إيجاد
الطرق الكفيلة بت�سخري التقنيات ال�سحابية
لتحقيق الإدارة وامل�شاركة ال�سهلة لتقنيات
احل��و��س�ب��ة وال�ت�خ��زي��ن وال���ش�ب�ك��ات وحماية
البيانات .وكانت “�إجنازات” قد ح�صلت يف
وقت �سابق من هذا العام على لقب “مزود
اخل��دم��ة ال�سحابية” م��ن دِل تكنولوجيز
لتعزز بذلك من قدراتها على توفري حلول
دِل تكنولوجيز ال�شاملة لل�سحابة الهجينة
واملتعددة لعمالئها .كما �ستتمكن ال�شركة
م��ن الو�صول ال�سهل وال�سريع �إىل املوارد
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا دِل تكنولوجيز
ك��ال�ت��دري�ب��ات التقنية واحل��واف��ز اخلا�صة
باملنتجات واخل��دم��ات� ،إىل ج��ان��ب املرونة
لتنمية �أعمالها باال�ستفادة من جمموعة
�شاملة من املزايا املالية.

«�إجنازات» توقع اتفاقية تعاون مع « ِدل تكنولوجيز» لدعم وترية التحول الرقمي
•• �أبوظبي-الفجر:

يف خ� �ط ��وة �أخ � � ��رى ن �ح��و م �� �س�ي�رة تعزيز
ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص،
وق �ع ��ت �أم� �� ��س � �ش��رك��ة “�إجنازات” على
هام�ش م�شاركتها �ضمن فعاليات “�أ�سبوع
جيتك�س للتقنية  ”2021اتفاقية تعاون
ا�سرتاتيجي مع �شركة “دِل تكنولوجيز”
ل �ت �ع��زي��ز ق �ي �م��ة اخل ��دم ��ات ال �ت��ي تقدمها
ال�شركة للهيئات احلكومية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
ومت التوقيع على االتفاقية من قبل كل من
ال�سيد �أ��س��ام��ة ذهبية ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �إجن � ��ازات ،وحم�م��د �أم�ي�ن ،النائب
الأول ل�ل��رئ�ي����س ملنطقة ال���ش��رق الأو�سط
ورو�سيا و�إفريقيا وتركيا يف دِل تكنولوجيز.
ومت ّكن ه��ذه االتفاقية �شركة “�إجنازات”
م� ��ن اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ف ��ر� ��ص ال �ت ��دري ��ب

«ال�سفر للإمارات» الأكرث ت�صفحا عرب «البوابة الر�سمية» ..
و� 523ألف م�شاهدة ل�صفحات «الت�أ�شريات ال�سياحية»

•• �أبوظبي -وام:

ت�صدرت ال�صفحات املرتبطة بال�سفر �إىل الإمارات قوائم �أكرث ال�صفحات
م�شاهدة عرب البوابة الر�سمية حلكومة دول��ة الإم ��ارات « »u.aeخالل
الربع الثالث من عام  ،2021فيما �سجلت ال�صفحات املتعلقة ب�شروط
التقدمي على ت�أ�شريات ال�سياحة للدولة ما يزيد على � 523ألف م�شاهدة
يف الفرتة ذاتها .وك�شفت هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية يف
بيانات خ�صت بها وكالة �أنباء الإم��ارات ،عن قائمة �أك�ثر  10مو�ضوعات
ت�صفحاً ع�بر البوابة وال�ت��ي �شملت :ال�سفر خ�لال جائحة كوفيد،19-
اال�ستعالم ع��ن طلبات �أذون ��ات ال��دخ��ول وال�ت��أ��ش�يرات ،وت��أ��ش�يرة الإقامة،
التطعيم �ضد فريو�س كوفيد ،19-الهوية الإماراتية ،ت�أ�شرية ال�سياحة،
العطالت العامة ،تطبيق احل�صن� ،إن�ف��اذ القانون خ�لال انت�شار جائحة
كوفيد ،19-ت�أ�شرية الرتانزيت.
وتعد الأح��داث والفعاليات الدولية التي ت�شهدها الإم��ارات ويف مقدمتها
“�إك�سبو  2020دبي” �أح��د �أب��رز �أ�سباب ارتفاع ن�سب ت�صفح املو�ضوعات
الع�شر على البوابة نظرا الرتباط تلك املوا�ضيع ب�شكل وثيق باملعلومات
والإج ��راءات اخلا�صة بقدوم ال��زوار من خ��ارج ال��دول��ة ،حيث �شهد الربع
الثالث من العام اجلاري ارتفاعا ملحوظا يف عدد الزوار وعدد احلجوزات
الفندقية من قبل الراغبني بامل�شاركة يف هذا احلدث الدويل الهام.
و�أكدت �أحالم عبدالرحمن الفيل مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف الهيئة
�أن تنامي �أع��داد م�شاهدة ال�صفحات اخلا�صة بال�سفر �إىل الدولة يعك�س
جن��اح م�ب��ادرة البوابة بن�شر �أح��دث املعلومات الر�سمية املتعلقة بالدولة
على �أو�سع نطاق ،مما مكنها من التحول �إىل �إحدى �أهم املن�صات الر�سمية
الرتويجية للدولة.

�سانت ريجي�س دبي ،النخلة يح�صد
�إحدى جوائز ال�سفر العاملية 2021

•• دبي-الفجر:

يحتفل فندق �سانت ريجي�س دب��ي ،النخلة ومل مي��ر على افتتاحه �سوى
خم�سة �أ�شهر ،بنجاحه يف الفوز ب�إحدى جوائز ال�سفر العاملية املرموقة،
حيث ح�صل على لقب �أف�ضل الفنادق اجلديدة يف ال�شرق الأو��س��ط لعام
 ،2021بالإ�ضافة �إىل تر�شيحه لنيل جائزة �أف�ضل الفنادق اجلديدة على
م�ستوى العامل لعام .2021
وتعد جوائز ال�سفر العاملية �أهم اجلوائز املرموقة التي ت�سلط ال�ضوء على
االمتياز يف جم��ال ال�سياحة وال�سفر وال�ضيافة ،وتعنى بتكرمي وتقدير
اجلهات العاملة يف ه��ذه املجاالت واالحتفاء بتميزها يف خمتلف مناحي
هذه القطاعات.
ويتم اختيار املر�شحني عرب ت�صويت نخبة من املخت�صني العاملني يف هذه
امل�ج��االت ككبار امل��دراء التنفيذيني ووك��االت ال�سياحة وال�سفر ومنظمي
الرحالت ال�سياحية والوكالء وو�سائل الإعالم� ،إىل جانب ت�صويت اجلمهور،
ما يجعل نيل �إحدى هذه اجلوائز �إجنا ًزا ي�ستحق الفخر والثناء.
ومن جانبه ،قال ال�سيد م��روان ف�ضل ،املدير العام لفندق �سانت ريجي�س
دب��ي ،النخلة معلقًا على هذا النجاح “ :نحن فخورون للغاية بح�صولنا
على هذا التكرمي الرفيع من �أحد �أهم برامج اجلوائز املرموقة يف جمال
ال�سياحة وال�سفر».
و�أ��ض��اف�“ :إنه ل�شرف عظيم لنا و�إجن��از مذهل بالن�سبة لأع�ضاء فريق
العمل �أن يروا ثمار جهودهم امل�ستمرة وتفانيهم يف تقدمي جتارب �ضيافة
فريدة عرب هذا التكرمي العاملي الهام« .
وقال ال�سيد فا�ضل “نحن متحم�سون للرتحيب بال�ضيوف والزوار اجلدد
يف الفندق ليح�صلوا على جتربة �إقامة ال ُتن�سى ي�ستمتعون خاللها بنكهة
ال�ضيافة ال�شرق �أو�سطية الأ�صيلة متمثلة ب��إرث �سانت ريجي�س العريق
الغني عن التعريف».
ويف حديثه عن اجلائزة ،قال ال�سيد غراهام كوك ،م�ؤ�س�س جوائز ال�سفر
العاملية“ :على ال��رغ��م م��ن التحديات امل�ستمرة التي يواجهها قطاعنا،
ي�سعدين �أن �أخربكم �أن برنامج جوائز ال�سفر العاملية لهذا العام قد �شهد
�أرقام ت�صويت �شهرية قيا�سية ،يف حني ي�ستمر موقعنا الإلكرتوين يف تلقي
زيارات بحثٍ تفوق �أي عام م�ضى .مما يدل على �أن رغبة النا�س يف ال�سفر
باتت �أقوى من الأعوام ال�سابقة وعلى بلوغ التعايف العاملي ذروته .وترتافق
عودة احلجوزات مع توج ٍه جدير باملالحظة ،حيث يبحث امل�ستهلكون عن
�أف�ضل املنتجات ال�سياحية حول العامل ،ما يعني �أن الفوز ب�إحدى جوائز
ال�سفر العاملية �أ�صبح �أكرث جدار ًة من ذي قبل».
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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خالل �سل�سلة اجتماعات على هام�ش «املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال» الذي احت�ضنه «�إك�سبو  2020دبي»

الإمارات تبحث �سبل تعزيز التدفق التجاري واال�ستثماري مع دول قارة �أفريقيا
•• �أبوظبي-وام:

28

بديل عن الدفع النقدي وبطاقات االئتمان البال�ستيكية

دائرة املالية املركزية بال�شارقة
تطلق املحفظة الرقمية «حت�صيل باي»

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�سهي ً
ال على عمالئها وحتقيقاً لال�سرتاتيجية العامة للتحول الرقمي يف
الإمارة� ،أطلقت دائرة املالية املركزية بال�شارقة ،م�ؤخراً ،املحفظة الرقمية
“حت�صيل باي” ،ال�ت��ي ميكن ا�ستخدامها م��ن قبل الأف� ��راد وال�شركات
كطريقة �سهلة و�آمنة للدفع من خالل املن�صات الرقمية ،مثل البوابات
الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية كبديلٍ عن الدفع نقداً �أو بوا�سطة
بطاقات االئتمان البال�ستيكية.
ت�سهيل �إجراء كافة املعامالت املالية
اخلا�صة بنظام الإي�صال الذكي “حت�صيل»
وتعمل ه��ذه املحفظة على ت�سهيل �إج��راء كافة املعامالت املالية اخلا�صة
بنظام الإي�صال الذكي “حت�صيل” واملُطبق يف كافة دوائر حكومة ال�شارقة
والعديد من الدوائر �شبه احلكومية واخلا�صة يف الإم��ارة ،بحيث ميكن
للمتعامل دف��ع ر��س��وم املعامالت �إل�ك�ترون�ي�اً بوا�سطة الأم ��وال امل��ودع��ة يف
ح�ساب “حت�صيل” �أو بطاقات االئتمان املخزنة داخل املحفظة ب�شكل �آمن
و�سريع دون احلاجة اىل �إدخال بيانات الدفع يف كل مرة.
حتقيق ًا ال�سرتاتيجية التحول الرقمي يف الإمارة
وقالت ه��دى اليا�سي ،مدير �إدارة النظام امل��ايل يف دائ��رة املالية املركزية
بال�شارقة“ :متا�شياً م��ع ر�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،وحتقيقاً
ال�سرتاتيجية التحول الرقمي يف الإمارة ،نعمل ب�شكل م�ستمر على حتديث
وتطوير خدماتنا من �أجل الت�سهيل على املتعاملني ،ومتكينهم من �إجناز
معامالتهم من خالل نظام “حت�صيل” بكل �سهولة و�سرعة و�أمان».
و�أ�شارت �إىل �أن خدمة “حت�صيل باي” اجلديدة تت�ضمن بيانات �صاحب
احل�ساب ،ومعلومات البطاقات االئتمانية اخلا�صة به ،ومعلومات الدفع يف
مكان واحد ،بالإ�ضافة �إىل الأم��وال املُخزنة التي قام امل�ستخدم ب�إ�ضافتها
�إىل املحفظة من خالل �إيداع النقود يف املحفظة لدى �أي من مراكز ال�شحن
املعتمدة �أو من خالل التحويل املبا�شر من ح�سابه امل�صريف �إىل حمفظته
الرقمية.
توفري اخلدمات احلكومية على
مدار ال�ساعة ملتعاملي اجلهات احلكومية
وتعد ه��ذه اخل��دم��ة ج��زءاً م��ن نظام الإي���ص��ال ال��ذك��ي “حت�صيل” ،الذي
ط��ورت��ه دائ��رة املالية امل��رك��زي��ة بجهود ف��رق عملها ،نظام دف��ع �إلكرتوين
متم ّيز ويط ّبق يف جميع اجلهات احلكومية ب�إمارة ال�شارقة ،و�أ�سهم منذ
�إطالقه يف توفري اخلدمات احلكومية على مدار ال�ساعة ملتعاملي اجلهات
احلكومية ،كما قلل من خماطر ا�ستخدام النقد ،و�أ�ضاف العديد من املزايا
لال�ستخدام الأمثل لتقنيات الدفع الإلكرتونية احلديثة.
وتعمل دائ��رة املالية امل��رك��زي��ة بال�شارقة على حتقيق ع��دد م��ن الأهداف
اال�سرتاتيجية ال�ت��ي تكمن يف �إدارة وتنمية وت��وف�ير ال�سيولة النقدية،
وتطوير منظومة موازنة الأداء ،وتنفيذ �سيا�سات مالية متكاملة وف ّعالة،
وب�ن��اء من��وذج ع��امل��ي يف املالية ال�ع��ام��ة ،ومت�ك�ين التحول ال��ذك��ي ،وتطبيق
خدمات بفئة �سبع جن��وم� ،إ�ضافة �إىل تعزيز منظومة الرقابة الداخلية،
ومتكني امل��وارد الب�شرية املواطنة ،وتطوير ثقافة التم ّيز واالبتكار و�إدارة
الأداء امل�ؤ�س�سي.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 20أكتوبر  2021العدد 13371

ع�ق��د م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ث ��اين ب��ن �أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية،
��س�ل���س�ل��ة م ��ن االج �ت �م��اع��ات م ��ع وزراء
وم���س��ؤول�ين ورج ��ال �أع �م��ال م��ن الدول
الأف��ري �ق �ي��ة ل�ب�ح��ث ��س�ب��ل حت�ف�ي��ز تدفق
ال� �ت� �ج ��ارة واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات ب �ي�ن دول ��ة
الإمارات ودول القارة ،وذلك على هام�ش
املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال الذي
نظمته غ��رف��ة دب��ي واحت�ضنه “�إك�سبو
 2020دبي” بح�ضور وم�شاركة �أكرث
م��ن  1000م��ن ر�ؤ��س��اء ال��دول و�صناع
ال�سيا�سات وق��ادة الأع�م��ال ال�ب��ارزي��ن يف
ق��ارة �أفريقيا للتوافق ح��ول الأولويات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة للقارة
ال�سمراء.
وخالل االجتماعات ،ا�ستعر�ض الزيودي
الفر�ص والإم�ك��ان��ات االقت�صادية �أمام
ال �� �ش��راك��ة الإم ��ارات � �ي ��ة الأف��ري �ق �ي��ة يف
قطاعات مثل الطاقة املتجددة والزراعة
واملعادن واخلدمات اللوج�ستية .و�أطلع
ال ��دك� �ت ��ور ال � ��زي � ��ودي م� �ع ��ايل ال � � ��وزراء
خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات التي
��ش�ه��دت�ه��ا ال�ب�ي�ئ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة لدولة
الإم��ارات خالل املرحلة املا�ضية ،مبا يف
ذل��ك م�شاريع اخلم�سني والت�شريعات
االقت�صادية اجلديدة واملبادرات النوعية
التي �أطلقتها الدولة للتحول �إىل منوذج
اق �ت �� �ص��ادي ج��دي��د ق��ائ��م ع �ل��ى املعرفة
ويت�سم باملرونة والتناف�سية واال�ستدامة،
ويحت�ضن املواهب وامل�شاريع الريادية،
م���ش�يراً معاليه �إىل �أن ه��ذه املنظومة
االق �ت �� �ص��ادي��ة احل��دي �ث��ة ت��وف��ر حوافز
وف��ر� �ص �اً ج��دي��دة وواع � ��دة لال�ستثمار
وال�شراكة مع خمتلف الأ�سواق العاملية،

ويف مقدمتها ال�شركات الأفريقية.
ويف ل �ق��ائ��ه م ��ع ال ��دك� �ت ��ورة ت�شيلي�شي
كابويبوي ،الأم�ين العام ملنظمة ال�سوق
امل �� �ش�ت�رك��ة ل �� �ش��رق وج� �ن ��وب �أفريقيا
“الكومي�سا”� ،أ�شار الزيودي �إىل الفر�ص
املتاحة ل��زي��ادة حجم التبادل التجاري
احل��ايل ب�ين دول��ة الإم ��ارات و 21دولة
�أف��ري�ق�ي��ة ع���ض��وة يف “الكومي�سا” من
خ �ل�ال ت� �ع ��اون �أك �ب��ر يف جم � ��االت مثل
اخل��دم��ات اللوج�ستية والتكنولوجيا
املتقدمة.
ورك ��ز ث ��اين ال ��زي ��ودي يف اج�ت�م��اع��ه مع
م�ع��ايل ن �ت��اب��ازي ه��اري �ي��ت ،وزي ��رة دولة
للتجارة بجمهورية �أوغندا ،على الفر�ص
اال�ستثمارية يف قطاعات الزراعة واملعادن
والتجزئة ،وتطرق اجلانبان �إىل �إمكانية
اال�ستثمار يف �أنظمة الري والتكنولوجيا
ال��زراع �ي��ة ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت �ع��زز �إنتاج
املحا�صيل الرئي�سية مثل النب والكاكاو
وال�شاي والقطن والزهور.
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ا� �س �ت �ح��وذ قطاع
الطاقة املتجددة ،وحتديداً الهيدروجني
الأخ�ضر ،على �أبرز النقا�شات التي دارت
يف لقاء معايل الزيودي مع كل من معايل
الناها بنت حمدي ول��د مكنا�س وزيرة
التجارة وال�صناعة وال�صناعة التقليدية
وال�سياحة يف موريتانيا ،ومعايل لو�سيا
�إيبومبو ،وزي��رة الت�صنيع والتجارة يف
ن��ام�ي�ب�ي��ا ،و��س�ل�ط��ت ك��ل م��ن الوزيرتني
ال �� �ض��وء ع �ل��ى م �� �ش��اري��ع الهيدروجني
الأخ���ض��ر اجل��اري��ة يف دول�ت�ي�ه�م��ا ،حيث
ت ��أم��ل م��وري�ت��ان�ي��ا يف ت ��أم�ين  40مليار
دوالر من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
لتطوير موقعني للإنتاج.
كما �أج ��رى م�ع��ايل ال��زي��ودي حمادثات
بناءة مع كل من معايل �سيكاي نزينزا،

وزي��ر ال�صناعة والتجارة يف زميبابوي،
وم� �ع ��ايل ك ��ارل ��و� ��س �أل �ب�رت ��و فورتي�س
مي�سكيتا ،وزي��ر ال�صناعة وال�ت�ج��ارة يف
موزمبيق ،ومعايل ماوين ديجز ،وزير
التجارة وال�صناعة يف ليبرييا ،ومعايل
ثابي�سو بول ،وزير التجارة وال�صناعة يف
لي�سوتو ،ومعايل �إدوارد هينجا �ساندي،
وزير التجارة وال�صناعة يف �سرياليون،
ومعايل ندير نايجل حميد ح�سن وزير
املالية والتخطيط االقت�صادي والتجارة
يف ��س�ي���ش�ي��ل ،ودي �ف �ي��د �أو� �س �ي��اين� ،أمني
ع��ام وزارة الت�صنيع وال�ت�ج��ارة وتنمية
امل���ش��اري��ع يف كينيا ،و�أدم��ا� �س��و تادي�سي،
رئي�س بنك التجارة والتنمية الكيني.
و�أك��د معايل الدكتور ثاين الزيودي �أن
�أف��ري�ق�ي��ا ت�ع��د واح ��دة م��ن �أك�ث�ر �أ�سواق
العامل جذباً لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،

ملا تتمتع به من فر�ص ا�ستثمارية هائلة
يف قطاعات حيوية وا�سرتاتيجية مهمة
لدولة الإم ��ارات مثل الطاقة املتجددة
وال � ��زراع � ��ة واخل� ��دم� ��ات اللوج�ستية.
و�أ�ضاف معاليه  :ت�سعى دولة الإمارات
لتوطيد �أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون االقت�صادي
والتجاري واال�ستثماري مع قارة �أفريقيا،
وخ�صو�صاً �أن هناك ر�ؤى م�شرتكة بني
اجل��ان�ب�ين لتحقيق التنمية امل�ستدامة
ع�بر م���ش��اري��ع ت�خ��اط��ب امل�ستقبل مثل
الهيدروجني الأخ�ضر والطاقة املتجددة
ون�شر حلول التكنولوجيا الزراعية وهو
ما مت الرتكيز عليه خالل االجتماعات
امل�شرتكة مع الوزراء وكبار امل�س�ؤولني.
وقال معايل الزيودي � :إن دولة الإمارات
ت��وا� �ص��ل ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط �ط �ه��ا الطموحة
لرت�سيخ مكانتها كبوابة عاملية رئي�سية

متهيد ًا لعر�ضه على اجلمعية العمومية

جمل�س �إدارة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي يوافق على رفع �سقف ن�سبة متلك الأجانب �إىل % 40
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي �أن
جمل�س �إدارت� ��ه واف��ق على رف��ع ن�سبة
م�ل�ك�ي��ة الأج ��ان ��ب يف �أ� �س �ه��م امل�صرف
�إىل  40باملائة متهيداً لعر�ضه على
اجلمعية العمومية للم�صرف ملناق�شته
واتخاذ القرار املنا�سب يف هذا ال�ش�أن،
وت�أتي هذه اخلطوة ا�ستجابة للطلب
ال �ق��وي م��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،مب��ا ي�ؤ�شر
ع �ل��ى م ��دى وع �م��ق ث�ق�ت�ه��م بامل�صرف
وط �م��وح��ات��ه وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة التو�سع
والنمو التي ينتهجها.
ويف م �ع��ر���ض ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى الإع �ل��ان،
�أك��د �سعادة حممد عبد اهلل ،الرئي�س
التنفيذي مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي:
“ �إن دولة الإم��ارات تعترب واحدة من
�أ� �س��رع االق�ت���ص��ادات ال�ت��ي ت�ع��اط��ت مع
جائحة ك��ورون��ا بكل دق��ة ،ما �أ�سهم يف
حتقيق م�ستويات متقدمة من التعايف
م ��ن ه �ـ �ـ��ذه اجل��ائ �ح��ة ال �ت��ي اجتاحت
العامل..
ح�ي��ث ت�ت�م�ي��ز ال�ســـــــيا�سة املاليـــــــة
ل �ل��دول��ة ب��احل�ي��وي�ـ��ة وال�ف�ع��ال�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة� ،إذ
تبنت الإمارات �سيا�سات ماليــــة فعالة،

مدعومة وم�ع��ززة بحمالت تطعيـــــــم
ري��ادي��ة ،بالإ�ضافة �إىل االعتماد على
خم �ت �ل��ف ال �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��داب�ير والإج� � � � ��راءات
االح�ت�رازي��ة والوقائيــــــة الهادفـــــــة
�إىل حتقيق �أعلى درجــــــــات ال�سالمة
والعافية للجميع.
و�أ� �ض��اف �أن امل�ستثمرين م��ن خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل �أظ �ه��روا ث�ق��ة ق��وي��ة يف
�أ�سواق املال يف دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ع �م��وم �اً ،وم���ص��رف ال�شارقة
الإ�� �س�ل�ام ��ي خ �� �ص��و� �ص �اً ،ح �ي��ث �شهد
امل�صرف حت�سناً ملحوظاً يف �أداء �سعر
ال�سهم منذ بداية العام اجلاري ،ومن
هنا ف ��إن زي ��ادة ن�سبة متلك االجانب
�إىل  ٪40متثل حافزاً �إ�ضافياً جديداً
ل�ت�ع��زي��ز �أداء امل �� �ص��رف ،م��ع ا�ستمرار
مواكبته للتعايف املت�سارع الذي ت�شهده
البيئة االقت�صادية احلالية.
و�أ�شار �إىل �أن نتائج الن�صف الأول من
العام اجلاري �أظهرت مرونة امل�صرف
يف هذه الأوق��ات املليئة بالتحديات ،يف
ظ��ل وج��ود توجه �إي�ج��اب��ي ع�بر جميع
املقايي�س الرئي�سية من حيث الربحية
والنمو ور�أ�س املال وال�سيولة ،كما ن�سعى
�إىل موا�صلة م�سرية التطور والنمو

مب��ا ي��ؤه�ل�ن��ا �إىل �أن ن�صبح م�ؤ�س�سة
�أق� ��وى و�أك �ث�ر م���س��ؤول�ي��ة ،ت�ع�م��ل على
توليد قيمة كبرية جلميع الأطراف
املعنية ،وذلك بدعم من ا�سرتاتيجيتنا
الرامية �إىل تعزيز الثقافة امل�ؤ�س�سية
التي تتمحور حول املتعاملني.
ون � ��وه ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي ب��أن هذه اخلطوة
�ست�سهم يف ت�ع��زي��ز ت�صنيف امل�صرف
دول �ي �اً ،حيث ح��ل امل���ص��رف م ��ؤخ��راً يف
امل��رك��ز الـ 92ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة
�ضمن قائمة جملة “فورب�س” العاملية
ال�سنوية لأقوى � 100شركة يف ال�شرق
الأو�سط لعام  ،2021التي ت�ضم �أكرب
ال�شركات يف املنطقة و�أك�ثره��ا جناحاً
يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وف��ق معايري
حمددة ت�شمل القيمة ال�سوقية ،وحجم
امل�ب�ي�ع��ات ،و� �ص��ايف الأرب� � ��اح ،و�إجمايل
الأ�صول.
�إىل ذل� ��ك� ،أع� �ل ��ن م �� �ص��رف ال�شارقة
الإ�سالمي عن ارتفاع �أرباحه ال�صافية
ب�ن���س�ب��ة  ،٪ 29.6ح �ي��ث ب �ل��غ �صايف
ال ��رب ��ح  458.0م �ل �ي��ون دره � ��م ،عن
ف�ت�رة الت�سعة �أ��ش�ه��ر املنتهية يف 30
�سبتمرب  2021مقارنة ب�ـ 353.4

م�ل�ي��ون دره ��م ع��ن ن�ف����س ال �ف�ت�رة من
العام ال�سابق ،ما انعك�س على ارتفاع
�أرب��اح��ه الت�شغيلية بن�سبة ،٪ 29.3
حيث بلغت  652.9مليون درهم عن
الت�سعة �أ�شهر الأوىل مقابل 504.8
م�ل�ي��ون دره ��م ع��ن ن�ف����س ال �ف�ت�رة من
العام ال�سابق.
يذكر �أن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
ي � �ق� ��وم ب� �ت� �ق ��دمي ن � �ط� ��اق وا�� � �س � ��ع من
اخل � � ��دم � � ��ات امل � �ط� ��اب � �ق� ��ة لل�شريعة
الإ�سالمية خلدمة الأفراد وال�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ،ف�ض ً
ال
ع��ن توفري كافة اخل��دم��ات امل�صرفية
ال�ع��امل�ي��ة وال�ت���س�ه�ي�لات ،ال�ت��ي ُ�ص ِّممت
ل �ت �ل �ب �ي��ة ُم �ت �ط � َّل �ب��ات ق ��اع ��دة عُمالء
ال �ت �ج��زئ��ة وال �� �ش��رك��ات خ�ل�ال الفرتة
احلالية لدعم جهود الدولة الحتواء
ف�يرو���س ك��ورون��ا حت��ت ��ش�ع��ار “نلتزم
لننت�صر” ،ومتا�شياً مع ر�ؤية الإمارات
 2021الرامية للو�صول �إىل اقت�صاد
تناف�سي م�ع��ريف مبني على االبتكار،
و� �ض �م��ن ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة امل �� �ص ��رف يف
مواكبة التحوالت االقت�صادية العاملية،
وا�ستخدام �أحدث التقنيات الرقمية يف
العمل امل�صريف املعتمدة عاملياً.

ل �ت��دف��ق ال �ت �ج��ارة واال� �س �ت �ث �م��ارات على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،م�شرياً �إىل
�أن دول��ة الإم� ��ارات ت��وف��ر ف��ر��ص�اً واعدة
ل �ل �م �� �ص��دري��ن م ��ن ال� � ��دول الأفريقية
ح �ي��ث ت �ت �ي��ح �إم �ك ��ان �ي ��ة ال ��و�� �ص ��ول �إىل
�أ� �س��واق ج��دي��دة ،باالعتماد على بنيتها
التحتية امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ت��رب��ط الدولة
من خ�لال املوانئ وامل�ط��ارات ب�أكرث من
 400مدينة ح��ول ال�ع��امل ،ف�ض ً
ال عن
البيئة الت�شريعية والتنظيمية املحفزة
للأعمال واال�ستثمارات.
و�أعرب الزيودي عن تطلعه �إىل موا�صلة
اللقاءات واملناق�شات مع ال��وزراء وكبار
امل�س�ؤولني من الدول الأفريقية للو�صول
بالعالقات التجارية واال�ستثمارية بني
دول��ة الإم ��ارات وال ��دول الأفريقية �إىل
�آفاق جديدة من النمو واالزدهار.

«�أب���وظ���ب���ي ل���ل���زراع���ة»
ت�ستعر�ض م�شاريعها الذكية
خ�لال «جيتك�س للتقنية»

•• �أبوظبي  -وام:

ت �� �س �ت �ع��ر���ض ه �ي �ئ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي للزراعة
وال�سالمة الغذائية عددا من م�شاريعها
ال ��ذك� �ي ��ة امل �خ �� �ص �� �ص��ة خل ��دم ��ة قطاع
ال ��زراع ��ة ب���ش�ق�ي��ه ال�ن�ب��ات��ي واحليواين
خ�لال م�شاركتها يف “جيتك�س جلوبال
� ”2021ضمن جناح حكومة �أبوظبي
الرقمية .وق��ال يعقوب العو�ضي مدير
ق���س��م ال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �� �ش��اري��ع يف هيئة
�أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة الغذائية
�إن “جيتك�س للتقنية “ ي�ع��د فر�صة
مثالية لت�سليط ال�ضوء على التطبيقات
الذكية وامل�شاريع التي ابتكرتها الهيئة
خلدمة قطاع الزراعة و الغذاء والرثوة
احليوانية يف �أبوظبي والتي تعتمد على
�أحدث التقنيات مبا يف ذلك تكنولوجيا
الذكاء اال�صطناعي لرفع كفاءة العمل
وا� �س �ت��دام��ة ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي وتعزيز
منظومة الأم��ن احليوي بالإ�ضافة �إىل
م��واك �ب��ة ال�ن�ه���ض��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة التي
ت�شهدها كافة القطاعات يف الدولة.
و�أ��ض��اف العو�ضي �أن الهيئة تركز هذا
العام على الرتويج لأح��دث تطبيقاتها
الإل�ك�ترون�ي��ة املخ�ص�صة ل�ل�م��زارع�ين و
ت��وق�ع��ات ا� �س �ت�يراد الأغ��ذي��ة والأع�ل�اف
احليوانية يف الدولة .

خالل ملتقى الأعمال بني ال�شارقة و�إ�ستونيا والتفيا وال�سويد

غرفة ال�شارقة تناق�ش الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات مع مراكز القوى التقنية يف القارة الأوروبية
•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�ش ملتقى الأعمال بني ال�شارقة و�إ�ستونيا
والتفيا وال���س��وي��د ،ال��ذي ُع�ق��د �أم����س مبقر
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال���ش��ارق��ة ،الفر�ص
اال�ستثمارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
بني ال�شارقة ومراكز القوى التقنية يف القارة
الأوروبية� ،إىل جانب عر�ض ال�شراكات التي
توفرها خمتلف املجاالت القادرة على جذب
امل�ستثمرين الأوروبيني �إىل الإمارة.
وح� ��� �ض ��ر امل �ل �ت �ق��ى ال � � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه غرفة
ال�شارقة� ،سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة ،و�سعادة رغده عمران ترمي ع�ضو
جمل�س �إدارة الغرفة ،و�سعادة حممد �أحمد
�أم�ين العو�ضي مدير ع��ام غرفة ال�شارقة،
و� �س �ع��ادة دور� ��س ب��ول��د ال��رئ�ي����س التنفيذي
للرابطة الإ�ستونية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،و�إيغا �إيرميجا املدير التنفيذي
ملجموعة تكنولوجيا املعلومات يف التفيا،
وت��ورب �ي��ورن ج��ون���س��ون ال��رئ�ي����س التنفيذي

ل �� �ش��رك��ة  ، Propellجم �م��وع��ة ابتكار
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بال�سويد،
وعبد العزيز �شطاف م�ساعد امل��دي��ر العام
لقطاع االت�صال والأعمال ،كما �شهد امللتقى
م�شاركة ر�ؤ�ساء ومدراء تنفيذيني لعدد من
ال�شركات الأوربية الراغبني يف اال�ستثمار يف
الإمارة .و�شهد امللتقى توقيع مذكرة تفاهم
بني الغرفة واالحتاد الإ�ستوين لتكنولوجيا
املعلومات واالت���ص��االت ،تهدف �إىل ت�سهيل
التعاون االقت�صادي بني جمتمعات الأعمال،
م��ن خ�لال ت ��داول ف��ر���ص ال�ت�ح��ول الرقمي
ل��دى البلدين �إىل ج��ان��ب ت�شجيع �أن�شطة
البحث العلمي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات،
ف�ضال عن تبادل اخل�برات واملعارف الفنية
و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات يف احل��وك�م��ة الرقمية
وفر�ص التدريب لأع�ضائهم ،بالإ�ضافة �إىل
الرتويج للفر�ص اال�ستثمارية املتاحة بهدف
ت�شجيع اال�ستثمارات الثنائية.
ورح ��ب ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل �سلطان العوي�س،
بالوفد الأورب��ي معربا عن �أمله ب��أن ي�شكل
امللتقى انطالقة جديدة وواع��دة يف م�سرية

بناء �شراكة اقت�صادية متميزة وم�ستدامه
بني اجلانبني ت�سهم يف تو�سيع �آفاق التبادل
التجاري وت�ؤ�س�س ل�شراكات ا�ستثمارية يف
خمتلف القطاعات االقت�صادية التي متثلها
ال�شركات الأوروب �ي��ة امل�شاركة ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذا امللتقى ي�أتي ان�سجاما مع تطلعات
ال �ق �ي ��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وجت �� �س �ي��دا حلر�صها
ال��دائ��م ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ب�ي�ئ��ة اال�ستثمارية
املحلية و�أط��ر ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري ب�ين دولة
الإمارات عامة وال�شارقة ب�شكل خا�ص ودول
االحتاد الأوروبي حيث توفر هذه الفعاليات
الفر�صة لتعريف رجال الأعمال الأوروبيني
ع�ل��ى ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال��واع��دة التي
تزخر بها الإمارة ال �سيما يف ظل الت�سهيالت
واحل��واف��ز ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تقدمها خمتلف
الهيئات احلكومية للم�ستثمرين الأجانب.
و�أ�� �ش ��ار ال �ع��وي ����س� ،إىل �أن ق�ي�م��ة التجارة
اخلارجية غري النفطية بني دولة الإمارات
ودول االحت��اد الأوروب��ي خالل عام 2020
ب �ل �غ��ت  189.4م �ل �ي ��ار دره� � � ��م ،وقيمة
ال �� �ص ��ادرات الإم ��ارات� �ي ��ة �إىل دول االحت ��اد
الأوروب��ي بلغت  27.6مليار دره��م ،مقابل
 28م �ل �ي��ار دره� ��م ق�ي�م��ة �إع� � ��ادة ت�صدير،
منوها �إىل �أن �إجمايل التبادل التجاري بني
الإم ��ارات وال�سويد بلغ  2. 2مليار درهم
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،وت �ت��وزع ب�ين واردات
مبلياري دره��م و� �ص��ادرات ت�صل �إىل 240
مليون درهم ،م�ؤكدا �أن العالقات التجارية
املتينة بني البلدين تتطلب م�ضاعفة جهود
التعاون وال�شراكة للعمل على زي��ادة منوها
مبا يحقق التطلعات املن�شودة ،م�شددا على
�أن ال�غ��رف��ة ل��ن ت��دخ��ر �أي ج�ه��د لالرتقاء
بالعالقات االقت�صادية امل�شرتكة ،وحتفيز
التوا�صل واحل��وار وال�ت�ع��اون ،مبا ي�سهم يف
زي ��ادة ت��واف��ق ال ��ر�ؤى نحو �إجن ��از الأه ��داف
امل���ش�ترك��ة ال��رام�ي��ة �إىل حتقيق امل��زي��د من

التقدم واالزدهار للجميع.
من جهتها �أعربت �سعادة دور���س بولد ،عن
�إعجابها بالتطور والنه�ضة العمرانية التي
ت�شهدها �إم��ارة ال�شارقة اليوم وحتدثت عن
مكانة ال�شارقة كوجهة �أ�سا�سية يف جدول
زي ��ارة رج ��ال الأع �م��ال وال��وف��ود ال�سياحية
الأوروب� �ي ��ة �إىل دول ��ة الإم � � ��ارات ،متوجهة
بال�شكر جلهود غرفة ال�شارقة على تنظيمها
مللتقى الأعمال مع وفد الرابطة الإ�ستونية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وممثلي
ال�شركات من التفيا وال�سويد والتي تعترب
ل�ق��اءات ا�ستثنائية ومثمرة ت�ضع ال�شارقة
يف موقع بارز على �صعيد تطوير العالقات
بني دول الإحت��اد الأوروب��ي ودولة الإمارات،
م��ؤك��دة على �أن م��ذك��رة التفاهم م��ع غرفة
ال �� �ش��ارق��ة ��س�ت�ع��زز ال �ت �ع��اون يف ال�ك�ث�ير من
القطاعات احليوية الأخ ��رى وعلى ر�أ�سها
تكنولوجيا املعلومات.
م��ن جانبه �أك��د �سعادة حممد �أح�م��د �أمني
العو�ضي� ،أن الغرفة ت�سعى من خالل هذا
امللتقى �إىل لتطوير العالقات وزي��ادة حجم

اال�ستثمارات املتبادلة وتعزيز ميزان التبادل
ال �ت �ج ��اري ،وال� �س �ي �م��ا يف جم ��ال ال�سياحة
واملعدات الثقيلة واالت�صاالت والكيماويات
وال� �ع� �ق ��ارات� ،إىل ج��ان��ب ال�ت���ص�ن�ي��ع ال ��ذي
ي�ع��د ق�ط��اع��ا ح�ي��وي��ا ت�ت�ق��اط��ع ف�ي��ه امل�صالح
وال �ت��وج �ه��ات امل �� �ش�ترك��ة ،خ��ا� �ص��ة يف �ضوء
م��ا تتمتع ب��ه �إم � ��ارة ال���ش��ارق��ة م��ن عوامل
ج��اذب��ة وبعد �أن غ��دت ال�ي��وم حم��ورا رئي�سا
يف امل�ن�ط�ق��ة يف ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ،ف�ضال
ع ��ن ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون يف امل� �ج ��ال الرقمي
ان�ط�لاق��ا م��ن مكانة �إ�ستونيا ك��واح��دة من
ال��دول املتطورة يف جم��ال تقنية املعلومات
يف �أوروب ��ا ،م�شريا �إىل االت�ف��اق ال��ذي جرى
م��ؤخ��را بني الإم ��ارات والتفيا على برنامج
م��و��س��ع ل�ل�ت�ع��اون االق �ت �� �ص��ادي ي���ش�م��ل 11
قطاعا حيويا وت�شمل ( ال�سياحة والطريان
وال�ت�ج��ارة واال�ستثمار واالب�ت�ك��ار وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة )
م�ؤكدا �أن هذه العوامل ت�شكل �أ�سا�سا قويا
لتطوير وا�ستك�شاف قنوات جديدة للتعاون
االقت�صادي امل�ستقبلي.
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الوفد التجاري الإ�سرائيلي الأكرب يختتم زيارته �إىل �أبوظبي بتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية

Wednesday

29

ال�سفري الإ�سرائيلي  :الإمارات و�إ�سرائيل
توقعان اتفاقية �شراكة اقت�صادية �شاملة قريبا

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت �أك�بر بعثة جتارية �إ�سرائيلية زي��ارة ا�ستمرت ملدة
يومني �إىل �إمارة �أبوظبي كجزء من الوفد التجاري الأو�سع
(ما وراء الأعمال  )2الذي ينظمه كل من معهد �إ�سرائيل
للت�صدير وب�ن��ك هبوعليم ب��ال�ت�ع��اون م��ع مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار.
وقام �أكرث من  250رجل �أعمال وم�ستثمر �إ�سرائيلي بجولة
يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي يومي  17و� 18أكتوبر،
التقوا خاللها نظرائهم من كبار امل�س�ؤولني من منظومة
الأع �م��ال يف الإم � ��ارة ،وت�ع��رف��وا ع�ل��ى الإم�ك��ان�ي��ات الكبرية
التي تتمتع بها �سوق �أبوظبي التي متثل نقطة انطالق
قوية لتطوير الأعمال وتنميتها يف املنطقة ب�شكل �أو�سع.
وق��ال م�ع��ايل حممد علي ال�شرفاء رئي�س دائ ��رة التنمية
االقت�صادية � -أبوظبي“ :تت�شارك �إمارة �أبوظبي و�إ�سرائيل
ب��أف�ك��اره�م��ا لت�سخري الإب� ��داع واالب �ت �ك��ار لتحقيق التقدم
واالزده ��ار يف املنطقة ،وتعمالن لال�ستفادة م��ن الفر�ص
املتاحة لتحقيق هذا الهدف .لقد �شهدنا على مدار اليومني
املا�ضيني التزاماً بتعزيز �آفاق التعاون التجاري امل�شرتك� ،إذ
تتمتع قطاعات الأعمال التي تركز على االبتكار يف �أبوظبي،
مثل اخلدمات املالية والطاقة والرعاية ال�صحية ،باملوارد
والبنية التحتية املتقدمة وتوفر العديد من الفر�ص التي
تدعم طموحات ال�شركات الإ�سرائيلية التي تتطلع لتنمية
�أعمالها يف املنطقة وخارجها».
و�أ� �ض��اف“ :لقد �أ��س�ه��م مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار بدور
�أ� �س��ا� �س��ي يف ت��وط�ي��د ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ��س��وق�ي�ن��ا م�ن��ذ توقيع
االت �ف��اق الإب��راه�ي�م��ي ل�ل���س�لام .ون�ع�م��ل م��ن خ�ل�ال مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار يف �إ�سرائيل على زيادة الدعم لل�شركات
الإ�سرائيلية التي ترغب باال�ستثمار يف �أبوظبي ،وك�صلة
و�صل لال�ستفادة من الفر�ص التجارية امل�شرتكة» .وقال
دوف كوتلر ،الرئي�س التنفيذي لبنك هبوعليم�“ :سعداء
مب��وا��ص�ل��ة ال�ب�ن��ك ج �ه��وده ال ��رائ ��دة ل�ت��أ��س�ي����س �أع �م��ال��ه يف
الأ�سواق اجلديدة .لقد تبنى بنك هبوعليم �إ�سرتاتيجية
ري��ادة ت�أ�سي�س الأع�م��ال يف دول اخلليج ،و�سي�ساهم الوفد

التجاري احلايل يف تعزيز العالقات مع �إمارة �أبوظبي التي
تعرف بكونها واح��دة من �أه��م امل��راك��ز العاملية يف جماالت
التمويل والتجارة والتكنولوجيا املتقدمة».
م��ن جانبه ،ق��ال �أدي��ف ب ��اروخ ،رئي�س جمل�س �إدارة معهد
�إ�سرائيل للت�صدير“ :متثل زيارة الوفد التجاري �إىل دولة
الإم ��ارات بعد ع��ام واح��د م��ن توقيع االت�ف��اق االبراهيمي
ل�ل���س�لام خ�ط��وة ه��ام��ة �أخ ��رى يف م���س�يرة ت�ع��زي��ز التعاون
امل�شرتك بني البلدين .لقد فتحت االتفاقية باباً جديداً
لل�شراكة ال�ت��ي ب��ات االق�ت���ص��اد يلعب فيها دوراً حمورياً
لتطوير العالقات الدبلوما�سية .يُ�سعدنا يف معهد �إ�سرائيل
للت�صدير العمل م��ع ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة يف وزارة
االقت�صاد لتوفري جمموعة وا�سعة من الفر�ص التجارية
لل�شركات الإ�سرائيلية ،و�أدع��و ال�شركات الإ�سرائيلية �إىل
امل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات التي ت�شكل بال �شك فر�صة
ا�ستثنائية لل�صناعة الإ�سرائيلية».
وا�ستهلت البعثة هذه الزيارة بامل�شاركة يف منتدى خا�ص
ب��الأع�م��ال ح�ضره نخبة م��ن كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
ورج��ال الأعمال من �إم��ارة �أبوظبي و�إ�سرائيل مثل معايل
ال��دك �ت��ور ث��اين ب��ن �أح �م��د ال��زي��ودي وزي ��ر دول ��ة للتجارة
اخل��ارج �ي��ة ،وم �ع��ايل حم�م��د ع�ل��ي ال���ش��رف��اء رئ�ي����س دائرة
التنمية االقت�صادية � -أب��وظ�ب��ي ،و�سعادة ع�ب��داهلل حممد
املزروعي رئي�س غرف الإم��ارات رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة �أبوظبي ،وبن كروبيك ،رئي�س جمل�س �إدارة
بنك هبوعليم ،و�أدي��ف ب��اروخ ،رئي�س جمل�س �إدارة معهد
�إ�سرائيل للت�صدير؛ و�أم�ي�ر حايك �سفري �إ�سرائيل لدى
الإم��ارات .كما �شارك عدد من رجال الأعمال من قطاعات
خمتلفة مثل اخلدمات املالية والطاقة والرعاية ال�صحية
والتكنولوجيا يف اجلل�سات احل��واري��ة التي قدمت �أفكاراً
ومعلومات معمقة حول الفر�ص التجارية الواعدة املتاحة
لل�شركات الإ�سرائيلية يف �إمارة �أبوظبي.
ورك��زت فعاليات ال�ي��وم ال�ث��اين على القطاعات ال�صناعية
التي متتاز مبقومات منو عالية ،حيث زار الوفد عدد من
�أبرز هيئات دعم ومتكني الأعمال يف �إمارة �أبوظبي للتعرف
على املزيد حول الفر�ص اال�ستثمارية املرتبطة بقطاعات

حم� ��ددة وال ��دع ��م امل �ت��اح ل �ه��ا ،وال �ت �ق��ى ب �ك �ب��ار امل�س�ؤولني
التنفيذيني من هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة والغذائية،
و�سوق �أبوظبي العاملي ،وجمموعة موانئ �أبوظبي ،ودائرة
ال�صحة يف �أبوظبي ،ومدينة خليفة ال�صناعية “كيزاد”،
وم �� �ص��در ،وزون� ��زك� ��ورب .و�أت ��اح ��ت ه ��ذه ال ��زي ��ارات للوفد
التعرف على الآراء واملعلومات املرتبطة بت�أ�سي�س الأعمال
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،كما �أ�سهمت يف تعزيز ال�ع�لاق��ات بني
ال�شركات الإ�سرائيلية ونظرياتها من هيئات الأع�م��ال يف
�إمارة �أبوظبي مبا ي�سهم يف ت�سهيل �آليات ت�أ�سي�س الأعمال
وتطويرها يف الإمارة.
وقال �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري ،مدير عام هيئة
�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية“ :ت�شرفت بامل�شاركة
يف هذا اللقاء الهام ال��ذي هدف لرت�سيخ التعاون وتعزيز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية وخلق فر�ص ا�ستثمارية جديدة
لبلدينا .ت�سعى هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية
يف �إط��ار التزامها ببناء �شراكات ا�سرتاتيجية �إىل تعزيز
فر�ص اال�ستثمار يف جم��االت ال��زراع��ة وال�ثروة احليوانية
والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،ونتطلع للعمل م��ع خمتلف الأط ��راف
لتعزيز ال�شراكات امل�ستدامة يف �أبوظبي ،والنهو�ض بالقطاع
الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي امل�ستدام».
و�أ�ضاف“ :حر�صنا على م�شاركة خربتنا يف قطاع الزراعة
وال �� �س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،ون�ت�ط�ل��ع ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خربات
ال�شركات وامل�ستثمرين والهيئات الإ�سرائيلية املختلفة،
والتقدم التقني ال��ذي متتاز به لتطوير �إمكانات القطاع
ال��زراع��ي ،وحت�ق�ي��ق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي .وق�م�ن��ا خ�ل�ال هذه
امل�شاركة �أي�ضاً بتعريف ال�شركات الإ�سرائيلية التي تتطلع
لتو�سيع �أعمالها يف �إم��ارة �أبوظبي بالإمكانات والفر�ص
ال��واع��دة التي تتمتع بها الإم ��ارة ،و�شرح الإج ��راءات التي
ت�ساعدهم على �إدارة �أعمالهم ب�سهولة .كان اللقاء مبثابة
فر�صة لبناء �شراكات ا�ستثمارية فعالة مع ال�شركات العاملة
يف قطاعي ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة يف �أبوظبي م��ن القطاعني
العام واخلا�ص».
وق ��ال ع �ب��داهلل ال�ه��ام�ل��ي ،رئ�ي����س ق �ط��اع امل ��دن ال�صناعية
واملنطقة احلرة – جمموعة موانئ �أبوظبي�“ :إننا نرحب

يف جم�م��وع��ة م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي ب��ال�ع�لاق��ات امل�ت�ن��ام�ي��ة بني
الأ��س��واق الإماراتية والإ�سرائيلية والتي تفتح الباب �أمام
حقبة جديدة من الفر�ص التجارية واال�ستثمارية».
و�أ�ضاف“ :توفر املجموعة من خالل البنى التحتية فائقة
ال�ت�ط��ور ،وال �ق��درات اللوج�ستية امل�ت�م�ي��زة ،وح�ل��ول النقل
متعدد الو�سائط ،لل�شركات الإ�سرائيلية فر�ص لتو�سيع
�أعمالها يف الأ�سواق املتنوعة باملنطقة وتعزيز منوها .و�إننا
م�ل�ت��زم��ون م��ن خ�ل�ال ال���ش��راك��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة العاملية
بتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات التجارة البحرية
واخل��دم��ات اللوج�ستية ،واالرت�ق��اء مبكانة �إم��ارة �أبوظبي
كمركز جتاري وبحري و�صناعي رائد عاملياً».
وق��ال معايل ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن حممد �آل ح��ام��د ،رئي�س
دائ� ��رة ال���ص�ح��ة يف �أب��وظ �ب��ي“ :تت�شارك دول ��ة الإم � ��ارات
و�إ�سرائيل التزامهما بتطوير م�ستقبل الرعاية ال�صحية
واخلدمات الطبية من خالل اال�ستثمار ب�أحدث التقنيات
وتوظيفها يف بنية حتتية قوية لقطاع الرعاية ال�صحيـة ،مع
الرتكيز الكبري على االبتكار والبحث العلمي .تعمل �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ب�شكل حثيث لرت�سيخ مكانتها كمركز نا�شئ يف
جمال االبتكارات التكنولوجية املتقدمة ،وتوفر بيئة �أعمال
مواتية للم�ستثمرين الدوليني يف ظل �سعيها لال�ستفادة
من فر�ص التعاون امل�شرتكة وال�شركات اال�ستثمارية التي
ت�ساهم يف تر�سيخ ثقافة الإبداع واالبتكار .نتطلع لتوحيد
اخلربات واملعارف للم�ضي قدماً يف م�سرية االبتكار والبحث
الطبي ،وتطوير �إمكانيات قطاع الرعاية ال�صحية لدينا،
مبا ي�سهم يف االرتقاء ب�صحة و�سالمة الأفراد واملجتمعات
يف جميع �أنحاء العامل».
وق��ال ع�ب��داهلل ب��ال�ع�لاء ،امل��دي��ر التنفيذي ملدينة م�صدر:
“�أكدت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة التزامها بتطوير
العالقات االقت�صادية م��ع �إ�سرائيل ،ونحر�ص يف مدينة
م�صدر على توفري كل الدعم لتحقيق هذا الهدف .تعترب
مدينة م�صدر يف �أبوظبي مركزاً اقليمياً متقدماً للبحث
وال�ت�ط��وي��ر العلمي الب�ت�ك��ار �أح ��دث التقنيات امل�ستدامة،
وت��وف��ر منظومة �أع�م��ال را�سخة ت�شمل خمتلف املجاالت
العلمية والتقنية احلديثة.

«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع بافاريا يف جمال الطاقة

�شريف العلماء :ن�ستهدف تطوير قطاع الطاقة مبا يلبي متطلبات امل�سرية التنموية للإمارات
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية ،مبقرها يف
�إم��ارة دب��ي ،وف��داً رفيع امل�ستوى من والي��ة بافاريا،
ب �ه��دف اط�ل�اع��ه ع�ل��ى �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات املرتبطة
بقطاع الطاقة ،ال �سيما النظيفة منها ،و�سبل تعزيز
العالقات بني اجلانبني ،وبحث �أطر تطوير التعاون
وت� �ب ��ادل اخل �ب��رات وال �ت �ج ��ارب يف جم ��ال الطاقة
مبختلف �أ�شكالها.
وتر�أ�س الوفد الزائر ،الذي كان يف ا�ستقباله �سعادة
امل�ه�ن��د���س ��ش��ري��ف ال�ع�ل�م��اء ،وك�ي��ل ال� ��وزارة ل�ش�ؤون
ال�ط��اق��ة وال �ب�ت�رول ،م�ع��ايل روالن ��د وي �ج��رت وزير
ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة يف والي ��ة ب��اف��اري��ا ،بح�ضور
��س�ع��ادة املهند�س يو�سف �آل ع�ل��ي ،ال��وك�ي��ل امل�ساعد
لقطاع الكهرباء وامل�ي��اه وط��اق��ة امل�ستقبل يف وزارة
الطاقة والبنية التحتية.
ورحب �سعادة �شريف العلماء يف بداية اللقاء بالوفد
ال�ضيف ،م�ؤكداً على �أهمية مثل هذه اللقاءات يف
تعزيز التعاون البنّاء ومتتني العالقات الثنائية

ب�ين اجل��ان�ب�ين وف ��ق م�ن�ظ��وم��ة �صلبة مبينة على
امل�صالح امل�شرتكة ،معرباً عن تطلعه �أن تكون هذه
االجتماعات داعمة مل�سرية النجاحات النوعية التي
�شهدتها العالقة املتميزة بني ال�شعبني الإماراتي

والأمل ��اين .وق��ال �سعادته� ”:إن ال ��وزارة تعمل على
تطوير قطاع الطاقة مبختلف �أ�شكالها بالتعاون
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني ،مبا يلبي متطلبات
املرحلة املقبلة يف امل�سرية التنموية للدولة ،ويدعم

انفتاح دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على جميع
ال �ت �ج��ارب امل�ت�ع�ل�ق��ة مبختلف �أن � ��واع ال �ط��اق��ة التي
تتوافق مع مواردنا الطبيعية ،يف �إطار حر�صنا على
تنويع م�صادر الطاقة واحلفاظ على التوازن بني
خمتلف م�صادرها ،مب��ا يدعم التنمية امل�ستدامة
واالقت�صاد الأخ�ضر التي جت�سدت يف �إطالق الدولة
�أول ا�سرتاتيجية وطنية للطاقة  ،2050واملبادرة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لتحقيق احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي بحلول
.»2050
و�أ�ضاف �سعادته ”:ميثل ا�ستخدام حلول الطاقة
ال �ن �ظ �ي �ف��ة �إح� � ��دى ال ��رك ��ائ ��ز ال��رئ �ي �� �س��ة يف من ��وذج
الإمارات يف العمل من �أجل املناخ وخف�ض انبعاثات
الغازات الدفيئة ،حيث ت�ستهدف الإم��ارات� ،ضمن
ا�سرتاتيجية الطاقة ،مزيجاً من م�صادر الطاقة
امل �ت �ج��ددة وال �ن��ووي��ة وال�ن�ظ�ي�ف��ة ،ل���ض�م��ان حتقيق
ال �ت��وازن ب�ين االحتياجات االقت�صادية والأه ��داف
البيئية ،ويدعم توجه دولة الإمارات يف �سعيها نحو
تعزيز منظومة الطاقة النظيفة ،والعمل املت�سارع
لتحقيق الريادة العاملية بحلول مئوية .»2071

بهدف تعزيز وتفعيل قنوات التعاون االقت�صادي واال�ستثماري

الإمارات توقع على اتفاقية حماية وت�شجيع اال�ستثمار مع العراق
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط� ��ار ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا ال �ه��ادف��ة �إىل
ت �ع��زي��ز وت�ف�ع�ي��ل ق �ن��وات التعاون

االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ث �م��اري مع
خمتلف دول ال�ع��امل ،وقعت دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ممثلة
ب��وزارة املالية �صباح �أم�س اتفاقية
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رئي�س ال�شعبة

حل�م��اي��ة وت���ش�ج�ي��ع اال�ستثمارات
م��ع ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق ،وذل ��ك يف
م �ق��ر وزارة امل��ال �ي��ة يف �أبوظبي.
وت � �ه� ��دف ه� � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إىل
ت �� �ش �ج �ي��ع اال� �س �ت �ث �م��ار الأج �ن �ب��ي
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير وت�ن�م�ي��ة املناخ
امل �ل�ائ� ��م ل�ل�ا� �س �ت �ث �م��ار ،وحماية
التعاون االقت�صادي بني البلدين،
وت�أمني توازن �شامل بني احلقوق
واالل � �ت ��زام ��ات ب�ي�ن امل�ستثمرين
وال� ��دول� ��ة امل �� �ض �ي �ف��ة ،مب ��ا يحفز
م � � �ب� � ��ادرات الأع � � �م� � ��ال للتنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �� �س �ت��دام��ة .ومثل
اجل ��ان ��ب الإم� ��ارات� ��ي يف التوقيع
ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة � �س �ع ��ادة يون�س
حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية،
فيما وق��ع االتفاقية ع��ن اجلانب
العراقي �سعادة �سها النجار رئي�س
الهيئة الوطنية لال�ستثمار ،وذلك
بح�ضور ع��دد من كبار امل�س�ؤولني
م��ن ك�لا اجل��ان�ب�ين .وتعليقاً على
توقيع االتفاقية؛ �أكد �سعادة يون�س
ح��اج��ي اخل� � ��وري �أه �م �ي��ة توقيع

اتفاقية حماية وت�شجيع اال�ستثمار
ب�ي�ن دول� ��ة الإم � � ��ارات وجمهورية
العراق والتي ت�ؤكد �سعي البلدين
ل �ت �ع �م �ي ��ق وت � �ع� ��زي� ��ز ال � �ع �ل�اق ��ات
الثنائية ،وبناء �شراكات ا�ستثمارية
يف خمتلف امل �ج��االت االقت�صادية
وامل��ال �ي��ة ومب� ��ا ي���ش�ج��ع ع �ل��ى منو
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات وي �ح �ق��ق املنافع
امل �ت �ب��ادل��ة ل�ل�ب�ل��دي��ن ال�صديقني.
وقال �سعادته“ :ي�ساهم �إبرام مثل
هذه االتفاقيات يف دعم جهود دولة
الإمارات لتعزيز ومتتني العالقات
االقت�صادية والتجارية مع خمتلف
دول العامل ،وت�ؤكد حر�ص الدولة
على حماية اال�ستثمارات الإماراتية
يف اخل��ارج ،وتوفري املناخ املنا�سب
ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية
وفق منظومة قانونية وت�شريعية
ترتقي لأف�ضل املمار�سات العاملية،
مم��ا ي �ع��زز م��ن ت�ن��اف���س�ي��ة الدولة
وج��اذب �ي �ت �ه��ا اال� �س �ت �ث �م��اري��ة على
خ ��ارط ��ة ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة العاملية».
وتف�صي ً
ال ،تن�ص االت�ف��اق�ي��ة على

حماية ا�ستثمارات اجلانبني من
ك ��اف ��ة امل� �خ ��اط ��ر غ�ي�ر التجارية
مثل الت�أميم وامل���ص��ادرة واحلجز
الق�ضائي والتجميد ،وتعمل على
ت�سهيل ال�سماح ب�إن�شاء اال�ستثمارات
املتبادلة ومنح الرتاخي�ص لهذه
اال�ستثمارات ،كما ت�ؤكد االتفاقية
ع� �ل ��ى �أح� �ق� �ي ��ة حت� ��وي� ��ل الأرب � � � ��اح
والعائدات الأخ��رى لال�ستثمارات
ب �ع �م �ل��ة ح � ��رة ق ��اب �ل ��ة للتحويل،
وتتيح تعوي�ض امل�ستثمر تعوي�ضاً

ع��اد ًال وف��وري�اً ال�ستثماره يف حالة
اال�ستيالء عليه للم�صلحة العامة
وذل��ك وفقاً للقانون ودون متييز،
ع �ل��ى �أن ت �ك��ون ق�ي�م��ة التعوي�ض
وفقاً للقيمة ال�سوقية لال�ستثمار
قبل اال�ستيالء ع�ل�ي��ه .ي�شار �إىل
�أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
مم�ث�ل��ة ب � ��وزارة امل��ال �ي��ة ق��د وقعت
على  103اتفاقية ثنائية حلماية
وت�شجيع اال�ستثمار م��ع خمتلف
دول العامل.

ك�شف �سعادة �أمري حايك� ،سفري دولة �إ�سرائيل املعني لدى الدولة عن �أن
االجتماع الذي جمع �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون ال��دويل ،ومعايل يائري البيد وزي��ر خارجية �إ�سرائيل يف يونيو
املا�ضي ب�أبوظبي قد �شهد االتفاق على توقيع �إتفاقية �شراكة اقت�صادية
�شاملة بني البلدين يف غ�ضون ت�سعة �أ�شهر.
وقال ال�سفري الإ�سرائيلي  -يف ت�صريح خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات “وام”
 هناك �إمكانيات هائلة لتوطيد العالقات الثنائية بني الإمارات و�إ�سرائيلولتعزيز حجم التبادل التجاري.
وكانت �إ�سرائيل قد افتتحت �سفارتها ب�أبوظبي يف يونيو املا�ضي ،بقيادة
�إيتان نائيه الذي توىل قيادة البعثة الدبلوما�سية �آن��ذاك ثم عني �سفريا
لبالده مبملكة البحرين يف �سبتمرب املا�ضي.
وقال حايك �إن معايل �أورنا باربيافاي وزيرة االقت�صاد الإ�سرائيلية� ،أكدت
له خالل لقاء جمعهما التزامها التام بالإطار الزمني املتفق عليه لتوقيع
االتفاقية.

«جمارك �أبوظبي» و« مت» تطلقان مبادرة
«اجلمارك اخلفية» خالل «جيتك�س »2021

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت الإدارة العامة جل�م��ارك �أبوظبي بالتعاون م��ع من�صة اخلدمات
احلكومية “مت” مبادرة “اجلمارك اخلفية” من خالل “لوحة التحكم
اجلمركية” الذكية لطلب وتتبع املعامالت اجلمركية وذلك خالل فعاليات
“جيتك�س جلوبال .»2021
وج��اء �إط�لاق مبادرة “اجلمارك اخلفية” متا�شيا مع توجيهات القيادة
ال��ر��ش�ي��دة وج �ه��ود ح�ك��وم��ة �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي حل��وك�م��ة ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف
اخل��دم��ات احلكومية واالنتقال الكامل نحو امل�ستقبل الرقمي يف خطوة
لتعزيز فعالية الإج��راءات وتقليل مدتها الزمنية وتعزيز حركة التجارة
وحتقيق ا�ستدامة النمو االقت�صادي.
وت�سهم املبادرة يف �إجناز اخلدمات واملعامالت اجلمركية رقميا من خالل
من�صة م��وح��دة تفاعلية ت�ع��زز جت��رب��ة املتعاملني وال�ت�ج��ار وامل�ستثمرين
واملوردين على م�ستوى �إمارة �أبوظبي مبا يواكب تطور م�ستقبل اخلدمات
احلكومية الرقمية وي�سهم يف ا�ستدامة املنظومة اجلمركية من خالل
هيئة جمركية رائدة عامليا.
وت�أتي من�صة “لوحة التحكم اجلمركية” اجلديدة واملبتكرة �ضمن مبادرة
“اجلمارك اخلفية “ للإدارة العامة جلمارك �أبوظبي و�أحدث م�شاريعها
الرقمية التي تتما�شى مع ا�سرتاتيجيتها الطموحة نحو التحول الرقمي
ال�شامل وتقدمي حلول ذكية متكاملة تعزز جتربة املتعاملني وامل�ستثمرين
والتجار ما ميثل �إجنازا جمركيا جديدا يواكب م�شاريع الإمارات للخم�سني
عاما املقبلة.

�أعالن ت�أجيل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية
جلمعية ر�أ�س اخليمة التعاونية اال�ستهالكية

يعلن جمل�س �إدارة جمعية ر�أ�س
اخليمة التعاونية اال�ستهالكية
عن ت�أجيل موعد انعقاد اجلمعية
العمومية املقرر عقده يوم ال�سبت
ب�ت��اري��خ � 2021/10/23إيل يوم
ال���س�ب��ت امل ��واف ��ق 2021/11/06
يف مت� ��ام و�أن ب �ي��ان��ات االجتماع
وم���س�ت�ن��دات��ه ع�ل��ى ال��راب��ط مزود
اخل��دم��ة و��س�ي�ت��م ار� �س��ال الرابط
للم�شاركة يف ه��ذا االج�ت�م��اع من
خ�ل�ال ر� �س��ائ��ل ن���ص�ي��ة ع �ل��ى رقم
املوبايل اخلا�ص بكل ع�ضو.
امل�ست�شار/علي حممد املن�صوري
رئي�س جمل�س الإدارة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده  :م�صبح حممد �سلطان
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري
رئي�س قلم الكتاب
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حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 207/2021/7168تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن
طالب الإعالن  :حممد عطيه الهادي ابراهيم الدقاق
املطلوب �إعالنه  :احمد ح�سن حممد علي حممود � -صفته منفذ �ضده
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص الثانية  -دبي � -شقة مكتب  - 201ملك نا�صر را�شد لوتاه
املطلوب �إعالنه � :شركة رونق اجلزيرة للمقاوالت � -ش ذ م م � -صفته منفذ �ضده
عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص الثانية  -دبي  -مبنى مكتب رقم � - 201شقة ملك
نا�صر را�شد لوتاه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم
بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ت�سليمكم هذا الإعالن و�إال ف�إن املحكمة �ستتخذ الإجراءات القانونية بحقكم.

رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية

اعالن بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف �صحيفتني �إحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف الإ�ستئناف رقم  2021/1730مدين

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :على ثاين جمعه الغاوي ال علي
اىل امل�ست�أنف �ضده  :الباز للعقارات
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )2مبحكمة
ا�ستئناف ال�شارقة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة
ج��واب�ي��ة على ال��دع��وى مرفقا بها ك��اف��ة امل�ستندات وذل��ك يف يوم
االحد املوافق  2021/10/31يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله
 بو�صفك م�ست�أنف �ضده.مكتب ادارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1203/2021/18عقاري جزئي

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الرابعة ع�شر رقم 416
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد الرابط بني املدعي واملدعي عليها و�إعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد مع الزام االخرية ب  :الزام
املدعي عليها مببلغ  75,062.070يورو وهو ما يعدل مبلغ ( )326,314.85بالدرهم الإماراتي وهو املبلغ امل�سدد من املدعي عليها .الزام
املدعي عليها مببلغ  2200يورو (الفان ومائتان يورو) وهو ما يعادل مبلغ ( )9,533.87وهي غرامة الت�أخري املن�صو�ص عليها يف البند 3/5
من العقد .الزام املدعي عليها مببلغ  100,000درهم (مائة الف درهم) كتعوي�ض جابر عن اال�ضرار املادة واملعنوية والك�سب الفائت وفوات املنفعة
الالحقة للمدعي من جراء التعاقد مع املدعي عليها ووفقا لل�شرح املتقدم �أعاله .الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي .عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة ابوظبي � -شارع الطابق  - 13مكتب  - 1301مبنى بناية �صروح.
املطلوب �إعالنه  :ماركيتو العقارية � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد الرابط بني املدعي واملدعي عليها و�إعادة احلال اىل ما كان عليه قبل
التعاقد مع الزام االخرية ب  :الزام املدعي عليها مببلغ  75,062.070يورو وهو ما يعدل مبلغ ( )326,314.85بالدرهم الإماراتي وهو
املبلغ امل�سدد من املدعي عليها .الزام املدعي عليها مببلغ  2200يورو (الفان ومائتان يورو) وهو ما يعادل مبلغ ( )9,533.87وهي غرامة
الت�أخري املن�صو�ص عليها يف البند  3/5من العقد .الزام املدعي عليها مببلغ  100,000درهم (مائة الف درهم) كتعوي�ض جابر عن اال�ضرار
املادة واملعنوية والك�سب الفائت وفوات املنفعة الالحقة للمدعي من جراء التعاقد مع املدعي عليها ووفقا لل�شرح املتقدم �أعاله .الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 9.00صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده  :مركز خط احلياة الطبي جلراحات اليوم الواحد  -م�ؤ�س�سة فردية
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

اىل امل�ست�أنف �ضده � :شوبهنا بهماين هاري�ش
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

اىل امل�ست�أنف �ضده  :هارب�ش نارندرا�س بهامبهاين
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

اىل امل�ست�أنف �ضده  :ادفيت بهمباين هاري�ش ان بهمباين
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8447

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8460

رئي�س قلم الكتاب

املنذرة  /الفجر لتعهدات التموين بالوقود واملحروقات �ش ذ م م.
بوكالة � /سالمه حممد عبد اهلل حممد �شعراوي  -م�صري اجلن�سية ب�صفته وكيل عن � /سالم جلود اخللف � -سوري
اجلن�سية مبوجب وكالة رقم � 2020/1/89877صادرة من كاتب العدل يف دبي بتاريخ 2020/7/2
�ضد  -امل�ن��ذر �إليها الأوىل  :بيفرجلف للمقاوالت ���ش ذ م م � -إم��ارة دب��ي  -دي��رة الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -هاتف
 +٩٧١٤٣٥٢١٢٢٥فاك�س � - +٩٧١٤٣٥٢٤٢٢٤ص ب  31835رقم مكاين 3829898928
املنذر �إليه الثاين  /راجي�ش كومار كري�شنا  -هندي اجلن�سية � -إم��ارة دبي  -دي��رة الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -هاتف
 +٩٧١٤٣٥٢١٢٢٥فاك�س � - +٩٧١٤٣٥٢٤٢٢٤ص ب  31835رقم مكاين 3829898928
املو�ضوع
الإخطار العديل رقم حمرر ()2021/1/209659
حيث �أن املنذرة تنذر املنذر �إليهما عمال بن�صو�ص امل��واد ( ) 64،65، 62،63من ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم  57ل�سنة
 2018وتعديالته يف �ش�أن الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية االحتادي رقم  11ل�سنة  1992وتعديالته
ب�ضرورة الوفاء باملبلغ مو�ضوع الإخطار وقدره  142632درهم (مائة واثنان و�أربعون الف و�ستمائة و�أثنان وثالثون
درهما) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ الإنذار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ
ن�شر هذا االنذار مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�ضوع االنذار وكافة الر�سوم
وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�ضوع االنذار.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

رئي�س قلم الكتاب

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية

املــــــــخطر � :أحمد عبد الرحيم �أحمد العطار � -إماراتي اجلن�سية
املخطر �إليها  :يا�شار جوليف للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ( -جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا االخطار يخطر املخطر  -املخطر �إليها  -ب�ضرورة الوفاء ب�ضرورة الوفاء مببلغ ١٠٢,١٢٥ :مائة و�ألفني
ومائة وخم�سة وع�شرون درهماً وهي عبارة عن :مبلغ  ٧١,١٢٥درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة ع��ن( )3عن الفرتة
الإيجارية من  2020/10/30ولغاية  2021/7/29ومبلغ  ٧,١٢٥درهم قيمة الغرامة املالية املن�صو�ص عليها بالبند
رقم ( )١٧من عقد االيجار ومبلغ  23,750درهم قيمة الدفعة الأوىل من ال�سنة الإيجارية املجددة بقوة القانون
عن الفرتة الإيجارية من  2021/7/30ولغاية  2021/10/30كما يكلفها ب�ضرورة ت�سليم املخطر ال�شيكات الآجلة عن
باقي القيمة الإيجارية عن ال�سنة الإيجارية املمتدة بقوة القانون (من  2021/7/30ولغاية  )2022/7/29بواقع
 23,750درهم لل�شيك الواحد مع توقيع ن�سخة عقد الإيجار عن ال�سنة الإيجارية املمتدة بقوة القانون مع التنبيه
على املخطر �إليها ب�أنه يف حال عدم االلتزام بتنفيذ ما ورد بالإنذار الراهن خالل مدة �أق�صاها ( )30يوم من تاريخ
هذا االعالن �سي�ضطر املخطر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والق�ضائية جتاه املخطر �إليها و�إخالئها من
العني امل�ؤجرة و�إلزامها باملرت�صد يف ذمتها حتى تاريخ الإخ�لاء التام وك��ذا كافة امل�ستحقات املرتتبة على العني
امل�ؤجرة ل�صالح هيئة الكهرباء واملياه.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027772
تنازل /بيع

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027744
تنازل /بيع

اعالن
حيث �أن ال�سيد  :حميد علي �سلطان بن بخيت العميمي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جت��اري��ة (ري�سيت ب��رج��ر) رخ�صة جت��اري��ة وال�ت��ي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )737787حيث ان ال�سيد  :حميد علي �سلطان بن بخيت العميمي – اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ري�سيت برجر)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد � :سيف را�شد احمد را�شد امل��زروع��ي  -ام��ارات��ي اجلن�سية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�ستئنافية االحتادية

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اعالن بالن�شر احداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  891ل�سنة  2021م مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده  :م�ست�شفى اليف الين  -ذ م م
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

اىل امل�ست�أنف �ضده  :مركز خط احلياة الطبي  -م�ؤ�س�سة فردية
نعلنكم بان امل�ست�أنف  :منرتا بهمباين هاري�ش
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  6159ل�سنة  2017مدين (كلي)
ال�شارقة  -وقد حتدد لنظره جل�سة م يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا مبقر
ه��ذه املحكمة ام��ام ال��دائ��رة املدنية الثانية بتاريخ  2021/10/26امل��واف��ق يوم
الثالثاء .لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف
حالة غيابكم فان املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا الحاكم القانون.
ملحوظة  :ين�شر هذا االع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية على املحكمة
جتاه حقوق الغري

رئي�س قلم الكتاب

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن
حيث �أن ال�سيد :عبدالرحمن �سامل احمد �سيف الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية  ،حيث انه ميلك الرخ�صة
جتارية (كرميوالتا فرع  ) 2رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( 735629
) حيث ان ال�سيد :عبدالرحمن �سامل احمد �سيف الطنيجي – اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((كرميوالتا فرع  ))2البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :علي را�شد
علي بخيت الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  ،وال�سيد  /حميد علي �سلطان بن بخيت العميمي  -اماراتي
اجلن�سية تنازل �صاحب الرخ�صةال�سابق ل�صاحبها احلاليني وتغري اال�سم التجاري من (كرميوالتا
فرع  )2اىل (كوفيز ذ م م فرع  ، )1تغيري الن�شاط التجاري من (خدمات ال�ضيافة  ،جتهيز الفطائر
واملعجنات بيع املثلجات جتهيز وتقدمي احللويات) اىل (مطعم) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

رئي�س قلم الكتاب

رئي�س قلم الكتاب

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027688
تنازل /بيع
حيث �أن ال�سيد املتويف  :عو�ض خلفان جمعه الكعبي  -اماراتي اجلن�سية ينوب عنه وكيل الورثة يف
ح�صر ارث رقم ( )2020/451ال�صادر من حمكمة ابوظبي  ،بوكالة خا�صة �صادرة من الكاتب
العدل باالرث رقم ( )22929d254eb8e2281e24بتاريخ  ،2021/9/26حيث انه ميلك
الرخ�صة جتارية (ق�صر العرب لتجارة االجهزة الكهربائية ) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه
مبوجب رخ�صة رقم ( )535732حيث ان ال�سيد :عو�ض خلفان جمعه الكعبي  -اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ق�صر العرب لتجارة االجهزة
الكهربائية)) البالغة ( � )%100إىلال�سيد � :شفیق تازی كورامبات بن كرمي  -هندي اجلن�سية
 ،تنازل �صاحب الرخ�صةال�سابق ل�صاحبها احل��ايل .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

رئي�س قلم الكتاب

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8430

رقم املحرر 2021/1/152242
املنذر  :الدانوب ملواد البناء ذ.م.م فرع
املنذر �إليه  :علي حممد �صادق البلو�شي � -إماراتي اجلن�سية مالك م�ؤ�س�سة ور�شة ايرون الين ل�صيانة ال�سفن والقوارب
املو�ضوع � :أو ًال  :املنذرة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط جتارة مواد البناء مبوجب الرخ�صة التجارية رقم
( )CN- 1015888ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي .ثانياً  :املنذر �إليه مالك م�ؤ�س�سة فردية متار�س
ن�شاط �إ�صالح و�صيانة حمركات ال�سفن مبوجب الرخ�صة التجارية رقم ( )CN- 1747572ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية ب�أبوظبي .ثالثاً  :نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تقدمت امل�ؤ�س�سة اململوكة للمنذر �إليها من املنذرة بطلب
تعامل بالأجل ملتم�سة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة من مواد البناء لزوم قيامها بتجارتها وقد �أعقب ذلك قيام املنذرة
بتوريد مواد البناء املطلوبة لها .رابعا  :تخلفت امل�ؤ�س�سة اململوكة للمنذر �إليه عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتر�صد
بذمتها مبلغ وقدره �( 34,944أربعة وثالثون �ألف وت�سعمائة و�أربعة و�أربعون درهم) وقد طالبت املنذرة امل�ؤ�س�سة اململوكة
للمنذر اليه ب�سداد مـا بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�سدد املبلغ حتى تاريخه .عليه  ،ف�إن املنذرة توجه
هذا الإنذار لتكليف املنذر اليه بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمة امل�ؤ�س�سة اململوكة لـه عن التعامل التجاري �سالف الذكر وقدره
�( 34,944أربعة وثالثون �ألف وت�سعمائة و�أربعة و�أربعون درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه لهذا الإنذار حتت
طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8450

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8451

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالتكليف بالوفاء
رقم ()2021/8497

املنذرة /برج املدينة العقارية �ش ذ م م
املنذر اليه  /1 :وقار على
تنذر املنذره املنذر �إليهما وتكلفهما بالوفاء بقيمة املرت�صد بذمتهما
م�ب�ل��غ وق � ��دره ( )917500دره� ��م (ت���س�ع�م��ائ��ة و��س�ب�ع��ة ع �� �ش��رة الفا
وخم�سمائة دره�م��ا) وال�ف��ائ��دة القانونية  %5وذل��ك يف خ�لال خم�سة
ايام من تاريخ اعالنها بهذا االنذار ،واال �سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ
كافة االجراءات القانونية جتاه املنذر اليها نتيجة تقاع�سهما عن ال�سداد
للمبلغ امل�شغول به ذمتهما.

املنذرة� /شركة اف ثرى لالن�شاءات ذ م م
املنذر اليه  /1 :فوريو لال�ست�شارات االدارية
/2فردین عزیزاله ر�ضى زادة تطفى
تنذر املنذره املنذر �إليهما وتكلفهما بالوفاء بقيمة املرت�صد بذمتهما مبلغ
وقدره ( )5030000درهم (خم�سة مالين وثالثون الف درهما) والفائدة
القانونية  %5وذل��ك يف خالل خم�سة اي��ام من تاريخ اعالنها بهذا االنذار،
واال �سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية جتاه املنذر اليها
نتيجة تقاع�سهما عن ال�سداد للمبلغ امل�شغول به ذمتهما.

املنـذر  :اوتو ا�سی�ست لتاجري ال�سيارات
وميثلها  -حممد توفيق على ابراهيم  -ب�صفته وكيل مبوجب الوكالة امل�صدقة لدي كاتب العدل بدبي رقم
املحرر  187211/1/2021بتاريخ  01/09/2021بتاريخ 2021/9/1
املنذر اليه  :املنذر اليها �شركة  /فود بازار �سوبر ماركت �ش ذ م م  -رخ�صة جتارية 772513
املنذر اليه  /بانكاج كومار موتياين ا�شوك كومار موتياين  -هندي  -جواز M4648686
املو�ضوع  :املطالبة ب�سداد مبلغ 14407درهماً
لذلك  ،ينبه املنذر على املنذر �إليه بالآتي � -:أوال  :ب�أن ي�سارع ب�سداد املديونية العالقة يف ذمته ل�صالح املنذر
وهي قيمة ال�شيكات الواردة ب�صلب التكليف بالوفاء املاثل والبالغ قيمتهما مبلغ وقدره “ ”14407درهماً
(اربعة ع�شر الفا واربعة مائة و�سبعة درهماً الغري) وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
اعالنه لهذا الن�شر .ثانياً � :إذا مل يقم املنذر �إليه بتنفيذ ما جاء بالبند ال�سابق يف هذا الإنذار ف�سوف يقوم
املنذر ب�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ومنها �إقامة الدعوى الق�ضائية �ضده للمطالبة باملبلغ املذكور
والرجوع عليه بالتعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية واملعنوية التي حلقت باملنذر من جراء فعله و�إرغامه على
الوفاء به قانونا مع حتميله كافة الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف و�أتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/8461

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
رقم ()8324/2021

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8532

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8215

الكاتب العدل

املنذر /عبد الكرمي نا�صر �سعيد عثمان الواحدي (امل�ؤجر)
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع امليدان  -بناية مركز خلفان التجاري  -الطابق االول مكتب
رقم ( - )122هاتف رقم  - 0508400084هاتف متحرك 0554997611 :
�ضد  -املنذر �إليها /بوبوالر للو�ساطة العقارية (ذ م م)
املو�ضوع /طلب الت�صريح ب�إعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر
حيث �أن املنذر اليهـا لـم يـتم �إعالنهـا بالأخطـار العـدلـي �أ�صـوال حتى الآن ،ووردت افـادة املعلـن
ب�شـركة ارامكـ�س بـانـه تـم االنتقـال الـى العنـوان املو�ضـح بالأخطـار العـديل وبال�س�ؤال تبني
ان ال�شركة املخطـر اليهـا ال توجـد الفتـة وبـالتحري على عنوانهـا بوا�سـطة دائ��رة التنمية
االقت�صـادية وردت الإفـادة بنف�س العنـوان الـذي تـعـذر معـه االعـالن وال نعلـم لها عنوان �آخر
�سوى العنوان ال��وارد بالأخطار العديل .لذلك  ،نلتم�س مـن �سـعادتكم التكـرم بالت�صـريـح لنـا
بـ�إعالن املنـذر اليهـا بالأخطـار العـدلـي عـن طريق الن�شر
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذره � /شركه �أي �أم جي خلدمات احلرا�سه (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليها � :شركه كيوبي جي للخدمات � -شركه ال�شخ�ص الواحد (�ش�.ش.و)
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ وق��دره  597,433,72دره��م (خم�سمائه و�سبعه وت�سعون الف
واربعمائه وثالثه وثالثون درهما واثنني و�سبعون فل�سا) باال�ضافه للر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماه)  ،و عليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وننذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد
بذمتكم و البالغ  597,433,72درهم (خم�سمائه و�سبعه وت�سعون الف واربعمائه وثالثه وثالثون
درهما واثنني و�سبعون فل�سا) باال�ضافه للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه) و ذلك خالل
م��دة ال تتجاوز خم�سه اي��ام من تاريخ االع�لان بالن�شر  ،و �إال ف�إنه �سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�ضمينكم الر�سوم و امل�صروفات و كامل
اتعاب املحاماة.
بالوكالة اال�ستاذ �/سعيد الغافري املحامي

الكاتب العدل

املنــذرة  :اك�سرب�س للطباعة ذ.م.م
املنذر �إليها  :جو تو للدعاية والإعالن ذ.م.م ( -جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا االن��ذار ينذر املنذر  -املنذر �إليها  -ب�ضرورة الوفاء بكامل قيمة
ال��دي��ن مبلغا ق��دره ( )142,112,35م��ائ��ة و �إث�ن�ين و�أرب �ع�ين �أل�ف��ا ومائة
واثنى ع�شر درهما وخم�سة وثالثون فل�سا خالل ((خم�سة �أي��ام)) من تاريخ
هذا الإعالن  ،و�إال �سوف تتخذ بحقك كافة الإج��راءات القانونية والق�ضائية
و�إلزامك بالوفاء مببلغ الدين وبالفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا من
تاريخ املطالبة القانونية ولغاية ال�سداد التام و بالر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية
ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املنذر � /سمو ال�شيخ  /حمدان بن حممد بن حمدان ال نهيان (�إماراتي اجلن�سية).
وعنوانه وحمله املختار (�إم��ارة ال�شـارقة -املجاز - 1كورني�ش البحرية  -بناية البطحاء  -ال��دور العا�شر مكتب 1006
(مكتب حنان �سامل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)  -هاتف 065740840/0566020764 :بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل ووالء جابر للمحاماة
�ضد -املنذر �إليه � /شركة املجموعة الثالثة لال�ست�شارات الهند�سية ذ-م-م (رخ�ص مهنية) رقم CN /1097926 -
وميثلها ويديرها مالكها /حممد خليل �سليمان النجار (امريكي اجلن�سية)
العنوان � /أبوظبي جزيرة �أبوظبي غرب  0.12مبنى جمموعة ال�شرق والغرب العاملية � -شركة ال�شخ�ص الواحد غرب 12 -
(ح�سب الرخ�صة) هاتف 0561231198
املو�ضـوع
ينـذر �سـمو ال�شيخ (الطـالـب)  -املنـذر �إليـه بـ�ضـرورة و�سرعة �سـداد املبلـغ مو�ضـوع املطالبـة وقـدره ( )1,800,000درهـم
(مليـون وثمامنائـة االف دراهـم امـاراتي امل�ستحقة بذمـة ال�شـركة املنـذر �إليهـا) فـي ظـرف خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا
االن��ذار واال �سيلج�أ املنـذر ال�ست�صدار �أمـر الأداء طبقا للقانون التخاذ كافة االج��راءات القانونيـة التـي حتفـظ لـه حـقـه
�إ�سنادا لالتفاقية املربمة بينهمـا وهـي مبثابـة العقـد التجـاري الـوارد ذكـرة فـي الفقرة الثانيـة مـن املـادة  62الـوارد ذكرهـا.
واملطالبـة بـالتعوي�ض املنا�سـب عـن اي عطل او �ضـرر تعـر�ض لـه املنـذر ماديـه و�أدبيـة جـراء عـدم تنفيذ املنذر �إليـة لبنـود
االتفـاق مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�صروفات.

الكاتب العدل

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027618
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد :عبدالعزيز حممد خاطر زاهد احلمادي  -اجلن�سية:
الإمارات ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
عبداهلل ح�سني �سامل عبيد ال�سعدي اجلن�سية  :الإمارات ،يف الرخ�صة امل�سماه (اخلاطر
لت�أجري ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )525501ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغيري الإ�سم التجاري من (اخلاطر
لت�أجري ال�سيارات) �إىل (التوفيق لت�أجري ال�سيارات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

31
حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1254/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )1.280.688درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :سمري بن عبداملح�سن بن نا�صر احلميدان � -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )1.280.688درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام -
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/1ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5307/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما (االوىل والثاين) بالتكافل والت�ضامن بان ي�ؤديا للطالبة
مبلغا وقدره ( )68.087.25ثمانية و�ستون الف و�سبعة وثمانون درهما اماراتيا وخم�سة وع�شرون فل�سا -
والفائدة القانونية بواقع  %9اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة.
املدعي:نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -تيكوم � -شارع ح�صة  -جروزفينور بينزن�س تاور  -مكتب  - 2101مكاين 1626977181
 وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهللاملطلوب �إعالنه  -1 :ابراهيم حممد عبا�س حممد � -صفته  :مدعي عليه
م��و� �ض��وع الإع �ل ��ان :ق� ��د اق � ��ام ع�ل�ي�ك��م ال ��دع ��وى امل� ��ذك� ��ورة اع �ل��اه ق ��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
ب�ت��اري��خ 2021/10/13:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اع�لاه وذل��ك خالل � 5أي��ام من ن�شر هذا االع�لان بالوفاء
باملطالبة املذكورة اعاله .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  896/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/725عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )58732147درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :وورلد ديفلومينت كومباين ليمتد
عنوانه:خارج الدولة كاميان وعنوانها املختار ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأب��راج -
مبنى  - 014الطابق  - 14مكاين2563786091:
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�س ات�ش جي للعقارات �ش.ذ.م.م (حاليا)  -بايونري بل�س للعقارات �ش.ذ.م.م (�سابقا)
 �صفته  :منفذ �ضدهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�صادر يف
الدعوى رقم  2019/725عقاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )58732147درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
طلب اعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية  -املحكمة االبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0005889عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007579مدين (جزئي)

اعالن بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

اعالن بالن�شر
 5593/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جولدن �ستون لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نفرتيتى ماربل
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )404643درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 207/2021/7182تنفيذ جتاري

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املرجع 271 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة�/ستلى انى اليان موراو مكافيح  ,اجلن�سية فرن�سا ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:عز الدين املطيع
 ,اجلن�سية املغرب  -يف الرخ�صة (املطيع لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 786429:ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان
اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
املطلوب �إعالنه  -1 :را�شد عبدالوهاب ابراهيم كلدارى � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -جمريا � - 2شارع �شاطي جمريا  -فيال رقم  - 296ت042251122:
 �ص.ب - 3944:متحرك - 0504245609/0506450066:رقم مكاين2487191438:مو�ضوع الإعالن :
نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ امل�ضيل بال�صيغية التنفيذية ونكلفكم بوفاء
املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ت�سليمكم هذا االعالن واال فان املحكمة �س�ستخذ االجراءات القانونية بحقكم.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3837/2020/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1جريالد ديال كروز البالنا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/10يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ()38845
درهم ثمانية الفا وثمامنائة وخم�سة واربعون درهم م�ضافا اليه الفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  20119/9/4وهو تاريخ انتهاء العقد وحتى ال�سداد التام والزمته
بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027791
تنازل /بيع
اعالن تنازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
االطراف املذكورة
من الطرف االول:فينجاليل برامبيل ارموجان  ,اجلن�سية الهند
اىل الطرف الثاين بابال مياه فوزر علي  ,اجلن�سية بنغالدي�ش
واىل الطرف الثالث:قادر نا�صر الدين تازاتو كويل كونيل  ,اجلن�سية الهند
باال�سم التجاري (قطان العا�صمه) ن�شاط الرخ�صة (قطان) واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم- 141446:
ال�صادرة بتاريخ 1992/2/10:يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان وعليه
�سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�صف امتياز امتياز احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004150مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة فلورال للتجارة ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003826عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ا�صف امتياز امتياز احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:الوان لل�سياحة.
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي
�شامال الر�سوم وامل�صاريف  26434درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :شركة فلورال للتجارة ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:عبد الر�ؤوف ناتار وياليل كونح�سن.
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي
�شامال الر�سوم وامل�صاريف  64900درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003554جتاري (جزئي)

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
 2451/2021/11مدين جزئي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إىل املدعي عليه  :غاب�ش عي�سى غاب�ش وليد ال�شام�سي
جمهول حمل االقامة  -عجمان م�شرف �شارع ال�صايف  226فيال عي�سى غبا�ش رقم 107
بالقرب من جمعية الر�شاد  -هاتف0508231818 - 067402208:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/2امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )5
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/19م

�إىل املدعي عليه  -1 :ايه ات�ش دبليو للخدمات الفنية  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :رزان منري يو�سف يو�سف وميثله � /أمل ح�سن حممد حاجي كرم
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()19000
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة  2021/10/27ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب ادارة الدعوى لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 211/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بي ات�ش جي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة اجياد اخلليج التجارية
وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1725215درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن حكم بالن�شر
 20/2020/335جتاري كلي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3272/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1شركة �سيدكو للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م  -فرع دبي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�صنع جون لالملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م
وميثله:را�شد �سعيد را�شد علي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/17ال��زام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا
للمدعي مبلغ ( )3.900.631.41درهم ثالثة ماليني وت�سعمائة الف و�ستمائة واحدي وثالثني درهم واحدي
وارب�ع�ين فل�س  -وال�ف��ائ��دة القانونية  %9م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية يف 2020/3/2:حتى مت��ام ال�سداد -2
ال��زام املدعي عليها االوىل بان ترد للمدعية ا�صل �شيك ال�ضمان رقم  3761البالغ قيمته ( )2.237.843درهم
امل�سحوب على بنك الفجرية الوطني ل�صالح املدعي عليها  -3الزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ
( )150.000درهم مائة وخ�سمني الف درهم تعوي�ضا ماديا وادبيا على النحو امل�شار اليه باال�سباب والزمت املدعي
عليهما مب�صاريف الدعوى بالت�ضامن ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

وزارة العدل

وزارة العدل

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1257ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /م�ؤ�س�سة الوا�سط لتجارة املعدات  -عبدالقادر احمد حممد ال علي
ل�صالح طالب التنفيذ  /البنك التجاري الدويل
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/11/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 عقار قطعة رقك  2401ملك  -مبنطقة ال�صناعية  13بامارة ال�شارقة ب�سعر التثمني ( )88.616.000درهم ثمانيةوثمانون مليونا و�ستمائة و�ستة ع�شر �ألفا  -وهو عبارة عن (�شربة مق�سمة اىل  39م�ستودع) � +شربة طابق ار�ضي +
ميزانني  +عدد من اال�ضافات � +سور
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن
املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027773
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيده:هلني جهيربو اباى  ,اجلن�سية اريرتيا ,
ترغب يف البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك
اىل ال�سيده:ابريها جربي�سو�س ويلدجربيال  ,اجلن�سية اثيوبيا  -يف الرخ�صة
(�صالون دار احلب�شة لل�سيدات) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )617250ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت
اخرى:ا�ضافة �شريك�/شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

وزارة العدل

اعالن بالن�شر
 7838/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بلو ايز لتجارة مواد الغذائية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يونى كاب انرتنا�شيونال ليمتد
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )113048درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
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حمكمة التنفيذ

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�إىل املحكوم عليه:ملحمة اجلنوب  -العنوان9333534:
نحيطكم علما بان بتاريخ 2021/9/28:قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح�:شوهداري غالم عبا�س عا�شق
ح�سني بالتايل:ن�ص احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ �ستة واربعني الفا و�سبعني درهما
و  33فل�سا ( )46070.33درهما وتذكرة عودة اىل موطنه عند االلغاء او
املغادرة والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم
ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات

Wednesday

حماكم دبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

�إىل املدعي عليه  :دينا حممود فتحي �صالح
جمهول حمل االقامة  -دبي مدينة دبي الريا�ضية بناية الينت �شقة رقم0507701629 - 1420:
 0522612596نعلمكم ان املدعي:مازن ح�سن عبدالهادي  -فل�سطيني اجلن�سية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
ويطالب فيها باالتي-1:الزام املدعي عليهم مببلغ ( )177550الف درهم  -2الزام املدعي عليهم
لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -3اعالن املدعي عليهم باجلل�سة والئحة االدعاء -4
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون االجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/25امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/14م
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1257ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /م�ؤ�س�سة الوا�سط لتجارة املعدات  -عبدالقادر احمد حممد ال علي
ل�صالح طالب التنفيذ  /البنك التجاري الدويل
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/11/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 عقار قطعة رقك  2401ملك  -مبنطقة ال�صناعية  13بامارة ال�شارقة ب�سعر التثمني ( )88.616.000درهم ثمانيةوثمانون مليونا و�ستمائة و�ستة ع�شر �ألفا  -وهو عبارة عن (�شربة مق�سمة اىل  39م�ستودع) � +شربة طابق ار�ضي +
ميزانني  +عدد من اال�ضافات � +سور
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن
املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 71/2019/250بيع عقار مرهون

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/فاطمة حجي نا�صر عبداهلل  -2حممد عبداهلل احمد املال  -3احمد عبداهلل
احمد املال  -4عبدالرحيم عبداهلل املال  -5عبداللطيف عبداهلل احمد املال  -6ه�شام عبداهلل احمد
املال  -7نور الهدي عبداهلل املال زوجة حممود حممد رين�س علي  -8طالعة عبداهلل زوجة عبدالرحمن
فر�ض اهلل حممد العو�ضي  -9جناح عبداهلل احمد املال  -10نائلة عبداهلل احمد ا�سد املال -11عاطفة
عبداهلل احمد املال ال نا�صر  -12مرمي عبداهلل احمد املال  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وعن طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار قطعة
ار�ض رقم  368منطقة القرهود رقم البلدية  214-540م�ساحتها ( )3716.15مرت مربع وبيعها باملزاد
العنلي نظري املبلغ ( )32182439.93درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فيتال للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بيج تاور للمقاوالت �ش.ذ.م.م
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/13يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /ال�شركة املدعي عليها ان ت�ؤدي لل�شركة املدعية تعوي�ضا قدره ( )100.000درهم مائة الف
درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا
وحتى متام التنفيذ والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3618/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 137
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة مبلغ وقدره ( )1.827.511.84درهم اماراتي فقط مليون ثمامنائة �سبعة وع�شرون
الفا وخم�سمائة واحد ع�شر درهما واربعة وثمانون فل�سا اماراتيا الغري  -باال�ضافة اىل  %5فائدة القانونية �سنوية
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
املدعي:ريتز كارلتون دبي  -فرع  -حممد �سعيد املال واوالده ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان � -شارع التعاون  -مكتب رقم  04-135ملك مركز اك�سبو ال�شارقة -
مكتب �سلمان الطويل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله�:سلمان حممد احمد حممد حممود الطويل
املطلوب �إعالنه  -1 :الفا لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة مبلغ وق��دره ( )1.827.511.84درهم اماراتي
فقط مليون ثمامنائة �سبعة وع�شرون الفا وخم�سمائة واحد ع�شر درهما واربعة وثمانون فل�سا اماراتيا الغري
 باال�ضافة اىل  %5فائدة القانونية �سنوية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يومالثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1252/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )869.414درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد بن علي بن عبداهلل العبدالواحد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()869.414
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/1ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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االمارات العربية املتحدة

حماكم دبياالبتدائية

وزارة العدل
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3926/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/122أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )74147درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة �أيه جي ملكو للم�صاعد ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -عود ميثاء � -شارع ام هرير  -مقابل خمترب دبي املركزي  -بناية
املخاوي  -الدور الثاين مكتب رقم  - 215وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري
املطلوب �إعالنهما  -1 :اخلط الذهبي للمقاوالت ���ش.ذ.م.م  -2نوجيت �سينغ اناند � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )74147درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/حممود كاظم ملراجعة احل�سابات

العنوان  :مكتب  1708-1707-1908-1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان  -املركز
التجاري ا�ستدامة  - Bالهاتف - :الفاك�س:
 ,مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني
امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية ج�ست جو لل�سياحة ذ.م.م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/10/19وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل

امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027705
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�:صالح عبداهلل �صالح ح�سن اجلزيري  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيد/
ابوطاهر عبدال�سبحان  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (التاج الذهبي لتجارة
العبايات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم600510:
تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من/م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل
خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1699ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضدهم  /علي عمران العوي�س  -2مرمي علي عبداهلل العوي�س � -3شركة علي عمران العوي�س لال�ستثمار ذ.م.م اوج
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/10/27وذلك لبيع
العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضدهم و�أو�صاف العقارات على النحو التايل :
 العقار قطعة رقم  203ملك مبنطقة املحطة بامارة ال�شارقة ب�سعر التقييم ( )126.685.000درهم مائة و�ستةوع�شرون مليونا و�ستمائة وخم�سة وثمانون الف درهم  -وهو عبارة عن بناية (ار�ضي  +طابق مكاتب  6 +طوابق
مواقف  25 +طابق �سكني  +طابق خدمات  +مهبط طائرات
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن
املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

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

ا�سم ال�شركة  :ج�ست جو لل�سياحة ذ.م.م
ال �ع �ن��وان  :حم��ل رق ��م  8م�ل��ك اج ��ي رو� �ش ��واين  -ب��ردب��ي  -ال��ور� �س��ان االوىل .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 796034 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1317701 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/10/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/19
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل�ع�ين حممود كاظم
ملراجعة احل�سابات  -العنوان  :مكتب  1708-1707-1908-1901ملك ال�شيخ حممد
بن زايد ال نهيان  -املركز التجاري ا�ستدامة  - Bالهاتف - :الفاك�س,:م�صطحباً معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027792
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيده:ناديه الدجيم  -اجلن�سية املغرب ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد�:سعيد مرزوق �سلطان
علي  -اجلن�سية االمارات  -يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون ابت�سامة النجوم لل�سيدات)
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 745572:ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة
تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة اعمال مهنية) اىل م�ؤ�س�سة فردية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027789
تنازل /بيع
اعالن تنازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
االطراف املذكورة من:
الطرف االول:حممد ا�شرف مافيالكاندى  ,اجلن�سية الهند
اىل الطرف الثاين:حممد �سعيد را�شد عبداهلل ال�سعدي  -اجلن�سية االمارات
باال�سم التجاري (بقالة �شم�س الفجر) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم781638:
 ال�صادرة بتاريخ 2020/11/2:يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان وعليه�سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1175/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ت�سجيل النزاع واعالن املدعي عليهم ب�صورة من الالئحة وحتديد اقرب جل�سة لنظرها بف�سخ
التعاقد وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )457.729درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية %12
وفائدة قانونية  %9من تاريخ قيد النزاع وحتى ال�سداد التام والزامه بدفع مبلغ ( )100.000درهم كتعوي�ض لل�ضرر املادية
واملعنوي والزامه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:علي ابراهيم ح�سن الكاف  -واخرون
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج ال�ت�ج��اري  -دب��ي �� -ش��ارع االب ��راج  -مبنى ب�ير لينجتون � -شقة - 3103
وميثله:ح�صة علي حممد حجي القبي�سي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ال��وادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية  -2ال��وادي االخ�ضر للعقارات  -م�ؤ�س�سة فردية � -صفتهما
 :مدعى عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ت�سجيل النزاع واعالن املدعي عليهم ب�صورة من الالئحة
وحتديد اق��رب جل�سة لنظرها بف�سخ التعاقد وبالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )457.729دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية  %12وفائدة قانونية  %9من تاريخ قيد النزاع وحتى ال�سداد التام والزامه بدفع مبلغ
( )100.000درهم كتعوي�ض لل�ضرر املادية واملعنوي والزامه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/10/31ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2882/2020/16جتاري جزئي

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /دري��ك �أن��د �سكل انرتنا�شيونال ���ش.م.ع  -2ارنايت بارترنز ذ.م.م ب�صفتها
امل�صفي الق�ضائي للمدعى عليهما دريك اند �سيكل  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :املركز التجاري للمعدات ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/1يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
املركز التجاري للمعدات ذ.م.م  -1بالزام اخل�صم املدخل ب�صفته م�صفي ال�شركة املدعي عليها بان
ت��ؤدي للمدعية مبلغ ( )74.493.31دره��م اربعة و�سبعون الفا واربعمائة وثالثة وت�سعون درهما
وواحد وثالثون فل�سا قيمة املواد واملعدات املوردة  -2بالزام اخل�صم املدخل ب�صفته م�صفي ال�شركة
املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )5000درهم كتعوي�ض والزمته بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض مازاد على ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سري عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري
 الهاتف - :الفاك�س: ,مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني
امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية القفطان املغربي للتجارة �ش.ذ.م.م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/14وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/14وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله
 ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5492/2019/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/250جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )332114.72درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية بنك دبي التجاري
وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ
املطلوب �إعالنه  -1 :جمعه را�شد جمعه احلاج � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن رقم ار�ض - 3
الرقم الفرعي  - 29منطقة مردف/ار�ض رقم  900يف منطقة الرا�شديه/وفاء املبلغ املطالب به
يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

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

ا�سم ال�شركة  :القفطان املغربي للتجارة �ش.ذ.م.م
العنوان  :حمل  11ملك رقية ال�سيد عبدالرحمن الها�شمي  -ديرة  -الرباحة .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 527993 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 57130مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/10/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/14وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات
وتدقيق احل�سابات  -العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سري عادل امني  -بردبي -
اخلليج التجاري  -الهاتف - :الفاك�س,:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احمد �سيف را�شد بن �سويف ال علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003338جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :احمد �سيف را�شد بن �سويف ال علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ابوظبي التجاري (فرع)  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  309200درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18584

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً)
املنذر �إليه � :شيخ ندمي عبدالرزاق.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )113,322.25دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 23506خ�صو�صي  /15/ابوظبي ) من نوع ( فورد اك�سبلورر _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2016لون ( ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20

اعالن قرار بالتنفيذ
 51 / 2021 / 250بيع عقار مرهون

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده/حممد �سليمان �سامل احلاطى  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ش م ع
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (�شقة �سكنية  -رقم االر�ض
 - 78 :رقم البلدية  - 392-319 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :كونتينتال تاور  -رقم
العقار  - 201 :رقم الطابق  - 2 :امل�ساحة  64.89 :مرت مربع ) كما نعلنكم ل�سداد قيمة
املطالبة وقدرها ( )       618750      درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف
ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295
من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة
ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة

Announcement by Publication
Date 20/ 10/ 2021 Issue No : 13371
Announcement by Publication
for the meeting of the Committee of Experts
In the Lawsuit No. 207/2021 Plenary Commercial
Fourth Defendant: Celine Joy Arakal
Fifth Defendant: Ashlyn Joy Joy Arakal Olahanan
We would like to inform you that two banking and accounting experts have been
appointed in the lawsuit filed against you by the Plaintiff: Rasmala Trade Finance
Fund, and therefore you are required to attend personally or through your legal
representative in the meeting of the Committee of Experts to be held remotely on
Sunday, corresponding to 24/10/2021 at 11:00 A.M. through the e-platform using
Microsoft Teams Application.
Therefore, kindly, attend and liaise with the office of the appointed Expert on:
(04 3888996) and provide the supporting documents of your defense in the session,
noting that the Committee of Experts will proceed with its works, in case you fail to
attend, according to the authorities legally entrusted to them.
Yours Faithfully,
Committee of Experts
Mohamed Hassan Almarzooqi
AlYaziyah Khalifa Abdullah Al Merri

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  241/2020/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/537عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )160700.46درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف0506335560:
 بريد االلكرتوينALMATROOSHI@OMALC.AE:مكاين - 3244594826:وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ت�سنيم بنت عبداملجيد بن عبداحلميد الدويري  -2حممد بن عبداملجيد بن عبداحلميد
ال��دوي��ري � -صفتهما  :منفذ �ضدهما .مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )160700.46درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم
وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن بالن�شر
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
اعالن بالن�شر
اخلبري  /حممد على �سلطان اخل�ضر
�إعالن املدعي عليهما االويل والثانية مبوعد اجتماع خربة

املدعى عليها االويل  :مركز االمارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش.ذ.م .
املدعى عليها الثانية  :مركز االمارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش.ذ.م.
يعلن اخلبري احل�سابي  /حممد على �سلطان اخل�ضر �أن �أعمال اخلربة املحا�سبية مبوجب
احل �ك��م ال �� �ص��ادر ع��ن حم�ك�م��ة دب ��ي االب �ت��دائ �ي��ة ب �ت��اري��خ  07/10/2021ال��دع��وى رقم
 2618/2021جت��اري جزئي واملقامة من املدعية/ثريفتي لتاجري ال�سيارات ذ.م.م
واخلبري يعلن املدعي عليهما االويل والثانية او من ميثلها قانونا مبوعد اجتماع اخلربة
لتقدمي م��ا لديها م��ن م�ستندات و ذل��ك ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  26/10/2021يف متام
ال�ساعة  3ع�صراً وذلك مبقر مكتب اخلبري و الكائن يف �إمارة دبي  -ديره  -بناية مكاتب
خلف ال�شركة العربية لل�سيارات  -توكيل ني�سان  -مقابل داناتا .الطابق التا�سع مكتب .910
حممول  ، 04 -2947002 /فاك�س 04 -2947003 /
اخلبري  /حممد على اخل�ضر

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027605
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبداهلل تاي كانديل  ,اجلن�سية الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/زبري كاجناتو  -اجلن�سية
الهند بالرخ�صة امل�سماه (كافترييا الفيحاء) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم 27162:ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
تعديالت اخرى:اليوجد .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0023735

املخطـر /وليد بن مبارك بن حممد القحطاين وميثله بالتوقيع مبوجب وكاله رقم ()21123128693
ال�سيد  /حممد ر�ضوان ا�سماعيل ال�شديفات  -اجلن�سية االردن يحمل بطاقه هويه رقم 784199071907101
العنـوان  /ال�شارقة  -اخلان  -هاتف رقم 0501435050 /
املخطر �إليه  /حار�س خور�شید حممد خور�شید  ،اجلن�سية  -باك�ستان يحمل جواز �سفر رقم LN4129782
العنـوان /عجمان  -هاتف رقم 05022184597 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  20502درهم
املخطر �إليه حرر �أربع �شيكات للمخطر مببلغ  20502درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف وبياناته كالتايل:
ال�شيك االول  000048 /مببلغ  5834درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/05/10وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
ال�شبك الثاين  000050 /مببلغ  3000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/9/11وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
ال�شيك الثالث  000049 /مببلغ  5834درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/07/10وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
ال�شيك الرابع  000047/مببلغ  5834درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/03/10وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

الكاتب العدل

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0020831
اخطار عديل وتكليف بالوفاء

املخطر  :معمل هورايزون لال�سنان �ش ذ م م
وميثلها وكيلتها  :الثقة لتح�صيل الديون ذ،م،م  -مبوجب وكالة رقم ()MOJAU_2021_0017859
وميثل االخرية مديرها ال�سيد� /سامر قا�سم عبد اهلل ال�سعودي  -العنوان  :مكتب رقم  - 302مبنى جمريا تريا�س � -شارع ال�ضيافة  -جمريا الأوىل  -بردبي-
االم��ارات العربية املتحدة (بجانب حمطة اينوك)  -هاتف ، 0502414482:املخطر اليه الأول  :مركز قدو�سي الطبي �ش ذ م م  -العنوان :دبي – ديرة
– �شارع �آل مكتوم – جممع ابرج بني يا�س – املبنى  - Bمكتب رقم  -211بجانب حمطة مرتو بني يا�س  -هاتف ، 0501511210 :املخطر اليه الثاين :
ا�شرف كولنجار فايليل – هندي اجلن�سية  -العنوان  :يعلن على حمل عمله  -دبي – ديرة – �شارع ال مكتوم – جممع ابرج بني يا�س – املبنى  - Bمكتب رقم
 –211بجانب حمطة مرتو بني يا�س  -هاتف 0501511210:
حتية طيبة وبعد  ،املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ وقدره ( )45,569فقط خم�سة واربعون الفا و خم�سمائة و ت�سعة و�ستون درهم
�أوال  :نتيجة لتعامل جتاري مع املنذرة قد �أ�صدر املخطر اليه الثاين �شيكات بالتفا�صيل التالية
بقيمة
م�سحوب على
بتاريخ
م �شيك رقم
 5,705درهم
		
2018/12/31
7781
 4,864درهم
		
2019/1/15
7232
 7,000درهم
		
2019/1/31
7863
2018/11/30
7914
بنك الإمارات دبي الوطني  7,000درهم
 7,000درهم
		
2019/3/31
7885
 7,000درهم
		
2019/4/30
7896
 7,000درهم
		
2019/2/28
7877
 45,569درهم
			
املجموع
من دفرت �شيكات املخطر اليها الأوىل و جميعها م�سحوبة على بنك االمارات دبي الوطني
ثانيا  :وملا نكم مل تقوموا ب�سداد �أي ميلغ من قيمة ال�شيكات التي جمموعها (فقط خم�سة و�أربعون الفا و خم�سمائة و ت�سعة و�ستون) ،وبالرغم من ان الدين
حمدد املقدار وم�ستحق الوفاء حاال دون قيد او �شرط اال انكم الزلتم لغاية تاريخ ممتنعني عن الوفاء به للمنذرة بدون وجه او م�سوغ قانوين .ثالثا  :وبناء عليه
وملا كان املقرر يف املادة ( )62من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة  2020ب�شان تعديل بع�ض �أحكام قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018يف �ش�أن
الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية االحتادي رقم ( )11ل�سنة  : 1992ا�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع االحكام الواردة يف
املواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة – الكرتونيا او م�ستنديا – وحال الأداء وكان كل ما يطالب به �شيئا من النقود معني املقدار او منقوال معينا بنوعه
ومقداره وال مينع من �سلوك امر الأداء طلب الفوائد او التعوي�ض �أو اتخاذ �أي ارجاء من الإجراءات التحفظية  ،وتتبع االحكام الواردة يف الفقر ال�سابقة اذا كانت
املطالبة املالية حملها نفاذ عقد جتاري او كان �صاحب احلق دائنا بورقة جتارية  ،رابعا  :واملقرر باملادة ( 63فقرة  )1مـن قرار جمل�س الوزراء رقم ()33
ل�سنة  : 2020على الدائن ان يكلف املـدين بالوفاء يف ميعاد خم�سة �أيام على الأقل ثم ي�ست�صدر امر �أداء من قا�ضي املحكمة التي يقع بدائرتها موطن املـدين
او املحكمة التي مت االتفاق يف دائرتهـا وال -يجوز ان يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء اقل من املطلوب يف عري�ضة ا�ست�صدار االمر بالأداء ويكون التكليف
بالوفاء باي و�سيلة من و�سائر الإعالن املحددة يف الالئحة .وبناء عليه  ،ومبوجب وكالتنا من املنذرة نكلفكم بـان ت�ؤدوا لهـا كامل املبلغ امل�ستحق من قيمة ال�شيكات
(خالل خم�س �أيـام) من تاريخ تبليغكم لهذا الإنذار  ،واال �سوف تلجئ املنذرة اىل الق�ضاء املخت�ص ال�ست�صدار امر �أداء والزامكم بالوفاء مببلغ املديونية والفائدة
الت�أخريية عنه بواقع (� )%9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام وبكافة الر�سوم وم�صاريف الدعوى واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18576

العدد  13371بتاريخ 2021/10/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/18579

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً)
املنذر �إليه  :طارق بن حممد بن ا�سماعيل البلو�شي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )163,381.51دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 92810خ�صو�صي  /L/دبي ) من نوع (CHEVROLET
 _ SILVERADOبيك اب) موديل ( _ )2018لون ( ابي�ض) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً)
املنذر �إليه  :حممد علي ابوريا.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )95,097.24دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م ( (  / 33067خ�صو�صي  /N/دب��ي ) م��ن ن��وع ( DODGE
� _ CHARGERصالون) موديل ( _ )2019لون ( ا�سود) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 20/ 10/ 2021 Issue No : 13371

Sharjah Federal Appeal Court
Case Management Office
Publication notice for the Appellant to appear before the case
management office in two newspapers,
one of which is English-language,
in Appeal No.: 1730 / 2021 Civil
At the request of the Appellant: Ali Thani Gomaa Al-Ghawi Al Ali.
The Defendant: Al-Baz Real Estate
You are entrusted to appear before the Case Management Office No.
(2) of the Sharjah Court of Appeal - in person or through an authorized
agent, and to submit a reply memorandum to the claim, accompanied
by all documents, on Sunday, October 31, 2021 in the above-mentioned
case number - as an Appellant.
// A stamp of Sharjah Federal Appeal Court appeared //

االربعاء  20أكتوبر  2021م  -العـدد 13371

�صحة وتغذية

20 October 2021 - Issue No 13371

حتدث الإنفلونزا عادة من �أكتوبر �إىل مار�س ،وتبلغ ذروتها يف
يناير �أو فرباير .ولكن بع�ض االعتبارات املهمة قد جتعلنا ،املو�سم
املقبل ،نواجه مر�ضا �أكرث حدة من املعتاد ،وال ميكن التنب�ؤ به.
و�أدى عدم وجود مو�سم �إنفلونزا �شديد اخلطورة يف 2021/2020
�إىل و�ضع املر�ض املميت يف بع�ض الأحيان ،طي الن�سيان ،خا�صة
بعد اخل�سائر املدمرة لوباء "كوفيد ."19-لكن اخلرباء يحذرون
من �أن الإنفلونزا ميكن �أن حتقق عودة دراماتيكية هذا ال�شتاء
بعد �أ�سو�أ جائحة.
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هل �سنواجه مو�سما �سيئا ال ميكن التنب�ؤ به للإنفلونزا هذا العام؟
وم��ع ع��ودة امل��زي��د م��ن الأ��ش�خ��ا���ص �إىل العمل واملدار�س وتتحور الإنفلونزا ب�سرعة كبرية بحيث ال منتلك مناعة
هذا اخلريف ،قد تعود الإنفلونزا .ويخ�شى العديد من كاملة �ضدها ،لكن جتربتنا امل��وج��ودة م�سبقا مع �ساللة
اخلرباء �أن "تنتقم" من الب�شر.
الإنفلونزا ميكن �أن تخفف من ال�ضرر الذي قد ت�سببه.
وتكون موا�سم الإنفلونزا �أ�سو�أ عندما يتم �إدخال �سالالت لذا ف�إن قلة التعر�ض للإنفلونزا قد جتعل ال�سكان �أكرث
خبيثة من الفريو�س �إىل جمموعات ذات مناعة قليلة �أو عر�ضة للإ�صابة بالفريو�س "العائد بعد غياب".
معدومة.
وب��ال �ت��ايل ف � ��إن الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن مل ي �ت��م تطعيمهم

وت�ضاءلت مناعتهم قد يواجهون خطرا �أك�بر للإ�صابة
بالعدوى والأمرا�ض اخلطرية.
و�سي�ستغرق نظام املناعة لدينا وقتا �أطول قليال للتعرف
على الفريو�س.
وه ��ذه اال��س�ت�ج��اب��ة امل �ت ��أخ��رة �إىل ج��ان��ب ع ��دد ق�ل�ي��ل من
الأج�سام امل�ضادة امل��وج��ودة قد تعني �أن لديك يومني �أو
ثالثة �أيام �إ�ضافية من �أعرا�ض الإنفلونزا.
ويعتقد اخلرباء �أن امل�ستوى املنخف�ض النتقال الإنفلونزا
يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ي��رج��ع �إىل ح��د ك�ب�ير �إىل الإج � ��راءات
الوقائية التي اتخذها العديد من الأ�شخا�ص للحد من
انت�شار "كوفيد."-19
ولكن نظرا لتغري �سلوكنا �إىل ما كان يعترب طبيعيا تقريبا
قبل جائحة الفريو�س التاجي (تخفيف القيود ال�صارمة
املتعلقة بـ"كوفيد ،)"-19فقد زاد خطر ح��دوث مو�سم
�إنفلونزا �سيئة.
قال مارتن ميكايلي�س� ،أ�ستاذ الطب اجلزيئي يف جامعة
كينت ،ملوقع "�إك�سربي�س" ال�بري�ط��اين" :هناك بالفعل
خطر من �أن نواجه مو�سم �إنفلونزا �سيئا ،لأن �إجراءات
كوفيد -19رمب��ا �أث ��رت ع�ل��ى دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات الإنفلونزا.
ال �ف�يرو� �س��ات امل�ن�ت���ش��رة يف ال�ب���ش��ر وق��درت �ن��ا ع�ل��ى التنب�ؤ
ب���س�لاالت ف�يرو��س��ات الإن�ف�ل��ون��زا ال�ت��ي �ست�سبب التف�شي
ال �ت��ايل .وع� ��ادة ،ه�ن��اك ت�غ�ي�يرات طفيفة ب�ين فريو�سات
الإن�ف�ل��ون��زا التي تنت�شر �سنة بعد �أخ ��رى .وم��ع ذل��ك ،يف
بع�ض الأح �ي��ان ،ي�ت��وىل ف�يرو���س �إن�ف�ل��ون��زا ج��دي��د متاما
ال�سيطرة الكاملة ،حيث توجد مناعة حمدودة �أو ال توجد
مناعة م�سبقة لدى الب�شر"
وت��اب��ع" :ينتج عن ه��ذا بعد ذل��ك �أوب�ئ��ة الإنفلونزا ،مثل
الإنفلونزا الإ�سبانية ( ، )1920-1918والإنفلونزا
الآ��س�ي��وي��ة ( ،)1958-1957و�إن �ف �ل��ون��زا ه��ون��غ كونغ
(.")1969-1968
وتابع الربوفي�سور ميكايلي�س" :يف ال�ع��ادة ،يتم مراقبة
فريو�سات الإنفلونزا املنت�شرة بني الب�شر عن كثب للتنب�ؤ
بال�سالالت التي �ستكون هي ال�سائدة يف مو�سم الإنفلونزا
ال�شتوي القادم .وعادة ما تكون هذه التنب�ؤات جيدة جدا،
ولكن يف بع�ض الأحيان حتدث مفاج�آت".
ونظرا لأن تكوين اللقاح ال�سنوي للإنفلونزا يعتمد على
ه��ذه ال�ت��وق�ع��ات ،ف ��إن ع��دم ال��دق��ة يعني �أن ال�ل�ق��اح��ات ال
تتطابق جيدا مع الفريو�سات املنت�شرة ،ما ي�ؤدي عادة �إىل
تف�شي املر�ض ب�شكل �أكرث حدة.
و�أو� �ض��ح ميكايلي�س" :يف ه��ذا ال�سياق� ،أث��رت امل�ستويات
املنخف�ضة من الإنفلونزا خ�لال الأ�شهر الثمانية ع�شر
املا�ضية ب�شكل كبري على ق��درت�ن��ا على التنب�ؤ ب ��أي من
فريو�سات الإنفلونزا التي �سيتم تداولها يف ال�شتاء املقبل.
ومن ثم ،هناك خطر متزايد من �أن التنب�ؤات قد ال تكون

دقيقة كما هي عادة .وهذا ي�شكل خطرين رئي�سيني :قد يف احلفاظ على الإنفلونزا يف مكانها.
تكون الفريو�سات اجلديدة ا�ستولت على مناعة �أقل بني وين�صح الدكتور داوود بالقول" :نف�س التباعد االجتماعي
ال�سكان ،ورمبا ال تتطابق اللقاحات مع هذه الفريو�سات واالحتياطات ال�صحية التي حتمي من فريو�س كوفيد
جيدا وتوفر حماية حمدودة".
حتمي �أي�ضا من الإنفلونزا� .أعتقد �أن �أحد الدرو�س املهمة
وين�صح الدكتور ريت�شارد داوود من عيادة "فليت �سرتيت" التي �ستفيدنا جيدا يف امل�ستقبل هو االبتعاد عن الآخرين
ب�أن نف�س االحتياطات املتخذة مع "كوفيد� "-19ست�ساعد عندما تكون هناك �أعرا�ض تنف�سية".

العالمات املبكرة الأكرث �شيوعا للإ�صابة باخلرف حبوب ال�شعري املعاجلة �أكرث
الأطعمة فائدة للقلب

اخل � ��رف ه ��و م���ص�ط�ل��ح � �ش��ام��ل مل �ج �م��وع��ة من
احلاالت ت�سببها تغريات غري طبيعية يف الدماغ،
تدمر حياة املاليني �سنويا حول العامل.
وت�ؤدي تغريات الدماغ �إىل انخفا�ض يف مهارات
التفكري ميكن �أن يكون لها ت�أثري على ال�سلوك

وامل�شاعر والعالقات.
وه �ن��اك ع��دة �أ��س�ب��اب خمتلفة ل�ل�خ��رف ،بينها
م��ر���ض �أل��زه��امي��ر ال ��ذي ي�ع��د ال���س�ب��ب الأك�ث�ر
� �ش �ي��وع��ا .ك �م��ا ت��وج��د ال �ع��دي��د م��ن العالمات
التحذيرية امل�ؤكدة للخرف ،بينها عدم القدرة

على اكت�شاف ال�ك�لام يف بيئة �صاخبة ،والتي
حددها باحثون من جامعة �أك�سفورد يف درا�سة
حديثة على �أنها من العالمات املبكرة للخرف.
ويف الواقع ،مل تخل�ص الدرا�سة �إىل ما �إذا كانت
م�شكالت ال�سمع ت�سبب اخل��رف �أم �أنها جمرد

�أعرا�ض.
ويُن�صح �أي �شخ�ص يعاين من م�شاكل يف ال�سمع
بزيارة الطبيب لأنها قد تكون مقدمة للإ�صابة
باخلرف.
ولأن ه�ن��اك ع�لام��ات حتذيرية مبكرة �أخرى
للخرف ،ق��ام موقع "�إك�سربي�س" الربيطاين
بتجميع قائمة ب�سبع عالمات مبكرة من الأكرث
�شيوعا لهذا املر�ض املنهك.

عالمات التحذير من اخلرف
تت�ضمن بع�ض الأع ��را� ��ض ال���ش��ائ�ع��ة ال�ت��ي قد
تظهر قبل ت�شخي�ص اخلرف ما يلي:
 فقدان الذاكرة �صعوبة يف الرتكيز �صعوبة يف القيام مبهام يومية م�ألوفة الإج �ه��اد يف متابعة حم��ادث��ة �أو العثور علىالكلمة ال�صحيحة
 اخللط بني الزمان واملكان تغريات يف املزاجوغالبا ما تكون هذه الأعرا�ض خفيفة وتتفاقم
تدريجيا مب��رور ال��وق��ت .وق��د ي�صاب مر�ضى
�ألزهامير �أي�ضا ب�صعوبة التعامل مع الأرقام
�أو الأموال.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يطرحون �أ�سئلة ب�شكل
متكرر �أو ي�صبحون �أكرث عزلة �أو قلقا.
واخل ��رف ال��وع��ائ��ي ه��و ال�سبب ال�ث��اين الأكرث
�شيوعا للخرف ،ومع مثل هذه احلالة ،ميكن
�أن تتطور الأعرا�ض فج�أة وتتفاقم ب�سرعة.
وقد ت�شمل الأعرا�ض الأولية لت�شخي�ص اخلرف
ال��وع��ائ��ي �أع��را��ض��ا �شبيهة بال�سكتة الدماغية
مثل �ضعف الع�ضالت �أو ال�شلل امل�ؤقت وم�شاكل
احلركة.
وعالوة على ذلك ،قد يعاين النا�س من م�شاكل
يف التفكري وتغريات يف املزاج.

�أع� � �ل� � �ن � ��ت ال� � ��دك � � �ت� � ��ورة �أول� � �غ � ��ا
ك��وروب �ل �ي��وف��ا ،خ �ب�يرة التغذية
ال��رو� �س �ي��ة� ،أن ح �ب��وب ال�شعري
امل�ع��اجل��ة (ال���ش�ع�ير الل�ؤل�ؤي)،
هي �أكرث الأطعمة فائدة للقلب
والأوع � � �ي� � ��ة ال� ��دم� ��وي� ��ة ،لذلك
ي �ج��ب �إ� �ض��اف �ت �ه��ا �إىل النظام
الغذائي .وت� ��� �ش�ي�ر اخل� �ب�ي�رة،
�إىل �أن هذه احلبوب حتتوي على
ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن عن�صر
الفو�سفور ال�ضروري
ل �ل �ق �ل��ب والأوع � �ي� ��ة
ال ��دم ��وي ��ة ،ومينا
الأ��س�ن��ان والن�سيج
العظمي.
وتقول" ،بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك حتتوي

ه��ذه احل�ب��وب على البوتا�سيوم
والكال�سيوم واحل��دي��د وحم�ض
ل�ي���س�ين الأم �ي �ن��ي ال� ��ذي يحفز
�إنتاج الكوالجني،
ال�ب�روت�ي�ن ال ��ذي ي ��ؤث��ر ب�صورة
مبا�شرة يف مظهر و�صحة اجللد،
لذلك يطلق على ع�صيدة حبوب
ال�شعري "ع�صيدة اجلمال".

وت�شري اخل�ب�يرة� ،إىل �أن 100
غ��رام من ه��ذه احلبوب حتتوي
ع �ل��ى  1.1غ� ��رام م��ن الدهون
فقط،
وال ت��وج��د م��وان��ع ل�ت�ن��اول هذه
احل� �ب ��وب ،ب��ا��س�ت�ث�ن��اء احتوائها
على الغلوتني ال��ذي ال يتحمله
البع�ض.
وت �ق��ول" ،املهم ،ع��دم الإف ��راط
بتناولها ،لأن ال�شعري
ي���ش�ك��ل ال� �غ ��ازات.
لذلك ال ين�صح
با �ستخد ا مها
يف ت� �غ ��ذي ��ة
الأط � � � �ف � � � ��ال
دون الثالثة
من العمر".
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�ضمن برنامج متكامل لإبراز ال�ساحة الثقافية والفنية

دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي تعلن عن بطاقة اليوبيل الذهبي الثقافية وتفا�صيل برنامج عام اخلم�سني
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت دائ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي عن
تفا�صيل برناجمها “عام اخلم�سني” املخ�ص�ص
لالحتفال باليوبيل ال��ذه�ب��ي ل��دول��ة الإم ��ارات
م��ن خ�لال �إط�لاق�ه��ا بطاقة “اليوبيل الذهبي
الثقافية” التي تتيح للزوار فر�صة خو�ض غمار
 50جتربة ثقافية جديدة وا�ستك�شاف مواقع
وفعاليات ثقافية وذلك خالل الفرتة املمتدة من
� 15أكتوبر ولغاية  31دي�سمرب .2021
وتوفر بطاقة اليوبيل حلامليها فر�صة الدخول
امل �ج��اين لأب ��رز امل �ع��امل الثقافية يف الإم� ��ارة مع
خ�صومات على �أ�سعار التذاكر لأه��م الفعاليات
وور���ش العمل واملطاعم .ويهدف الربنامج عرب
فقراته �إىل �إبراز جهود دائرة الثقافة وال�سياحة-
�أبوظبي يف حفظ و�صون الرتاث الثقايف للعا�صمة
والرتويج لل�ساحة الفنية حملياً وعاملياً الكت�شاف
م ��ا ي �خ �ت��زن��ه امل �� �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي وقطاع
ال�صناعات الإبداعية املزدهر يف الإمارة.
وي�ت���ض�م��ن ال�ب�رن��ام��ج جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة من

ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن���ش�ط��ة وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي ت�سلط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه � ��م الإجن� � � ��ازات ال �ت��ي حققتها
دول��ة الإم ��ارات خ�لال العقود اخلم�سة املا�ضية
وت�ست�شرف م�ستقبل الدولة .حيث جاء ت�صميم
ال�ب�رن��ام��ج االح �ت �ف��ايل “عام اخلم�سني” من
دائ ��رة الثقافة وال�سياحة � -أب��وظ�ب��ي لتتنا�سب
مع تطلعات جميع ال�شرائح املجتمعية .وي�شمل
ال�ب�رن ��ام ��ج م �ه��رج��ان��ات اح �ت �ف��ال �ي��ة و�أم�سيات
مو�سيقية ومعار�ض فنية حتتفي مبا�ضي دولة
الإم ��ارات وت�ق��دم نظرة وا�ضحة للم�ستقبل من
خالل الأعمال الفنية والإبداعية.
وت�شمل �أبرز فعاليات الربنامج التي �ستقام خالل
الأ�شهر املقبلة ،عودة الفعاليات احل ّية �إىل املج ّمع
ال�ث�ق��ايف ،وا�ست�ضافة مو�سم ج��دي��د م��ن �سل�سلة
“مو�سيقى �أبوظبي الكال�سيكية” من بينها ،حفل
جمعية فيينا وحفل �أورك�سرتا اكادميية ال�سكاال،
�إىل جانب حفالت فعالية “مو�سيقى �إماراتية”
لعام  2021والتي �ستحتفل مب��رور  50عا ًما
على قيام االحتاد من خالل املو�سيقى.
ك �م ��ا � �س �ي �� �ش �ه��د ال�ب�رن ��ام ��ج ع� � ��ودة الفعاليات

اجل�م��اه�يري��ة ال���س�ن��وي��ة وم��ن بينها “مهرجان
احل��رف وال���ص�ن��اع��ات التقليدية” و”مهرجان
احل�صن” املن�صة ال�سنوية التي حتتفي بتاريخ
وت � ��راث �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وي�ت���ض�م��ن املهرجان

جمموعة رائعة من الفعاليات الثقافية والعرو�ض
املو�سيقية وال�سينمائية والفنية وجتارب الطهي
من�صات البيع بالتجزئة من �ضمنها،
وعرو�ض ّ
“يوم يف الق�صر” ،معر�ض ال�سيارات الكال�سيكية،

و”نفحات ق�صر احل�صن” ال�ت��ي ت�شتمل على
جمموعة متنوعة من ور���ش العمل املتخ�ص�صة
بكيفية �صناعة ال�شموع والعطور والبخور� .إىل
جانب .واملعار�ض الفنية التي �ستقدم �أعما ًال من
جمموعة مقتنيات متاحف �أبوظبي.
وي���س�ت���ض�ي��ف امل �ج � ّم��ع ال �ث �ق��ايف م�ع��ر��ض��ه الفتي
“املج ّمع” الذي يقدم ملحات �أر�شيفية وتفاعلية
تروي ق�صة “املج ّمع الثقايف” ب�أبوظبي .و�أعمال
تركيبية م��ن �إب� ��داع ث�لاث��ة ن� ّ�ح��ات�ين �إماراتيني
ت�صور دور املج ّمع باعتباره �صرحاً عاملياً للثقافة
والفنون يف قلب العا�صمة� .إىل جانب ا�ست�ضافة
جتربة “رحلة �إىل املريخ” املخ�ص�صة للأطفال
والتي حتتفي ب��إجن��ازات دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة يف جم ��ال ال �ف �� �ض��اء ،وم �ع��ر���ض الفنان
حممد �شبعة ال��ذي ي�ق��ام حت��ت ع�ن��وان “الوعي
الب�صري” وي�س ّلط ال�ضوء على م�سرية الفنان
املغربي ( )2013-1935ذو املوهبة الرائدة
يف ع�صره.
ويمُ كن للجمهور اال�ستمتاع بالن�سخة االفتتاحية
من معر�ض “فن احلني  ”2021الذي ينظمه

متحف اللوفر �أب��وظ�ب��ي� ،إىل جانب زي��ارة قلعة
اجلاهلي يف منطقة العني والتجول يف معر�ض
“الطني” الذي ي�ساعدهم يف ا�ستك�شاف التقنيات
املعمارية التقليدية التي ا�شتهرت بها املنطقة
والعامل يف املا�ضي.
و� �س �ي �ق��دم ال�ب�رن��ام��ج �أي �� �ض �اً م���س��اب�ق��ة “تخيل
�أبوظبي” ،وال �ت��ي ت��دع��و جميع �أف� ��راد املجتمع
للم�شاركة يف �إب� ��داع ع�م��ل ف�ن��ي ي���ص��ور ر�ؤيتهم
مل�ستقبل الإم��ارة خ�لال اخلم�سني عاماً املقبلة.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ا��س�ت���ض��اف��ة “�أ�سبوع �أبوظبي
لفعاليات للأعمال” املن�صة ال��رائ��دة يف جمال
ق �ط��اع االج �ت �م��اع��ات وامل � ��ؤمت � ��رات يف �أبوظبي
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
كما �أطلقت دائ��رة الثقافة وال�سياحة� -أبوظبي
يف املجال الأدب��ي م�شروع “ج�سور الن�شر يف عام
اخلم�سني” وال ��ذي ُي �ق��دم  50منحة للن�شر
خم���ص���ص��ة ل�ل�ن��ا��ش��ري��ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن ،وكذلك
مبادرة “الذخرية الإماراتية” التي تقدم قائمة
ت�ضم �أب��رز الأعمال الأدبية الإماراتية املن�شورة
خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية.

تفتح �أبوابها �أمام خمتلف فئات املجتمع

مكتبات ال�شارقة تطلق مكتبة املعرفة الذكية لتنظيم دورات افرتا�ضية متخ�ص�صة
ق�ي��ادة وحتفيز ف��رق العمل لتطوير م�ه��ارات الإدارة لدى مكتبات ال�شارقة العامة �إىل توفري مكتبة معرفية رقمية،
•• ال�شارقة-الفجر:
ال�شباب ،و�أمن��اط التعلم ،والأم��ن الإل �ك�تروين ،كما ت�ضم جتمع يف من�صة واح ��دة العديد م��ن الفر�ص التدريبية،
�أع�ل�ن��ت مكتبة ال���ش��ارق��ة ال�ع��ام��ة ،ال�ت��اب�ع��ة لهيئة ال�شارقة دورات لرتميم الكتب واملخطوطات القدمية ،وغريها من لتمكن الطالب واملوظفني وكل املهتمني باكت�ساب مهارات
للكتاب ،عن �إط�لاق “مكتبة املعرفة الذك ّية” رقم ّية على املو�ضوعات واالخت�صا�صات .وت�ستهدف ال��دورات خمتلف ج��دي��دة يف خمتلف التخ�ص�صات م��ن االل�ت�ح��اق بالدورات
موقعها الإلكرتوين ،تقدم من خاللها دورات مهن ّية وتقن ّية فئات املجتمع من الباحثني عن املعرفة مبختلف �أ�شكالها ،التي تنا�سب احتياجاتهم وتفيدهم يف احلياة العملية».
(عن بعد) يف جماالت ثقافية وعلمية واجتماعية متنوعة والراغبني بتنم ّية مهاراتهم ال�شخ�صية والإدار ّي ��ة ،حيث و�أ�ضافت بو�شليبي“ :ن�ؤمن يف مكتبات ال�شارقة العامة �أن
يقدمها نخبة من �أبرز اخلرباء واملتخ�ص�صني.
يح�صل امل�شاركون يف ختام ال��دورات على �شهادة من مكتبة املكتبات مل تعد مكاناً القتناء الكتب وح�سب ،و�إمن��ا باتت
ً
ً
م��رك��زا تفاعليا للتعلم وت�ط��وي��ر امل �ه��ارات خ��ا��ص��ة يف ظل
وت�شمل ال��دورات �سل�سلة من املو�ضوعات منها ،علم نف�س ال�شارقة العامة بعد خ�ضوعهم الختبار من املدربني.
امل�ب�ي�ع��ات ،وح��ل امل�شكالت ب��اخل��رائ��ط ال��ذه�ن�ي��ة ،و�أ�ساليب وقالت �إميان بو�شليبي ،مدير �إدارة مكتبات ال�شارقة“ :ت�سعى حجم اخليارات الرقمية التي ميكن اال�ستفادة منها ،لهذا

نقدم من خالل (مكتبة املعرفة الذكية) جلمهور مكتبات
ال�شارقة العامة خدمة �إ�ضافية ،تعزز من ر�ؤية املكتبة جتاه
امل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة ،وتتيح �أم��ام ال�شغوفني
بتنمية معارفهم خيارات متعددة من العلوم والتخ�ص�صات
التي يقدمها مدربون ميلكون خربات وجتارب كبرية».
ي���ش��ار �إىل �أن م�ك�ت�ب��ات ال���ش��ارق��ة ال�ع��ام��ة ت�ت�ي��ح للراغبني
باالن�ضمام �إىل هذه املكتبة الرقمية بالت�سجيل يف �أكرث من
دورة ،وذلك عرب الرابط التايل:
https://shjlib.gov.ae/ar/onlinelecture

حتت �شعار «التميز �أو ًال»

الرخ للن�شر
كاتبان �إماراتيان يطلقان م�ؤ�س�سة ُّ

�أطلق الكاتبان الإماراتيان ،خالد الظنحاين،
وال��دك �ت��ورة وف ��اء �أح �م��د“ ، ،م�ؤ�س�سة ال� � ُّرخ
للن�شر” حتت �شعار “التميز �أو ًال” ،وذل��ك يف
�إط ��ار مواكبة توجهات احلكومة الإماراتية
ل �ـ “م�شاريع اخلم�سني” وت�ط�ل�ع��ات الدولة
لتحقيق ال��ري��ادة العاملية يف جم��االت اقت�صاد
املعرفة والإبداع والثقافة و�صناعة الن�شر.
وت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل �إ�صدار م�ؤ َّلفات متميزة
تتناول خمتلف �ألوان الإنتاج اجلاد يف ميادين
الدرا�سات والرتجمات والروايات والدواوين
ال�شعرية وامل�سرحيات ،للإ�سهام يف رفد املكتبة
العربية مب�ؤلفات قيمة ت�سهم يف خلق م�ستقبل

�أف�ضل للدولة والعامل العربي.
وق� ��ال خ��ال��د ال �ظ �ن �ح��اين رئ �ي ����س امل�ؤ�س�سة:
“تهدف م�ؤ�س�سة الرخ �إىل امل�ساهمة الفاعلة
يف تطوير �صناعة املحتوى ،وفتح �آف��اق رحبة
ل�ل�ث�ق��اف��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ع��رب �ي �اً وع��امل �ي �اً ،وخلق
�شراكات متنوعة مع الأ�سواق املحلية والعربية
والعاملية يف جمال الثقافة واملعرفة والإبداع،
م��ن منطلق م��واك�ب��ة النه�ضة ال�ت��ي ت�شهدها
الدولة بتوفري خدمات ن�شرية رائدة ت�سهم يف
حتقيق ر�ؤية الإمارات . »2071
و�أك� ��د ال�ظ�ن�ح��اين �أن “الرخ” � �س �ت ��ؤدي دوراً
تكاملياً م��ع النا�شرين الإم��ارات �ي�ين يف دعم

الكتّاب الإماراتيني واكت�شاف املواهب الأدبية وال�ك�ت��اب��ي ل�ل�م�ب��دع الإم ��ارات ��ي ،ون ��ؤك��د نحن
جلمع الثقا ّ
ودعم من�شوراتهم والو�صول بها �إىل خمتلف امل�ؤ�س�سني على �سعادتنا بهذا ا َ
يف
ال�صعد املحلية والإقليمية والعاملية .م�شرياً املم ّيز ،فهذه امل�ؤ�س�سة الثقافية وليدة �أ�شهر
ُ
�إىل �أن امل�ؤ�س�سة �ستطلق ع��دداً م��ن الربامج مِ ن العمل املُتوا�صل».
ال �ه��ادف��ة �إىل ت���ش�ج�ي��ع �أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع على و�أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة وف��اء �إىل �أنّ امل� ّؤ�س�سة لن
القراءة لإعداد جيل �إماراتي مثقف قادر على تَقت�صر على ن�شر الأعمال الأدب ّية وال�شّ عرية،
حمل ل��واء املعرفة وقيادة م�سرية التنمية يف بل َ�ستكون مجَ معاً للثقافة ،واالهتمام بالكاتب
و�إب� � ��رازه حم�ل�ي�اً وع��امل �ي �اً ،و�سنهتم بالقراءة
الدولة.
ب ��دوره ��ا� ،أو� �ض �ح��ت ال��دك �ت��ورة وف� ��اء �أحمد ،وال�ترج�م��ة وال�ب�ح��ث ،و��س�ن�ق��وم ب��ال�ع��دي��د مِ ن
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م��ؤ��س���س��ة“ :ب�سواعد الأن�شطة كال�صالون الأدبي ،و�إطالق احلوارات
�إم��ارات �ي��ة ع�م�ل�ن��ا ع�ل��ى � �ض ��رورة ب �ن��اء �شراكة وال� �دّورات التعليم ّية ،واخل��دم��ات الطالب ّية،
خلاّ قة للنّهو�ض بامل�ستوى الثّقايف والإن�ساين وامل�ؤمترات العلمية التي تخدم املجتمع.

يقدمها خرباء من  9دول

 40ور�شة عمل جتمع التعليم والرتفيه يف ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة-الفجر:

يجمع معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب زواره
من الأطفال واليافعني ،يف �أكرث من  40ور�شة
عمل تفاعلية ،لي�أخذهم خالل دورته الأربعني
التي تعقد يف الفرتة من  3حتى  13نوفمرب
املقبل يف م��رك��ز �إك�سبو ال���ش��ارق��ة� ،إىل معارف
وعلوم جديدة يف قالب من املتعة ،يقدم خاللها

منوذجاً تفاعلياً للتعليم باللعب والرتفيه.
وت�أتي الور�ش �ضمن برنامج “فعاليات الطفل”
الذي يت�ضمن �أكرث من  355فعالية ،يقدمها
نخبة م��ن اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني م��ن  9دول
عربية و�أج�ن�ب�ي��ة ،لي�ستكملوا جملة العرو�ض
والأن�شطة التعليمية والرتفيهية التي تنظمها
دورة ه��ذا ال�ع��ام م��ن امل�ع��ر���ض ،ال�ت��ي ت�ق��ام حتت
�شعار “هنا..لك كتاب».

وت�ت���ض�م��ن ق��ائ �م��ة ور�� ��ش ال �ع �م��ل ،ور� �ش��ة “فن
الزراعة” التي جتمع بني العلوم والفنون ،حيث
يتفاعل الأطفال امل�شاركون �أثناء �صناعة وعاء
ال��زراع��ة وتلوينه ،ويتلقون �إر� �ش��ادات ون�صائح
حول زراعة النباتات والعناية بها.
ويف ور�شة بعنوان “مل�صقات الأفالم” ،يتعلم
الأطفال طريقة حتويل �صورهم �إىل مل�صقات
�أفالم ،حيث يختار الأطفال امل�شاركون ت�صميم

مل�صق من مكتبة مل�صقات �أفالمهم املف�ضلة،
ويتعلمون كيفية �إ��ض��اف��ة ��ص��وره��م ،وامل�ؤثرات
التي تنا�سبهم لي�صبحوا جنوم تلك الأفالم.
وت���ش�ج��ع ور� �ش��ة ع�م��ل “عودة �إىل امل�ستقبل”
الأطفال للذهاب يف رحلة �سحرية �إىل امل�ستقبل
وال �ع��ودة �إىل احل��ا��ض��ر الب�ت�ك��ار �أف �ك��ار جديدة
وت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م ،وا� �س �ت �� �ش��راف الفر�ص
والتحديات والآث��ار امل�ستقبلية ،و�إي�ج��اد حلول
مبتكرة لها.
ول �ل �ف �� �ض��اء وع �ل��وم��ه م��وع��د م ��ع الأط � �ف� ��ال يف
ور�شة “امل�ستك�شفون العامليون” التي ت�صحب
امل�شاركني ال�صغار يف رحلة تفاعلية وتعليمية
جتمع بني �أ�سا�سيات العلوم التطبيقية وعلوم
ال �ف �� �ض��اء ،وحت �ف��زه��م ع�ل��ى ال�ت�ف�ك�ير والتخيل
والإب��داع واالبتكار ،حيث تتبنى الور�شة منهج
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات
والإب� ��داع لإث ��راء خميلة الأط �ف��ال ومهاراتهم
الفنية خ�لال �صناعة ال���ص��واري��خ وا�ستك�شاف
الف�ضاء.
وت�ساعد ور�شة “الت�صوير الإبداعي” الأطفال
امل �ب��دع�ي�ن ذوي الأف � �ك ��ار امل �ب �ت �ك��رة ع �ل��ى تع ّلم
�أ�سا�سيات فن الت�صوير الفوتوغرايف ،وحتديد

مكونات ال�صورة ،حيث تهدف الور�شة لتزويد
امل�شاركني بفهم متقدم لكامرياتهم ،وغر�س
حمبة فن الت�صوير الفوتوغرايف يف قلوبهم.
وت�ست�ضيف ال��دورة الـ 40من املعر�ض ع�شرات
الور�ش التي تقدم �أن�شطة تك ّمل املبادئ العلمية
التي يتعلمها الأطفال يف املدر�سة ،مثل البيئة،
وال��ر� �س��م ،وال �ت �ل��وي��ن ،وال �ف �ن��ون ،والتجارب،
وغريها.
وعلى �صعيد مت�صل ،ينظم “معهد ال�شارقة
للرتاث” ور�شتي عمل ،الأوىل بعنوان “�صناعة
الدمى” التي ت�شجع الفتيات ال�صغريات على
�صنع دمية من بقايا القما�ش والإك�س�سورات؛

وال�ث��ان�ي��ة ب�ع�ن��وان “تلوين املج�سمات” ،حيث
�سيقوم امل�شاركون بتلوين املج�سمات اجل�ص ّية
ب ��أل��وان م��ائ�ي��ة وزي�ت�ي��ة مب��ا يتنا�سب م��ع �شكل
املج�سم وزخارفه ،يف حني يقدم “نادي �سيدات
ال�شارقة” ور�شة بعنوان “دمى الأكواب” يتعلم
امل�شاركون فيها كيفية �صنع �أ�شكال احليوانات
با�ستخدام الأكواب الورقية.
وتت�ضمن الفعاليات معر�ضاً خارجياً تقدمه
“قلب رحال” ،احتفا ًء
دول� ��ة ك �ن��دا ب �ع �ن��وان
ُ
بالتجارب الأدبية للروائي الكندي من �أ�صول
ه��اي�ت�ي��ة داين الف�ي�ري�ي�ر ،وي���ش�م��ل ��س�ب��ع ور�ش
تفاعلية م�ستلهمة من ثالث روايات له.
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اعتاد اجلمهور على ظهور الفنانة مي ك�ساب يف طابع كوميدي
ٌي�ضيف البهجة والفرحة على قلوبهم ،لي�س لنوعية ال�شخ�صيات
ً
بداية من م�سل�سل "تامر و�شوقية" فح�سب؛
التى كانت تقدمها
و�إمن��ا ل��روح الفكاهة التي تتمتع بها يف �شخ�صيتها وعفويتها
فيجعلها تخرتق وجدان امل�شاهدين ب�أحب القوالب الفنية �إىل
قلوبهم وهى "الكوميديا".

Wednesday

35

م�سل�سالت الأوف �سيزون خطوة مميزة من ُ�صناع الدراما

مـــى ك�ســـاب حُتطـــم قيود املجتمــع
بـ" عقبـــــال عــــو�ضك "
وكعادتها التي ال تخلو من املفاج�أت ب�شكل م�ستمر،
�أطلت "ك�ساب" على اجلمهور هذه املرة من خالل
د�سمة ،تبتعد خاللها عن الكوميديا
وجبة درامية ّ
لتعلو موهبتها الفنية وق��درات�ه��ا التمثيلية فى
الأداء الرتاجيدي وتقدم واحدة من �أهم ق�ضايا
الع�صر وهو "ت�أخر الزواج" ،من خالل م�سل�سل
ي�ت���ض�م��ن  5ح �ل �ق��ات ف �ق ��ط ،ول �ك �ن �ه��ا متكنت
وبجدراة من تو�صيل الر�سالة ب�شكل مقت�ضب
وم�ؤثر ،يف ق�صة "عقبال عو�ضك".
و�أعلنت الفنانة مي ك�ساب يف الق�صة من
خالل �شخ�صية "�شادية" ،عن رف�ضها
ال� � �ت � ��ام ل� �ت� �ل ��ك امل�صطلحات
ال�ع�ق�ي�م��ة ال �ت��ى �سيطرت
على املجتمعات العربية
طوال ال�سنوات املا�ضية،
لتك�سر بها قيود كادت
�أن ت� �ق� �ت ��ل �أح � �ل ��ام
ال �ف �ت �ي ��ات لت�أخر
زواج� �ه ��م ب�سبب خطوة مميزة من ُ�صناع الدراما
ع � � � ��دم وج � � ��ود ق��ال��ت ال �ف �ن��ان��ة م��ي ك �� �س��اب� ،إن م���س�ل���س�لات الأوف �سيزون
� � � � �ش � � ��ري � � ��ك ا�ستطاعت �أن حتظى بقاعدة جماهريية كبرية ،وحتقق جناحا
احل � � � �ي� � � ��اة كبريا بعيدًا عن مو�سم رم�ضان.
و�أ��ض��اف��ت م��ي �أن�ه��ا تعترب امل�سل�سالت الأوف ��س�ي��زون خطوة
مميزة من �صناع الدراما التليفزيونية ،وت�ؤيد هذه النوعية
من امل�سل�سالت ،م�شرية �إىل �أن��ه فتح �سوقا كبرية لأ�شخا�ص
عديدة ،و�أتاح الفر�صة لنجوم �شباب ووجوه جديدة للم�شاركة
يف الأعمال الفنية.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن اجلمهور �أ�صبح متعلقا بهذه النوعية من
امل���س�ل���س�لات خ��ا��ص��ة ال �ت��ي تت�ضمن �أك�ث�ر م��ن ح�ك��اي��ة يف �آن
واح��د ،وبالن�سبة للحواديت الق�صرية �أ�صبحت لها قاعدة
جماهريية كبرية ،م�ؤكدة �أنها تبتعد كل البعد عن املط
يف الأح� ��داث ال��ذي يجعل امل�شاهد ي�صاب بامللل
مل��ا تت�ضمنه م��ن �أح ��داث ك�ث�يرة وم��وج��زة يف
حلقات حمدودة.
و�أك � � ��دت م ��ي ك �� �س��اب �أن ال ��درام ��ا
التليفزيونية ��ش�ه��دت تطورا
ك� �ب�ي�را ب �� �ش �ك��ل ال يو�صف،
وم � �ل � �ح� ��وظ ب ��ال� ��� �س� �ن ��وات
الأخرية املا�ضية ،و�أ�صبحت
امل�سل�سالت كلها ذات ق�ص�ص
ت��وع��وي��ة �أك �ث��ر وه ��ادف ��ة �أك�ث�ر
وحت�م��ل ر��س��ال��ة ه��ام��ة م��ع مواكبة
"�سبة" ،وو�صمة عار على جبني تلك
املنا�سب ،وك�أنها �أ�صبحت ُ
الفتيات؛ وتعمدت خالل الأح��داث على اظهار �شعور الك�سرة
واخلذالن من �أ�شقائها وهم الأقرب اليها ،ولكنهم كانوا الأكرث
ق�سوة فى معايرتها ،على الرغم من جناحها يف جمال عملها
و ّبرها بوالدتها رغم ان�شغالهم عنها.
وبرهنت "ك�ساب" يف نهاية احللقات على �أن العو�ض لي�س
يف ال��زواج فقط؛ و�إمن��ا هو م�صطلح �أك�بر من �أن يتم ح�صره
يف ذلك الأم��ر ،فهناك العو�ض يف ال�صحة والأ�صدقاء وراحة
البال ،و�أن اهلل ال ي�ضيع �أجر املح�سنني حقًا ،بعدما �أراد �أ�شقائها
�أن ي�غ��دروا بها ويح�صلون على �إر ًث��ا لي�س من حقهم قانونًا
ملجرد �أنهم �إخ��وة ،ليظهر قوة القانون امل�صرى الذى ُين�صف
زوج��ا �أحبها
املظلومني دو ًم��ا ،وي��أت��ي "العو�ض" جمتم ًعا يف ً
ب�صدق و�إر ًثا ا�ستحقته ً
عو�ضا عما ر�أته وحتملته بحياتها.
حكاية "عقبال عو�ضك" ،بطولة مي ك�ساب ،هالة فاخر ،اميان
ال�سيد ،حممد جمعة� ،أحمد جمال �سعيد ،حممد ح�سنى ،رباب
ممتاز ،من ت�أليف ح�سن �صالح وهبة احل�سيني ،و�إن�ت��اج مها
�سليم و�سيرنجى ،و�إخراج معتز ح�سام.

الع�صر احل��دي��ث.ي��ذك��ر �أن ح��دوت��ة (عقبال عو�ضك) �ضمن
م�سل�سل (زى القمر) للمنتجة مها �سليم و�سيرنجى ،وهى
من بطولة مى ك�ساب ،هالة فاخر� ،أحمد جمال �سعيد ،حممد
جمعة ،وعدد كبري من ال�شباب
وتناق�ش حكاية (عقبال عو�ضك) ق�ضية العنو�سة من خالل
فتاة تدعي �شادية تقوم ب��أداء دورها الفنانة مى ك�ساب والتي
تتعر�ض لعديد من امل�ضايقات ب�سبب العنو�سة ،وتقوم الفنانة
ب��دور خالل �أح��داث احلكاية بتقدمي اغنية "بيفوت العمر "
وه��ي م��ن ك�ل�م��ات �أمي ��ن بهجت ق�م��ر ،و�أحل� ��ان حم�م��د يحيى
وتوزيع نادر حمدي " .
ويعترب م�سل�سل (زي القمر) عودة قوية للفنانة مي ك�ساب بعد
غيابها عن الدراما التليفزيونية لفرتة وذلك بعد م�شاركتها
يف م�سل�سل “اللعبة” ال��ذي يعكف �صناعه للتح�ضري للجزء
الثالث منه.
ج��دي��ر بالذكر �أن �آخ��ر �أع�م��ال م��ي ك�ساب ،ه��و اجل��زء الثانى
م��ن م�سل�سل اللعبة ال ��ذي ت ��دور �أح��داث��ه ح��ول ال�صديقني
مازو وو�سيم اللذين يتحديان بع�ضهما منذ ال�صغر بطريقة
كوميدية،
وت�ق��وم �شبكة جمهولة ب��إر��س��ال ه��وات��ف لهما م��ن �أج��ل حتد
�أك�بر من �أج��ل الو�صول �إىل جوائز مالية �ضخمة.وامل�سل�سل
من بطولة �شيكو وه�شام ماجد ومى ك�ساب و�سامى مغاورى
وحم�م��د ث��روت وع��ارف��ة عبدالر�سول وع��دد كبري م��ن جنوم
الكوميديا ،بالإ�ضافة �إىل �ضيوف
ال �� �ش��رف ال ��ذي ��ن يظهرون
م��ن ح�ي�ن لآخ� ��ر بحلقات
امل�سل�سل الكوميدي ومن
�إخراج معتز التونى.

(خليكي)� ..أغنية رامى جمال اجلديدة من �ألبوم (ول�سه) �أحمد بدير� :سعيد بردود الأفعال حول
(بدون �ضمان) و�أ�ستعد لـ(�آخر دور)
طرح الفنان رام��ى جمال �أغنيته اجلديدة "خليكي" وهى الأغنية ال�ساد�سة من �ألبومه "ول�سه"،
وتعاون فيها مع ال�شاعر �أحمد تبارك ،و�أحلان غريب ،وتوزيع �سام ،وميك�ساج وما�سرت ماهر �صالح،
ومن �إنتاج "جنوم ريكوردز".
وكان الفنان رامي جمال ،طرح الأغنية اخلام�سة بعنوان "كنا ممكن نتفق" ،من �ألبومه "ول�سه"،
وهى من كلمات �أحمد ح�سن را�ؤول و�أحلان حممد حمزة وتوزيع �أمني نبيل ،و�أغنية "قلة الإح�سا�س"،
والتى حققت جناحاً كبرياً وو�صلت م�شاهدتها �إىل  5ماليني م�شاهدة على يوتيوب ،والأغنية من
كلمات جمال اخلويل ،و�أحلان رامى جمال ،وتوزيع وميك�ساج و�سام عبد املنعم.
ومن الأغنيات ال�سابقة التى مت طرحها �أغنية (دقيقة واحدة) من كلمات رفيق جنيب ،و�أحلان يا�سر
ن��ور ،وتوزيع مو�سيقي وميك�ساچ وما�سرت و�سام عبد املنعم ،و"مبتكربي�ش" من
كلمات �أحمد املالكي ،و�أحلان �سهم ،وتوزيع نادر حمدي ،و�أغنية "ول�سه" من
كلمات جمال اخلويل ،و�أحلان رامي جمال ،وتوزيع �أحمد �إبراهيم.
تفا�صيل البوم رامى جمال ول�سه
ومن املقرر �أن يطرح �ألبوم رامي جمال بعنوان "ول�سه" ،مع �شركة
"جنوم ريكوردز" ب�شكل متتابع خالل  ،2021وي�ضم 10
�أغنيات ،تعاون فيهم مع جمموعة من ال�شعراء وامللحنني
واملوزعني ،ف�ض ً
ال عن تقدميه عدة �أحلان يف �ألبومه.
وق ��دم رام ��ي ج �م��ال م��ن ق�ب��ل � 4أل �ب��وم��ات مع
"جنوم ريكوردز" هم" :ملنا�ش �إال بع�ض"،
و"فرتة م�ش �سهلة" ،و"ليالينا" ،و"�أنا
لوحدي".
يذكر �أن �آخ��ر �أع�م��ال رام��ي جمال
كان �ألبوم "�أنا لوحدي" ،والذي
يرا ،وو�صل
ح�ق��ق جن� ً
�اح��ا ك �ب� ً
�إىل  100مليون م�شاهدة
ع�ب�ر م��وق��ع "يوتيوب"،
ب�ج��ان��ب ت �� �ص��دره املبيعات
وقت طرحه.

�أعرب الفنان �أحمد بدير عن �سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول
دوره يف حكاية (بدون �ضمان) والتي تعترب �ضمن حكايات م�سل�سل (�إال
�أنا).
وق��ال ب��دي��ر� ،إن��ه ا�ستمتع بامل�شاركة يف ه��ذا العمل ال��ذي ج�سد خالله
ريا �إىل �أنه كان يج�سد م�شاعر الأبوة ب�شكل
دور والد هنادي مهنا ،م�ش ً
حقيقي وواقعي حيث و�ضع نف�سه مكان ال�شخ�صية ما جعله مي�س قلوب
امل�شاهدين بهذه ال�سرعة ،م�ؤكدًا �أن احللقات الأخرية �ست�شهد تغيري يف
االحداث ومفاج�آت غري متوقعة.
وعن �أعماله الفنية املقبلة ،قال �أحمد بدي �إنه تعاقد على امل�شاركة يف
م�سل�سل (�آخر دور) مع الفنانة دينا ال�شربيني ومن املقرر بدء ت�صوير
م�شاهده خ�لال الأي��ام القليلة املقبلة ،متمنيًا �أن ينال
�إع �ج��اب ج �م �ه��وره .ت ��دور �أح� ��داث م�سل�سل (�آخر
دور) يف �إطار اجتماعي ،ومن املقرر �أن يعر�ض
امل�سل�سل على من�صة �شاهد ،وهو مكون من
 12حلقة ومن ت�أليف و�سام �صربي
و�إخراج ح�سني املنباوي ومن بطولة
دي �ن��ا ال���ش��رب�ي�ن��ي و�أح �م ��د خالد
�صالح وم��رمي اخل�شت وجار
ال�ت�ع��اق��د م��ع ب�ق�ي��ة �أبطال
امل�سل�سل وامل���ش��ارك�ين يف
بطولته.
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طريقة ب�سيطة للنوم ال�سريع واجليد
ك�شف ال��دك�ت��ور ك ��اران راج ،م��ن هيئة اخلدمات
ال�صحية ال��وط�ن�ي��ة يف اململكة امل�ت�ح��دة ،طريقة
�سهلة للنوم ال�سريع واجليد .وهذه الطريقة هي
( )1-2-3-10التي ت�ساعد على حل م�شكالت
النوم.
وين�صح ال��دك�ت��ور راج ب�ع��دم ت �ن��اول �أي م�شروب
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��ادة ال�ك��اف�ي�ين ق�ب��ل ال �ن��وم بع�شر
�ساعات .وه��ذا وفقا له ،هو الوقت ال�لازم لإزالة
الكافيني من اجل�سم وانتهاء ت�أثريه املحفز.
وي �ق��ول" ،يجب ق�ب��ل ث�ل�اث ��س��اع��ات م��ن اخللود
ل�ل�ن��وم ،االم�ت�ن��اع ع��ن ت�ن��اول وج�ب��ة ط�ع��ام كبرية.

وه��ذا ي�ساعد على جتنب ال�شعور بحرقة املعدة
واال�ستيقاظ ليال".
وي�ضيف ،وقبل ب�ضعة �ساعات من موعد النوم،
يجب االمتناع عن تناول امل�شروبات الكحولية.
لأن ت�أثري الكحول يعيق عملية النوم ال�سريع.
ويقول" ،يجب قبل اخللود للنوم ب�ساعتني ،التوقف
ع��ن العمل .لأن ه��ذا ي�ساعد على اال�سرتخاء".
ويدعو راج� ،إىل التخلي عن ا�ستخدام الأجهزة
الإلكرتونية قبل �ساعة م��ن اخل�ل��ود للنوم .لأن
ال�ضوء الأزرق لل�شا�شة ،مينع �إف��راز امليالتونني،
الذي يتحكم بدورة النوم واليقظة.

علماء يحددون عالمة القرتاب املوت!

كتبت املجلة العلمية "� "The BMJأن تدهور الوظائف احلركية لدى
الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  65عاما ميكن �أن ي�شري �إىل موت
و�شيك.
ب��د�أ البحث بنهاية القرن الع�شرين ،وك��ان ذلك بدرا�سة علماء فرن�سيني
وبريطانيني ب�ين عامي  1985و ،1988ت��أث�ير العوامل االجتماعية
وال�سلوكية والبيولوجية على ال�صحة على املدى الطويل .و�شارك يف هذه
الدرا�سة �ستة �آالف متطوع ترتاوح �أعمارهم بني  35و 55عاما.
وجرى عقب ذلك بني عامي  2007و ،2016تقييم الوظائف احلركية
لدى امل�شاركني ثالث مرات .كما �أخذ اال�ستطالع يف االعتبار عوامل مثل
�سرعة امل�شي ،والوقت الذي ي�ستغرقه النهو�ض من الكر�سي ،وقوة القب�ضة،
وال�صعوبات يف احلياة اليومية ،مثل م�شاكل ارت��داء املالب�س ،وا�ستخدام
املرحا�ض ،و�إعداد الطعام ،والت�سوق.
وا�ستمرت املرحلة الثالثة حتى �أكتوبر  .2019ثم �سجل اخل�براء عدد
الوفيات بني امل�شاركني.
وبعد حتليل جميع العوامل ،وجد اخلرباء �أن �أولئك الذين واجهوا �صعوبة
يف امل�شي ،زاد خطر املوت بينهم بن�سبة  ،22٪ومن لديهم م�شاكل يف قوة
القب�ضة بن�سبة  ،15٪والنهو�ض من املقعد بن�سبة  ،14٪وبنحو 30٪
لدى �أولئك الذين عانوا من �صعوبات يف احلياة اليومية.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أي���ض��ا �أن م ��ؤ� �ش��رات زم��ن ال�ن�ه��و���ض م��ن ال�ك��ر��س��ي بني
امل�شاركني يف الدرا�سة املتوفني ،كانت الأ�سو�أ يف ال�سنوات الع�شر التي �سبقت
الوفاة ،وتقييمهم اخلا�ص للوظيفة احلركية قبل �سبع �سنوات ،وال�صعوبات
يف احلياة اليومية ،قبل �أربع �سنوات.

فوائد الباذجنان
ن� � �ب � ��ات م� ��� �ش� �ه ��ور من
ف�صيلة الباذجننيات،
ع � � � � ��رف م� � �ن � ��ذ ق � ��دمي
ال ��زم ��ان ،وك ��ان ي�سمى
ب��ال �ف��ار� �س �ي��ة (�إب � ��ذجن)
وم� � �ع� � �ن � ��اه (م � �ن� ��اق �ي�ر
اجل ��ن) وع��رف��ه العرب
و�أط � �ل � �ق ��وا ع �ل �ي��ه عدة
�أ� �س �م ��اء م �ن �ه��ا :الأن� ��ب
 ،واحل �ي �� �ص��ل ،وامل �غ ��د،
والوغد  .ورغم انخفا�ض القيمة الغذائية للباذجنان �إال �أنه مفيد يف عالج
كثري من الأمرا�ض والوقاية من بع�ضها الآخر ،وتوجد منه عدة �أنواع منها
الأبي�ض والأ�سود وال�صغري والكبري.
و�صف الباذجنان قدميا ب�أنه يطيب رائحة العرق ويدر البول.
�أما الطب احلديث فقد �أك��دت الأبحاث �أنه مفيد للوقاية من ال�سمنة �أو
�إزالة ال�سمنة املوجودة �إذا ا�ستخدم كغذاء رئي�سي ،وذلك ل�سببني هما:
�أوال�:أنه يعوق انتقال الكولي�سرتول من املعدة �إىل ال�شرايني ويخف�ض من
ن�سبة الدهون ،مما يجعله مفيدا �أي�ضا يف عالج ت�صلب ال�شرايني والوقاية
منه
ثانيا�:أنه منخف�ض ال�سعرات احلرارية ،فاملائة جرام منه ال حتوى �أكرث من
 29وحدة حرارية.
�أوراق ال �ب��اذجن��ان ت���ص�ل��ح ل���ص��وق��ا لل��أم��را���ض اجل �ل��دي��ة م �ث��ل احل ��روق
واخلراجات والقوباء.

ما ت�أثري ال�سباحة على الدماغ؟

• ما هو �أ�سرع حيوان بالعامل؟
 -الفهد.

• كم جناح لدى النحلة؟
 -زوجني من الأجنحة.

• ما ا�سم �أنثى الغزال؟
 -ظبية.

مب ُي�سمى �صغري الكلب؟
• َ
 -جرو.

• كم تبلغ عدد �أرجل العنكبوت؟
� 8 -أرجل.

املغنية الأمريكية الفلبينية بيال بوار�ش لدى و�صولها حل�ضور العر�ض العاملي الأول لفيلم «الأبدية» مب�سرح
دولبي يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

ا�ستنتج علماء جامعة م��اري ه��اردن بيلور الأمريكية من نتائج درا�ستهم
لتاثري ال�سباحة يف الدماغ� ،أنها حت�سن الوظائف الإدراكية للدماغ وكذلك
الذاكرة واال�ستجابة املناعية ومزاج ال�شخ�ص.
وت���ش�ير جم�ل��ة � ،The Conversationإىل �أن ال�ب��اح�ث�ين �أج ��روا
التجارب يف املخترب على الفئران ،لأنها من الناحية اجلينية والت�شريحية
م�شابهة للإن�سان :كانت الفئران ت�سبح كل يوم ملدة �ساعة تقري ًبا  ،وبعد
ذل��ك كانت تطلق يف متاهة ،حيث ك��ان عليهم �أداء مترين ال��ذاك��رة .بعد
�سبعة �أيام من هذا التدريب � ،أظهرت الفئران التجريبية حت�س ًنا يف الذاكرة
الق�صرية املدى والطويلة املدى ،حيث ق ّلت الأخطاء التي ارتكبتها تدريجياً
�أثناء مرورها باملتاهة.
ويعتقد الباحثون� ،أن ال�سباحة ت�ساعد يف كبح االلتهابات يف احل�صني،
ومتنع موت اخلاليا .وتقلل من الآث��ار املعرفية لل�شيخوخة .كما ت�ساعد
ممار�سة ال�سباحة على �إ��ص�لاح الأ� �ض��رار املرتبطة ب��الإج�ه��اد ،وا�ستعادة
االت�صاالت الع�صبية يف الدماغ.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن فعالية ال�سباحة تفوق فعالية اجل��ري وركوب
الدراجات.

• هل تعلم �أن يف ج�سم الإن�سان �أك�ثر من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ت�تراوح ما بني
ن�صف لرت �إىل لرت ون�صف كل � 24ساعة بال توقف �صيفاً و �شتا ًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة
احلرارة.
• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة
�أخرى.
• هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ( الت�سمم
البوليني ).
• هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي �أكرث
من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.
• هل تعلم �أن عدد �شعر الر�أ�س يبلغ نحو � 120ألف �شعرة يف الر�أ�س ال�سليم  ..و كلما كان ال�شعر رقيقاً
كان �أكرث  ..و ال�شعر الأ�شقر �أكرث من ال�شعر الأ�سود و ال�شعر الأحمر عموماً �أقل كثافة �إذ يبلغ � 90ألف
�شعرة  ..و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة �أعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني � 60 : 50شعرة.
• هل تعلم �أن املخ يحتاج �إىل �سد�س كمية الدم التي ي�ضخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم
 ..رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله.
• هل تعلم �أنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو  32بليون خلية .

الليل والنهار
كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد ..يذاكر ،يلعب الكرة ،ي�سبح ،ثم قلي ً
ال من ال�شطرجن قبل �أن يذاكر
مرة �أخ��رى يتخلل ذلك ال�صالة وبع�ض الطعام اخلفيف ،يح�ضر طبقاً من الفاكهة ي�شرك �أخواته معه ،ثم
يدخل لري�سم قلي ً
ال ،بع�ض اللعب على الكمبيوتر ،تدوين بع�ض الأفكار واملالحظات� ..أ�شياء كثرية يقوم بها
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول �أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة فيقول والده
منذ �أن جئت من املدر�سة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون النهار � 42ساعة� ..آه لأ�سمع بع�ض
املو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة �أخرى وهكذا حتى ي�صرخ عليه والده فينام،
ويف �أحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار � 42ساعة �سكت الأب قلي ً
ال ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً
�سيكون النهار � 42ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�صل
وعندما حل امل�ساء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد االنتهاء
طلب منه والده �أن يدر�س قلي ً
ال ثم �أن ي�صلي وير�سم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات
اليوم و� ...أعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�صل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم
حتى ال ينام ووالده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق ..ا�ستيقظ
بعد �آذان الظهر متعباً مهدوداً بعد �أن خ�سر يوماً درا�سيا وكان �أبوه قد جاء من العمل فنظر �إليه وقال هل ما
زلت تريد النهار � 42ساعة فهم رمزي �س�ؤال والده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً
للعمل ووقتاً للراحة ..احلمد هلل �أن منحنا الليل والنهار.

