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الأزر عن�صر غذائي حا�ضر يف معظم موائدنا ،ب�سبب فوائده الكثرية،
و�أن الفوائد متتد �إىل مائه ،رغم �أن �شربه لي�س وا�سع االنت�شار.
ومن الأ�سباب التي جتعل الأرز �شائعا هو �سهولة حت�ضريه الذي ال
يتطلب �سوى القليل من امل��اء من التوابل ،لكن كثريين ال يعلمون
�أن امل��اء امل�ستخدم يف طهي الأرز ونقعه مفيد لل�صحة ،وم��ن هذه
الفوائد:
ي�ساعد يف عملية اله�ضم� :إن ماء الأرز و�سيلة ممتازة للحفاظ على
حركة اجلهاز اله�ضمي ،كما �أنها تخفف من الإم�ساك ،ويف حال تناول
ال�شخ�ص وجبات غنية بالألياف مع ماء الأرز� ،سينعك�س ذلك �إيجابيا
على �صحة اجلهاز اله�ضمي.
حت�سني �صحة ال�شعر :ميكن ملاء الأرز �أن ي�ساعد �شعرك بطرق عدة� ،إذ
مت ا�ستخدامه ك�شامبو وبل�سم ل�سنوات ،مع اختالف ب�سيط هو �أن ماء
الأرز منتج ال يحتوى على �أي مواد كيميائية .وتفيد درا�سات ب�أن ماء
الأرز يحتوي على مادة الإينوزيتول ،وهي مادة مغذية تغزز مرونة
ال�شعر وحتميه من التلف .مينع اجلفاف� :إنه حملول طبيعي ف ّعال
ملعاجلة اجلفاف يف اجل�سم عن طريق الفم ،وميكن ا�ستخدامه عند
الإ�صابة ب�أي عدوى ،لأنه يعالج اجلفاف املرافق بال�سوائل التي متنح
الطاقة .وما عليك �سوى �صب ماء الأرز يف كوب كبري واال�ستفادة من
العنا�صر الغذائية املوجودة فيه.

ن�صيحة طبية للن�ساء ..ال ت�أكلي مثل الرجال
تن�صح طبيبة بريطانية الن�ساء ال�لات��ي ي��واج�ه��ن م�شكلة يف عدم
انخفا�ض وزنهن ،رغم التزامهن بحمية غذائية بعدم تقليد الرجال
يف ه��ذا امل�ج��ال .وت�ق��ول الطبيبة ��س��ارة غوتفريد ،بح�سب م��ا �أوردت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أم����س االث �ن�ين �إن ال�ع��دي��د من
الأنظمة الغذائية التي تتبعها الن�ساء تف�شل ،لأنها م�صممة للرجال.
وترى الطبيبة الربيطانية �أن الن�ساء يفقدن ال�سيطرة على �أوزانه
يف الثالثينيات من �أعمارهن ،ب�سبب الإج�ه��اد ومتطلبات الأمومة
والتقدم يف ال�سن.
وذكرت �أنها واجهت العديد من ال�سيدات الالتي بذلن جهودا كبرية
خل�سارة الدهون الزائدة ،عرب ممار�سة الريا�ضة وتناول الطعام ب�شكل
�صحيح .وقالت �إن امل�شكالت من هذا القبيل تبد�أ يف منت�صف العمر،
حيث ي�صبح التخل�ص من دهون اجل�سم عملية �أ�صعب من ذي قبل،
م�شرية �إىل �أن الن�ساء يعربن عن �إحباطهن يف �أن نف�س اخلطوات
يتبعها الرجال وت�ؤدي �إىل �إحداث نتائج �أف�ضل.
و�أ�ضافت �أن احلل ال يوجد يف ح�ساب ال�سعرات احلرارية املبذولة �أو
ت�سجيل الأميال التي تقطعها الن�ساء م�شيا على الأق��دام ،بل يف فهم
الهرمونات الأنثوية .و�شددت �أنه على الن�ساء اتباع نظام غذائي يركز
على الهرمونات ،بحيث تدعم الأطعمة هرمونات تعزيز التمثيل
الغذائي ،ويف�ضل جتنب الأطعمة وعادات احلياة التي تبطئ عملية
التمثيل الغذائي وت�ساهم يف هرم اجل�سم مبكرا.

درا�سة :هكذا تنقذنا حا�سة ال�شم من املخاطر

�أكد علماء يف معهد "كارولين�سكا" ال�سويدي ،على الأهمية الكبرية
حلا�سة ال�شم؛ مو�ضحني من خالل �آخر درا�ساتهم� ،أنها ُتعد مبثابة
جهاز �إنذار ا�ستثنائي ،يحذر الإن�سان من املخاطر املوجودة يف حميطه.
وقال العلماء يف الدرا�سة التي ُن�شرت بدورية "بان�س"� ،إن الأع�صاب
ال�ت��ي تكت�شف ال��رائ�ح��ة يف �أع �م��اق �أن�ف�ن��ا ،ت �ب��د�أ يف م�ع��اجل��ة الروائح
ال�سلبية مبجرد اكت�شافها ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ستجابة �أج�سامنا ب�سرعة
�أكرب .ويف�سر ذلك �أن �أنظمتنا الب�صرية وال�سمعية ُتر�سل اال�ستجابات
احل�سية �إىل وح��دات متخ�ص�صة داخل الدماغ للمعاجلة ،مما ي�ؤخر
ال��وق��ت ال��ذي ي�ستغرقه اجل�سم يف النهو�ض وال�ت�ح��رك ،وه��و الأمر
الذي ال يحدث مع حا�سة ال�شم .و�أظهرت درا�سات �سابقة �أُجريت على
الفئران ،كيف ميكن �أن تكون تلك احلزمة من الأع�صاب التي تك�شف
الرائحة  -واملعروفة با�سم الب�صيلة ال�شمية � -شبيهة بالدماغ ،فيمكن
لهذه املجموعة من اخلاليا الع�صبية �أن ُت�صنف بن�شاط املنبهات بنا ًء
على اال�ستجابات املتع ّلمة والفطرية.

ال�شاكيت جنم املو�ضة
الن�سائية هذا اخلريف

ميثل ال�شاكيت  Shacketجنم املو�ضة
ال�ن���س��ائ�ي��ة يف خ��ري��ف � �ش �ت��اء -2021
 2022ليمنح امل� ��ر�أة �إط�ل�ال��ة دافئة
تعك�س �أناقتها وتفرد �أ�سلوبها.
و�أو�� �ض� �ح ��ت جم �ل��ة "� "Instyleأن ��ه
عبارة عن مزيج من القمي�ص )Shirt
واجل��اك��ت  ،Jacketم���ش�يرة �إىل �أنه
ي��أت��ي م�صنوعا م��ن خ��ام��ات تبعث على
الدفء مثل ال�صوف والتويد.
و�أ��ض��اف��ت املجلة �أن��ه يت�ألق ه��ذا املو�سم
ب ��أل��وان طبيعية مثل البيج والكرميي
والرملي والرمادي لي�ضفي على املظهر
مل�سة �أناقة تت�سم بالهدوء والب�ساطة.
ومي�ت��از بتنوع �إم�ك��ان�ي��ات بتن�سيق مث ً
ال
مع هودي و�سروال جينز وحذاء ريا�ضي
للح�صول على �إطاللة كاجوال ،وميكن
احل�صول على �إط�لال��ة �أنيقة بتن�سيقه
مع بلوفر ذي رقبة عالية بنف�س درجة
اللون و�سروال قما�شي وحذاء �أنيق.
ويعد "ال�شاكيت" منا�سباً للمر�أة ق�صرية
القامة خا�ص ًة ،وال�ت��ي ت��واج��ه �صعوبات
وم �ع��ان��اة ع �ن��د اخ �ت �ي��ار م�ع�ط��ف �شتوي
منا�سب لقامتها.
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ماء الأرز مهم ل�صحة الإن�سان

منط النوم ميكن �أن يزيد ب�شكل كبري
من ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول

ما الذي يخربه لون
هاتفك عن �شخ�صيتك؟

عندما يتعلق الأم��ر بوجبات �إن��زال الوزن
وتنحيف البطن ،ال يوجد �شيء �صحي �أكرث
من قطعة �سمكة جميلة ،لكن يبدو �أن ذلك
لي�س �صحيح ًا عندما يتعلق ب�أنواع معينة من
الأ�سماك.
فقد ك�شف تقرير �أن امل ��أك��والت البحرية
لي�ست كلها �صحية ،بل قد تعترب خيار ًا �أ�سو�أ
من الوجبات ال�سريعة ،وفق موقع Eat this
.Not that
و�أو���ض��ح التقرير �أن هناك �أن��واع � ًا معينة
من الأ�سماك التي ال تعترب خيار ًا �صحيح ًا
لإنقا�ص ال��وزن ،بل على العك�س تت�سبب يف
زيادة "الكر�ش".

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

�أو ًال� :سمك ال�سلمون الأطل�سي
فعلى رغم �أن �سمك ال�سلمون الربي يحتوي على ن�سبة
عالية من �أحما�ض �أوميغا  ،3والتي تقاوم االلتهابات
يف جميع �أنحاء اجل�سم� ،إال �أن �سمك ال�سلمون الذي يتم
تربيته يف امل ��زارع م�ل��يء ب�أوميغا  6ال��ذي يحتوي على
ن�سبة كبرية من الدهون ما ميكن �أن ي�سبب زيادة الوزن.

فتخطها وال تتناولها.
ف�ق��د حت �ت��وي رق��ائ��ق ال���س�م��ك وال �ب �ط��اط��ا امل�ق�ل�ي��ة على
� 1970سعرة حرارية و  136غراماً من الدهون.
فحتى اخل �ي��ارات ال�ت��ي ت�ب��دو �صحية ميكن حت�ضريها
بالزبدة وال�صل�صات التي تزيد من �سعراتها احلرارية
وجودتها.

ثانياً� :سمك البلطي
�أما النوع الثاين فهو �سمك البلطي ،الذي يحتوي م�ستوى
فلكياً من �أوميغا  ،6لذلك يعترب هذا النوع الأ�سو�أ على
بطنك من اللحوم املقددة �أو حتى الكعك املحلى.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتم تربية معظم البلطي يف املزارع
ويتغذى على نظام غ��ذائ��ي م��ن ال��ذرة ب��د ًال م��ن نباتات
البحرية والطحالب ،مما يجعله من امل�أكوالت البحرية
غري اجليدة.

تناولوا الأ�سماك وجتنبوا اللحوم
ك�شفت درا�سة حديثة �شملت  6دول� ،أن االعتماد على
نظام غذائي نباتي وتناول ال�سمك ،قد ي�ساعد يف تقليل
احتماالت الإ�صابة بعدوى متو�سطة �إىل �شديدة من
كوفيد .19
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة التي ن�شرت الثالثاء املا�ضي ،يف
املجلة الطبية الربيطانية (BMJ Nutrition،
� Prevention & Healthإىل �أن هذه النظم
ال �غ��ذائ �ي��ة ،ارت �ب �ط��ت ب��اح �ت �م��االت �أق� ��ل ب�ن���س�ب��ة 73%
و 59%على التوايل ،للإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية.
واعتمد باحثون من م�ست�شفى �ستامفورد الأمريكية،
ع�ل��ى ا��س�ت�ط�لاع ��ش�م��ل  2884ط�ب�ي�ب�اً ومم��ر� �ض �اً من
اخل �ط��وط الأم��ام �ي��ة مم��ن ي��واج �ه��ون خ�ط��ر العدوى
ب�شكل كبري ،يعملون يف فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا و�إ�سبانيا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

ثالثاً� :سمك القرميد و�سمك �أبو �سيف
�إىل ذل ��ك ،ي�ح�ت��وي ه ��ذان ال �ن��وع��ان م��ن الأ� �س �م��اك على
م�ستويات عالية ب�شكل خطري من الزئبق ،والذي يعمل
كمعطل للغدد ال�صماء :كهرمون مزيف يخدع ج�سمك يف
االحتفاظ بالدهون ،وحرق �سعرات حرارية �أقل ،وتقليل
م�ستويات هرمون اللبتني ،وهو هرمون ينظم ال�شهية.
و�سمك القرميد ل��دي��ه �أع�ل��ى م�ستوى م��ن ال��زئ�ب��ق بني
جميع �أن��واع الأ�سماك ،مع  1.45جزء من الزئبق لكل �أقل يف الدواجن واللحوم
مليون (�أو � 45%أعلى من احل��د الأق�صى امل�سموح به كما مت دمج الأنظمة الغذائية املختلفة يف نظام نباتي
(�أعلى يف اخل�ضراوات والبقوليات واملك�سرات ،و�أق��ل يف
لوزارة الزراعة الأمريكية).
ال��دواج��ن واللحوم احل�م��راء وامل�ع��اجل��ة)؛ نباتي� -شبه
ن�ب��ات��ي (ويت�ضمن ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق ،ول�ك��ن م��ع �إ�ضافة
رابعاً :معظم الأ�سماك املقلية
ق��د يبدو ه��ذا مبالغاً فيه ،لكن لي�س ك�ث�يراً ،فالقاعدة الأ� �س �م��اك  -امل� ��أك ��والت ال �ب �ح��ري��ة)؛ ون �ظ��ام الوجبات
الأ�سا�سية هي �أن��ه �إذا مل تكن �شريحة ال�سمك م�شوية ،الغذائية منخف�ضة الكربوهيدرات عالية الربوتني.

وق��ال ح��وايل  568م��ن امل�شاركني �إن��ه ظ�ه��رت عليهم
�أع��را���ض تتفق م��ع ع��دوى ك��ورون��ا �أو مل تظهر عليهم
�أع��را���ض �سوى اختبار م�سحة �إيجابي للعدوى؛ وقال
�ألفان و� 361إن��ه مل تظهر عليهم �أي �أعرا�ض ،وكانت
نتيجة اختبارهم �إيجابية.
ً
ومن بني  568حالة ،قال  138طبيبا �إنهم �أ�صيبوا
بعدوى متو�سطة �إىل �شديدة بكوفيد  19وقال 430
وه��م ال�ب��اق��ون �إن�ه��م �أ��ص�ي�ب��وا ب�ع��دوى خفيفة ج��داً �إىل
خفيفة من املر�ض.
�إىل ذل��ك ،قال امل�شاركون الذين تناولوا نظاماً غذائياً
نباتياً �أو �شبه نباتي كان لديهم ،على التوايل73% ،
و 59%ن�سبة �أقل من احتماالت الإ�صابة املتو�سطة �إىل
ال�شديدة بعدوى كورونا ،مقارنة ب�أولئك الذين مل يكن
لديهم هذه الأمناط الغذائية.
� 4أ�ضعاف احتماالت الإ�صابة
بينما �أولئك الذين قالوا �إنهم تناولوا نظاماً غذائياً
منخف�ض الكربوهيدرات يحتوي على ن�سبة عالية من
ال�بروت�ين لديهم م��ا ي�ق��رب م��ن � 4أ��ض�ع��اف احتماالت
الإ�صابة املتو�سطة �إىل ال�شديدة بالوباء.
كما ق��ال الباحثون �إن النظم الغذائية النباتية غنية
بالعنا�صر الغذائية ،وخا�صة املواد الكيميائية النباتية
(ال �ب��ول �ي �ف �ي �ن��ول) و(ال �ك��اروت �ي �ن��ات) و(الفيتامينات)
و(امل�ع��ادن) ،وكلها مهمة لنظام املناعة ال�صحي ،بينما
الأ�سماك م�صدر مهم لـ(فيتامني د) و(�أحما�ض �أوميغا
 3الدهنية).
وك�لاه�م��ا ل��ه خ�صائ�ص م���ض��ادة ل�لال�ت�ه��اب��ات ،وه��و ما
ق��د يف�سر عالقة االرت �ب��اط ب�ين ه��ذه النظم الغذائية
واح�ت�م��االت الإ��ص��اب��ة القليلة ب��ال�ع��دوى املتو�سطة �إىل
ال�شديدة.

�أطعمة ت�ساعد على منو
دماغ الطفل
ت�ساعد بع�ض الأطعمة املفيدة منو دماغ الطفل ووظائفه ،وفق �صحيفة تاميز
�أوف �إنديا.
ال�شوفان :ال�شفوان ودقيق ال�شوفان م�صدران لتزويد الدماغ بالطاقة ،بف�ضل
الأل�ي��اف ،ما يحافظ على �شعور الطفل بال�شبع ومينعه من تناول الوجبات
ال�سعرية ،كما �أنهما يحتويان على ن�سبة عالية من فيتامينات  Eو  Bوالزنك،
التي ت�ساعد �أدمغة الأطفال على العمل ب�شكل �أف�ضل.
اخل�ضار امللونة :اخل���ض��روات امللونة غنية مب�ضادات الأك���س��دة التي ت�ساعد
يف احلفاظ على �صحة خاليا امل��خ ،من بينها الطماطم ،والبطاطا احللوة،
واليقطني ،واجلزر ،وال�سبانخ.
احلليب واللنب واجلنب :يحتوي احلليب واللنب واجلنب على ن�سبة عالية من
الربوتينات وفيتامينات  Bال�ضرورية لنمو �أن�سجة املخ والنواقل الع�صبية،
والإنزميات ،كما حتتوي �أي�ضاً على ن�سبة عالية من الكال�سيوم ال�ضروري لنمو
�أ�سنان والعظام.
الفا�صوليا :الفا�صوليا م�صدر كبري للربوتينات والفيتامينات واملعادن
للأطفال ،وحتتوي على �أوميغا � 3أكرث من �أي حبوب �أخرى.
الأ�سماك الزيتية :الأ�سماك الزيتية غنية ب�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية ،التي
تفيد منو الدماغ و�صحته ،و�أهمها ال�سلمون ،واملاكريل ،والتونة الطازجة،
وال�سلمون املرقط ،وال�سردين ،والرجنة.،

تتمتع �سل�سلة هواتف �آيفون 13
اجلديدة باختيارات من � 9ألوان،
ول �ك��ن ق�ب��ل اخ�ت�ي��ار ل ��ون هاتفك،
قد ترغب يف معرفة دالل��ة اللون
املف�ضل لهاتفك على �شخ�صيتك.
وحت��دث متجر التجزئة للهواتف
ال��ذك �ي��ة � Fonehouseإىل
�أخ���ص��ائ��ي الأل� ��وان م��اث�ي��و ريت�شر
حول ما يقوله اختيار لون هاتف
�آيفون حول �شخ�صيتك.
و�أ� �ص��درت �أب ��ل �أول ه��ات��ف �آيفون
وردي ��ص�غ�ير يف ��س�ل���س�ل��ة �آيفون
 ،13وثبت �أنه لون �شائع بالفعل،
وي�ع�ت�ق��د ري�ت���ش��ر �أن الأ�شخا�ص
الذين ي�شرتونه "متناغمون جدًا
م��ع �أنوثتهم" .وق��ال �أي��ً��ض��ا "من
املرجح �أن يكون اختيار هذا اللون
تعبرياً ع��ن �شخ�صيتهم احلنونة
وال��راع�ي��ة .وم��ن امل��رج��ح �أي��ً��ض��ا �أن
ي �ك��ون��وا م�ن�ف�ت�ح�ين ،اجتماعيني
للغاية ،م��ع اهتمام ق��وي بالنا�س
والعالقات" .وك��ان خبري الألوان
�أق� ��ل جم��ام �ل��ة ب��ال�ن���س�ب��ة لأولئك
ال��ذي��ن ي �خ �ت��ارون ال �ل��ون الذهبي
ل �ه��ات��ف �آي � �ف� ��ون ،وق � ��ال "الذهب
ه��و ل��ون ال�ث�روة وال�ن�ج��اح واملكانة
العالية ،مما يوحي ب�أن من يختار
هذا اللون قد يرغب يف �أن يظهر
على هذا النحو .ومن املحتمل �أن
انفتاحا
يكون لديهم تركيز �أك�ثر
ً
ريا
على اخل��ارج ،وه��م يهتمون كث ً
بكيفية ر�ؤي��ة الآخرين لهم .ومن
امل�ح�ت�م��ل �أي �� ً��ض��ا �أن ت �ك��ون لديهم
ال� �ق ��درة ع �ل��ى امل �ن��اف �� �س��ة ولديهم
الرغبة يف االرتقاء يف �سلم املكانة
االجتماعية".

فالنيفا ..لقاح جديد يدخل
معركة كورونا مبناعة �أقوى
�أظهرت التجارب ال�سريرية التي
�أجريت على لقاح "فالنيفا" الذي
ت�صنعه �شركة فرن�سية ا�ستجابة
مناعية �أكرب مع �آث��ار جاذبية �أقل
ب�ك�ث�ير ،م �ق��ارن��ة ب�ل�ق��اح �أك�سفور-
�أ�سرتازينيكا الربيطاين .وجاءت
هذه النتائج بعد �شهر واح��د فقد
على ف�سخ احلكومة الربيطانية
ات �ف��اق��ا م ��ع ال �� �ش��رك��ة الفرن�سية
بقيمة  1.4مليار ي��ورور ،بح�سب
م��ا �أوردت ��ص�ح�ي�ف��ة "فاينن�شال
تاميز" الربيطانية �أم�س االثنني.
وي �ق��ول �أ� �س �ت��اذ ط��ب الأط� �ف ��ال يف
جامعة بري�ستول الربيطانية� ،آدم
ف�ين �إن اال�ستجابة املناعية التي
�أح��دث�ه��ا اللقاح م�ث�يرة للإعجاب
وم���ش�ج�ع��ة ل �ل �غ��اي��ة .و�أ� � �ض ��اف �أن
اللقاح الفرن�سي الواعد ي�سري على
الطريق ال�صحيح ،حتى ي�صبح له
دور بارز يف التغلب على الوباء.

و�سائل ملعاجلة م�شاكل ال�شعر بعد انقطاع الدورة ال�شهرية

ميكن �أن ت�سبب التغريات الهرمونية ترقق ال�شعر يف ف�ترة �سن الي�أ�س
وانقطاع الدورة ال�شهرية .ويعترب ت�ساقط ال�شعر عند الن�ساء حالة �شائعة،
خا�صة يف ال�سنوات املحيطة بانقطاع ال��دورة ال�شهرية ،على الرغم من
وجود بع�ض الأ�شياء التي ميكن للمر�أة القيام بها للم�ساعدة يف معاجلة
التغريات يف ال�شعر.
وميكن �أن ي�سبب انقطاع الطمث ع��ددًا من التغيريات اجل�سدية ،وميكن
�أن ت�شمل الهبات ال�ساخنة وتغريات احلالة املزاجية .و�إذا الحظت ت�ساقط
ال�شعر �أكرث من املعتاد ب�شكل يومي ،فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع
طبيبك حول ت�ساقط ال�شعر �أثناء انقطاع الطمث .ويُعتقد �أن الإ�سرتوجني
يدعم منو ال�شعر ،وعندما يحدث انقطاع الطمث يكون هناك انكما�ش
�أ�سرع يف ب�صيالت ال�شعر.
ويف حني �أن ت�ساقط ال�شعر يف �سن الي�أ�س �أمر �شائع� ،إال �أنه قد يت�سبب يف
�ضيق لدى بع�ض الن�ساء .و�إذا كنت ترغبني يف تقليل هذه الت�أثريات ،فقد
ح��ددت خبرية العناية بال�شعر نيكول بيتي عدة طرق لتعزيز منو ال�شعر
واحلفاظ على خ�صالت �شعر قوية و�صحية طوال فرتة انقطاع الطمث.
�أو ًال ،تقول بيتي "�ضعي يف اعتبارك �إجراء تغيريات يف منط احلياة لتقليل
التوتر ،لأن م�ستويات الإجهاد املرتفعة ،جن ًبا �إىل جنب مع التغيري املفاجئ
يف الهرمونات ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر الكربي ،وهو �شكل من
�أ�شكال ت�ساقط ال�شعر يتميز بخفة ال�شعر وزيادة يف ت�ساقط ال�شعر الناجت
ع��ن التوتر" .وت�ق��ول خ�ب�يرة ال�شعر �إن��ك ق��د "تفكرين يف دم��ج �أن�شطة
بطيئة مثل قراءة كتاب �أو الذهاب يف نزهة على الأقدام �أو ممار�سة اليوجا
والت�أمل".
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 9.3مليون زيارة ملوقع �إك�سبو االفرتا�ضي

�إك�سبو  2020دبي يك�شف عن ت�سجيل �أكرث من � 770ألف زيارة منذ انطالقه
الزيارات  771,477زيارة حتى �أم�س الأول ،بعد �أن �سجل يف الأيام الع�شرة
•• دبي �إك�سبو – الفجر
الأوىل � 411ألفاً و 768زيارة.
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
وك�شفت البيانات احلديثة �أن ن�صف الزوار دخلوا بتذاكر مو�سمية ما يعك�س
حممد معني الدين
احلما�سة لزيارة �إك�سبو  2020دبي وفعالياته العديدة .وزار �أكرث من 100
ي�ستمر الإقبال على �إك�سبو  2020دبي من كل �أنحاء العامل حيث بلغ عدد الف �شخ�ص �إك�سبو  2020دبي مرتني بينما قام �أكرث من � 35ألف �شخ�ص

بثالث زيارات.
احلدث الدويل الذي انطلق يف الأول من �أكتوبر ،والذي ي�ضم �أجنحة خا�صة
لـ  192دولة� ،سجل حتى اللحظة زيارة  181جن�سية .وت�شمل الأرقام التي
مت الإعالن عنها ،اليوم ،الزوار الذين ا�شرتوا تذاكر حل�ضور �إك�سبو 2020
دبي ،وال ت�شمل ممثلي اجلهات الدولية امل�شاركة �أو وفودهم �أو �ضيوفهم ،كما

ال تت�ضمن موظفي �إك�سبو �أو ال�شركاء �أو املدعوين من اجلهات الر�سمية.
كما �شهد موقع �إك�سبو االفرتا�ضي (https://virtualexpodubai.
 )comحتى �أم�س الأول  9.3مليون زيارة.
وت�ستمر فعاليات �إك�سبو  2020دب��ي حتى  31م��ار���س  2022وحتفل
بالثقافة واالبتكار والرتفيه.

�إك�سبو  2020دبي ي�شهد حف ًال فني ًا منوع ًا من تنظيم اجلناح ال�سعودي
•• دبي  -الفجر

نظم جناح اململكة العربية ال�سعودية امل�شارك يف
�إك�سبو  2020دبي �أم�س عر�ضا فنيا منوعا على
م�سرح دبي ميلينيوم ،حر�ص على �إب��راز الفنون
ال�سعودية ال�شعبية ،للتعريف مبدى تنوع الفنون
الوطنية الواعدة يف اململكة.
�شارك يف العر�ض ،الذي يهدف �إىل دمج املواهب
الغربية والعربية معا ،فنانون من داخل وخارج
ال�سعودية ،و�شمل املو�سيقى والكوميديا والغناء
والعرو�ض الب�صرية ،يف حماولة لإي�صال ر�سالة
حتث على وحدة املواهب ،ووحدة ال�شعوب ،ووحدة
الثقافات ،بح�سب تعليق منظمي الفعالية.
يقول عمار �صبان ،الفنان ال�سعودي الذي �شارك

يف احل �ف ��ل م ��ن خ�ل��ال ت �ق ��دمي جم �م��وع��ة من
ال�ف�ق��رات الكوميدية وع��ر���ض حتريك الدمى:
"امل�شاركة يف هذا احلفل هي فر�صة للفنانني
ال�سعوديني لإظهار مواهبهم �إىل العامل �أجمع،
على اعتبار �أن مثل هذه الفعالية ،جتمع النا�س
م��ن ح ��ول ال� �ع ��امل� ،إذ ي���ض��م ال �ع��ر���ض مواهب
�سعودية وغ�ير �سعودية ،وه��ذا الدمج يظهر �أن
ه�ن��اك ك ��وادر حملية ت�ستطيع جم ��اراة العامل
الإبداعي على امل�ستوى العاملي".
�أم��ا ع��ازف العود ال�سعودي ،عبد العزيز �شنان،
ال��ذي قدم فقرة مو�سيقية م�شرتكة مع الفنان
ال�ه�ن��دي راي ،امل���ش�ه��ور ب��ال�ق��رع ع�ل��ى الطبول،
ف��أو��ض��ح" :الفقرة املو�سيقية جتمع �آل��ة العود
ال�شرقية م��ع ال�ـ ( )beatboxوه��و دم��ج من

ن��وع ج��دي��د ب�ين الأج ��واء الغربية البحتة و�آلة
العود ال�شرقية الرتاثية واجلميلة ،وه��و جزء
م��ن ج�ه��ودن��ا ل��دم��ج ال�ث�ق��اف��ات ،و�أ� �ش �ك��ر اجلناح
ال�سعودي الذي �أت��اح لنا فر�صة امل�شاركة يف هذا
احلفل".
بينما �أكدت املغنية ال�سعودية رمي التميمي امللقبة
بـ "تام تام" ،التي �أدت �أغنية كتبت هي كلماتها
عن الأر� ��ض�" :أنا متحم�سة ج��دا لأداء �أغنيتي
(�أر���ض واح��دة) يف ه��ذا احلفل ،لقد كتبت هذه
الأغنية لأنني مت�أثرة ومهتمة ب�ضرورة احرتام
الأر���ض التي نعي�ش عليها ،كما �أن علينا حتقيق
اال�ستدامة والتفكري يف بع�ضنا البع�ض ،والعمل
معا لنجعل من كوكبنا مكانا �أف�ضل للعي�ش فيه،
و�أنا �سعيدة جدا لوجودي يف هذا احلدث العاملي،

الذي يقدم للملكة فر�صة هامة لإب��راز مواهب
�أبنائها و�إبداعاتهم للعامل �أجمع ،فنحن منثل
ج ��زءا م��ن ه� ��ؤالء امل�ب��دع�ين ل�ك��ن الي ��زال هناك
املزيد منهم".
بدوره ،قال الفنان ال�سعودي نا�صر ال�شميمري،
وامل � �ع� ��روف ب �ل �ق��ب �" :Desertfishأقدم
عر�ضا �سمعيا -ب�صريا� ،أج�سد من خالله عرب
امل �ق �ط��وع��ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة ق���ص��ة ال �� �س �ع��ودي��ة من
مرحلة �إن�شائها و�صوال �إىل تنفيذ ر�ؤية ،2030
كما �أج�سد التغريات التي طر�أت على املو�سيقى
ال�ع��رب�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وحت��ول �ه��ا �إىل مو�سيقى
�إلكرتونية ،ويف الوقت نف�سه� ،أحكي من خالله ال�سعودي لإعطائنا هذه الفر�صة رُ
لني العامل
ق�صتي كفنان على �أر�ض اململكة ،والكيفية التي �أعمالنا"ُ .قدم خالل احلفل املنوع �أي�ضا عر�ضا لـ
�أن �ظ��ر ب�ه��ا ل��وط�ن��ي ،و�أود ه�ن��ا �أن �أ��ش�ك��ر اجلناح "�سريك �إلواز" الكندي� ،إىل جانب جمموعة من

الفقرات الأخ��رى ،وك��ان الهدف منه التعريف
مبميزات اجلناح ال�سعودي ،الذي يعد ثاين �أكرب
جناح يف �إك�سبو  2020دبي.

اجلناح الأملاين يعر�ض �سروا ًال ذكي ًا لعالج م�شاكل الركبتني وعظام الفخذ
•• دبي  -الفجر

�أقيمت حما�ضرة علمية يف مدرج اخلريجني مبلتقى �أملانيا داخل
�إك�سبو  2020دب��ي ،تناولت النظرة امل�ستقبلية لكيفية عالج
�إ�صابات عظام الفخذ والركبتني با�ستخدام الطرائق الذكية
التي تك�شف عن تقدم عملي كبري يف هذا املجال.
وا�ستعر�ض الطبيب املتخ�ص�ص بالعظام ،فن�سنت هوباور على
�شا�شة العر�ض معلومات عن عدد العظام واملفا�صل التي توجد
يف ج�سم الإن�سان مو�ضحاً �أنه مع تقدم العمر �أو وقوع احلوادث
واال�صابة بالأمرا�ض تقل كفاءة هذه املفا�صل وت�صبح احلركة

�صعبة .وقال" :يف بع�ض الأحيان نلج�أ للحل اجلراحي وا�ستبدال
املف�صل ب�آخر يتكون عاد ًة من املعادن والبال�ستيك .وحتى نتجنب
مثل ه��ذه العمليات يجب �أن ن�ضمن حركة الع�ضالت لأن قلة
احلركة �أو عدمها تت�سبب يف العديد من امل�شاكل ال�صحية الحقاً".
وعر�ض هوباور خالل املحا�ضرة "ال�سروال الذكي" ،الذي ميكن
ر�ؤية حركة الع�ضالت بعد ارتدائه .ول�شرح كيفية عمل اجلهاز
املثبت على ال�سروال ،قام بتجربته على �سيدة �أمام احل�ضور ،مت
و�ضع م�ست�شعرات للذبذبة على ر�سغها ،وم��ع كل حركة للكف،
كانت تظهر م�ؤ�شرات على �شا�شة العر�ض تدل على بيانات علمية
و�صحية مهمة للعالج .وتقوم فكرة ال�سروال الذكي على و�ضع

م�ست�شعرات على منطقتي الفخذ والركبة حيث تظهر حركة
الع�ضالت .لذا ف��إن ال�سروال يعد جهازاً ذكياً لتقييم ومراقبة
احل��رك��ة �سريرياً يف امل�ن��زل �أو يف ال�ع�ي��ادات ،وه��و يحلل احلركة
ويتتبعها ب�صورة بيانات تقر�أ من خالل الكمبيوتر.
و�أو�ضح هوباور �أن ال�سروال يجعل االت�صال �أ�سهل بني املري�ض
والطبيب ،ما يتيح التحكم يف احلالة ال�صحية والتعرف على
امل�شكالت ،ويزيد معدل الأمان واحلماية للمري�ض ،فيما تقدم
ه��ذه الأب�ح��اث حتت رعاية جامعة  UKMوالتي متنح نظرة
�أك�ث�ر ت �ف��ا�ؤ ًال لل�صحة امل�ستقبلية متكن م��ن ت��وف�ير ال�ع�لاج يف
العيادات �أو يف املنزل.

حوار مع �أول رائد ف�ضاء �إماراتي من �إك�سبو  2020دبي

هزاع املن�صوري :در�سنا يف الف�ضاء �إمكانية عالج �أمرا�ض بانعدام اجلاذبية
•• دبي  -الفجر

�أك��د ه��زاع املن�صوري� ،أول رائ��د ف�ضاء �إماراتي،
�أن��ه "در�سنا يف الف�ضاء �إمكانية ع�لاج �أمرا�ض
ب��إن�ع��دام اجل��اذب�ي��ة ب�ه��دف �إن �ق��اذ �أرواح الب�شر".
وخ�ل�ال �أ��س�ب��وع الف�ضاء (� 23-17أك�ت��وب��ر) يف
�إك�سبو  2020دب��ي بالتعاون مع مركز حممد
ب��ن را��ش��د للف�ضاء ،ووك��ال��ة الإم� ��ارات للف�ضاء،
والأ�سبوع هو �أحد الأ�سابيع الع�شرة التي تقام يف
جميع �أنحاء احلدث ال��دويل ،كجزء من برنامج
النا�س وكوكب الأر�ض� ،أجرى فريق خدمة �أخبار
�إك�سبو  2020دب��ي �أم�س الأول الأح��د مع �أول
رائد ف�ضاء الإماراتي احلوار التايل:
هل ميكنك و�صف م�شاعرك عندما غادرت مدار
الأر�ض ،و�أي�ضا تلك اللحظة التي نظرت فيها �إىل
الأر�ض من الف�ضاء؟
�إح�سا�س االنطالق �إىل الف�ضاء ال يو�صف ،فبعد
ت��دري��ب لعدة ��س�ن��وات ،ث��م اجللو�س يف ال�صاروخ
واال��س�ت�م��اع للعد ال�ت�ن��ازيل الن�ط�لاق ال�صاروخ،
اعرتاين �إح�سا�س من ال�صعب و�صفه .ففي هذه
اللحظات تذكرت كل ما مررت به يف حياتي من
حتديات وامل�شاعر حتى و�صلت �إىل املرحلة التي
�أ�سمع فيها العد التنازيل لالنطالق ،ومل �أكن
لأ��ص��ل ل��وال ال��دع��م الكبري م��ن ال�ق�ي��ادة والأهل
والأ�صدقاء واملدر�سني.
عندما نظرت �إىل الأر�ض من الف�ضاء ر�أيتها تدور
ب�سرعة ،ور�أي��ت �أن��ه ال يوجد ح��دود بني الدول،
و��ش�ع��رت �أن�ن��ا كب�شر يجب �أن نعمل م��ع بع�ضنا
ال�ب�ع����ض ل �ه��دف واح ��د ه��و �إع �م��ار ه��ذا الكوكب
واحلفاظ عليه والبناء للأجيال املقبلة.
كيف تغريت نظرتك للحياة و�أنت يف الف�ضاء؟
ت �غ�يرت ن�ظ��رت��ي ل�ل�ح�ي��اة ب�ع��د ه��ذه امل�ه�م��ة ،فقد
ر�أيت الأر�ض من منظور خمتلف ر�آه القليل من
النا�س ،و�شعرت بقيمة الأر� ��ض وقيمة الأ�شياء
التي جندها يف الأر���ض مثل االوك�سيجني واملاء،
و�أنه يجب علينا احلفاظ على هذا الكوكب.
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ��ك ك�ن��ت م�ستعد ب���ش�ك��ل مكثف
للمهمة ،ولكن ه��ل ك��ان هناك �أي �شيء فاج�أك
عندما كنت يف الف�ضاء؟

ال ح��دود للطموحات يف دول��ة الإم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،وخ��ا��ص��ة يف جم��ال ال�ف���ض��اء ،انطالقا
م��ن ت�أهيل رواد الف�ضاء م��رورا ب��إط�لاق �أقمار
�إ� �ص �ط �ن��اع �ي��ة ،و�� �ص ��و ًال �إىل ال ��ذه ��اب للمريخ،
وم�شاركة املعلومات مع املجتمع العلمي ،و�أي�ضا
الذهاب �إىل القمر .ف�ضال عن خطط م�ستقبلية
للهبوط على �سطح املريخ و�إجراء جتارب للعي�ش
هناك.
ه��ذا التوجه يطور �صناعة الف�ضاء يف الإمارات
وال��وط��ن العربي ،حيث �سي�شمل تطوير قدرات
و�إجراء املزيد من البحوث يف �شتى املجاالت ،منها
ما يتعلق بتطوير امل�ع��دات ،وغريها من الأمور
التي تتعلق بهذا القطاع ،ومن املمكن اال�ستفادة
من هذه العلوم لنتمكن من التغلب على حتديات
تواجهنا يف كوكب الأر�ض مثل �شح املياه.
ماذا تتوقع لدولة الإم��ارات يف جمال ا�ستك�شاف
الف�ضاء؟
قمنا يف تطبيق ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ج��ارب العلمية
خ�لال الأي��ام ال�سبعة التي ق�ضيناها يف حمطة
الف�ضاء الدولية ،منها درا�سة �أم��را���ض خمتلفة
وت��أث�يره��ا على اجل�سم الب�شري يف ظ��ل انعدام
اجلاذبية ،ونقوم بدرا�ستها بهدف �إنقاذ الأرواح.
م ��ا ال�ن���ص�ي�ح��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل�ل���ش�ب��اب الذين
يرغبون بالعمل يف قطاع الف�ضاء؟
ن�صيحتي لل�شباب �أن يكون لهم هدف يف احلياة،

�سواء كانوا يريدون العمل يف جمال الف�ضاء �أو
جماالت �أخرى ،و�أن ي�سعوا لتحقيق هذا الهدف،
مت�سلحني بالعزمية والإ�صرار واكت�ساب املعرفة،
و�س�ؤال �أ�صحاب االخت�صا�ص واخل�برة يف املجال
الذي يريدونه ،لأن �أي �شخ�ص ي�أتي على الدنيا
دون �أي معرفة ،لكن بال�س�ؤال عن الأ�شياء يتعلم
�أكرث وي�ستفيد �أكرث.
ما مهمتك القادمة؟
�أن��ا �أع�م��ل م��ع زم�لائ��ي �سلطان ال�ن�ي��ادي ،ونورة
امل�ط��رو��ش��ي ،وحم�م��د امل�ل�ا ع�ل��ى حتقيق مهمات
م�ستقبلية ،يف برنامج الإم��ارات ل��رواد الف�ضاء،
وهو برنامج م�ستدام يطمح مل�شاركة اال�ستك�شافات
العلمية ،ون�ع�م��ل م�ع��ا لتحقيق امل�ه�م��ات و�إلهام
الأج�ي��ال املقبلة ب��أن��ه ال �شيء م�ستحيل ،ويجب
عليهم �أن يحلموا ب�إجنازات كبرية ويحققونها.
ب��ر�أي��ك م��ا ال��ذي �سيحققه �إك�سبو  2020دبي
لدولة الإمارات وللإن�سانية؟
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ه ��و ح� ��دث ك �ب�ير لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وعربه �شاركنا العامل
ب�ك��ل م��ا ه��و م��وج��ود ع�ل��ى �أر�� ��ض الإم� � ��ارات من
ت��راث ومعرفة وط�م��وح و�أه� ��داف ،ويف امل�ستقبل
�سرنى الأفكار التي خرجت من �إك�سبو 2020
دبي تتحقق وموجودة على �أر���ض الواقع لتكون
�إجن��ازات ي�شهد لها التاريخ ،ويقول العامل �إننا
علمنا عنها يف �إك�سبو  2020دبي.

جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي يحتفل بـ «يوم املر�أة ال ُعمانية»
•• دبي -الفجر

اح�ت�ف��ل ج�ن��اح امل� ��ر�أة يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي� ،أم ����س مبنا�سبة "يوم امل ��ر�أة
العمانية" ،من خالل عقد جل�سة حوارية حملت عنوان "املر�أة �شريكة يف
التنمية" ،احتفا ًال ب�إجنازات امل��ر�أة العمانية ،ومكانتها التي تبو�أتها خالل
ال�سنوات املا�ضية ،واحلديث عن م�ستقبلها .و�أقيم االحتفال برعاية املكرمة
جلينة بنت حم�سن بن حيدر دروي�ش ،رئي�سة الوفد العماين ،التي قالت:
"ن�شعر بالفخر مل�شاركتنا يف متثيل �سلطنة عمان يف �إك�سبو  2020دبي،
كما ن�شكر قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة جلهودها املبذولة يف تنظيم
ه��ذا احل��دث اال�ستثنائي ،وال��ذي يعد مثاال رائ�ع��ا للتعددية وال�شمولية،
واليوم نحتفل ب�إجنازات املر�أة العمانية التي تعترب ركيزة �أ�سا�سية يف املجتمع
العماين" .و�أكد امل�شاركون يف اجلل�سة �أنه خالل �سنوات طويلة كان للمر�أة
العمانية احل��ق الكامل يف التعليم وال�صحة والعمل ،وامل�شاركة يف اتخاذ
القرار ،وغريها من املجاالت ،وامل�ساهمة يف بناء النه�ضة العمانية ،مو�ضحني
�أن ال�سلطنة �أنهت جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء والفتيات.
وقالت الدكتورة فرح ال�برواين ،مديرة البحث والتطوير يف مركز التميز
البيئي ب�شركة "بيئة"" :لقد ترعرعت يف حياة مليئة بالن�ساء القويات
والقائدات ،لذا كانت املر�أة العمانية منذ الأزل مدفوعة لتحقيق الإجنازات
ودع��م عائلتها وجمتمعها ،كما �أن ال�سلطان قابو�س رحمه اهلل ك��ان يعمل
ج��اه��دا لنتلقى تعليما ج�ي��دا ،وال �ي��وم ،نحن منتلك الكثري م��ن الأدوات
ال�ت��ي متكننا م��ن جم ��اراة الع�صر لنكون ق��ادري��ن على حتقيق الإجن ��ازات

على خمتلف ال�صعد ،فروح القيادة والنجاح يف داخلي م�ستمدة من جدتي
ووالدتي ،و�أمتنى �أن �أراها يف �أطفايل م�ستقب ً
ال".
و�أ�ضافت :يعترب �إك�سبو  2020دبي فر�صة مثالية جلمع النا�س من ثقافات
خمتلفة ،و�إظهار �أننا جميعا ن�شرتك يف جتارب و�إجنازات مماثلة ،وخا�صة
بعد جائحة كوفيد -19التي بينت �أننا مت�صلون جميعا يف جمتمع واحد.
وقالت الدكتورة ب�شاير الريامي ،مديرة برنامج االبتكار يف قطاع الأغذية
وامل�شروبات مبركز االبتكار ال�صناعي" :لقد علمت دوما �أهمية دور املر�أة يف
بناء املجتمع ،فهي عن�صر �أ�سا�س ال ميكن النهو�ض بدونه ،ولهذا ح�صلت
على �شهادتي دك �ت��وراه ،الأوىل كانت بالن�سبة يل علما خال�صا ،والثانية
اكت�سبت من خاللها املهارات الالزمة ،وكوين ام��ر�أة مل يكن الأم��ر �سهال،
ف�إقناع �أ�صحاب الأعمال ب�أنني قادرة على �أن �أكون م�ست�شارة لهم كان �أمرا
�صعبا ،ل��ذا عملت مع رواد الأع�م��ال لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ممن
�أرادوا دخول ال�سوق� ،إىل �أن �أ�صبح لدي من�صتي وفريقي الذي �أفتخر فيه،
وو�صلت �إىل ما �أنا عليه اليوم ،ولهذا �أحث الن�ساء دوما على ال�سعي لتحقيق
طموحاتهن ،والعمل من �أجل جمتمعهن.
ومت خ�ل�ال اجلل�سة مناق�شة واق ��ع م���ش��ارك��ة امل� ��ر�أة ال�ع�م��ان�ي��ة يف التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة لل�سلطنة ،وانعكا�ساتها ع�ل��ى ��س��وق ال�ع�م��ل ،خ�صو�صاً على
امل�ستويات التعليمية التي �أو�صلتها ملرحلة التمكني والإبداع يف كل املجاالت
التي من بينها املجال االقت�صادي ،كما �ساعدها التعليم ،وت��واف��ر فر�ص
التدريب والت�أهيل ،يف لعب دور بارز بالعملية التنموية حتى باتت م�شاركة
الن�ساء يف العمل التجاري خطوة بارزة وملحوظة.
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عمران �شرف :ن�ستك�شف الف�ضاء لرنفع جودة احلياة على الأر�ض
•• دبي -الفجر

ت ��وق ��ع ع� �م ��ران �� �ش ��رف ،م ��دي ��ر م �� �ش ��روع الإم � � ��ارات
ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل" يف مركز حممد بن
را�شد للف�ضاء� ،أن ت�صل الب�شرية �إىل كواكب �أخرى؛
لكنه ق��ال �إن ه��ذه اال��س�ت�ك���ش��اف��ات ل��ن ت��وج��د بديال
لكوكب الأر���ض ،و�إمن��ا هدفها حت�سني ج��ودة احلياة
على الكوكب الذي تعي�ش عليه الب�شرية.
وق��ال ع�م��ران ��ش��رف يف مقابلة �أج��رت�ه��ا معه خدمة
�أخ�ب��ار �إك�سبو �أم����س الأول الأح ��د�" :أتوقع �أن ي�صل
الب�شر �إىل ك��واك��ب �أخ ��رى ،وال �أت��وق��ع �أن تكون هذه
الكواكب بديال لكوكب الأر���ض .الهدف من �إر�سال
بعثات �إىل الف�ضاء هو خدمة الب�شرية وخدمة كوكب
الأر�ض ،و�سيتم ا�ستخدام ما يتحقق من اكت�شافات يف
الف�ضاء خلدمة الب�شر ورفع جودة احلياة على كوكب
الأر�ض".
ج��اء ه��ذا خ�لال م�شاركته يف �أ�سبوع الف�ضاء ،الذي
ينظمه �إك�سبو  2020دبي بالتعاون مع مركز حممد
بن را�شد للف�ضاء ووكالة الإمارات للف�ضاء يف الفرتة
من � 17إىل � 23أكتوبر اجلاري؛ وهو الأ�سبوع الثاين
�ضمن �سل�سلة �أ�سابيع املو�ضوعات الع�شرة ،التي �ستقام

يف موقع احلدث الدويل �ضمن برنامج النا�س وكوكب
الأر�ض .وفيما يلي ن�ص املقابلة:
ك��ان��ت حل�ظ��ة ف�خ��ر ع�ن��دم��ا و��ص��ل م�سبار الأم ��ل �إىل
املريخ� ،أخربنا مبا �شعرت به يف ذلك الوقت؟
�شعوري عندما و�صل م�سبار الأمل �إىل املريخ �صعب
و�صفه؛ كانت حلظة مهمة ،لي�س فقط يف م�سريتي
املهنية ،ب��ل يف ت��اري��خ دول��ة الإم ��ارات واملنطقة؛ كنت
حينها �أ��ش�ع��ر بالفخر وال�ت�ع��ب والإره� ��اق وال�سعادة
واخلوف ،حيث كنا نخترب منظومة �ستدخل �إىل مدار
كوكب �آخر ،ويجب �أن يتم الأمر مبنتهى الدقة ،ويف
حال ح�صول �أي خط�أ تف�شل املهمة.
ما الذي تعلمناه حتى الآن من املهمة؟
تعلمنا الكثري من مهمة دول��ة الإم��ارات ال�ستك�شاف
املريخ؛ ومل يكن الهدف فقط هو الو�صول �إىل املريخ،
بل كان �أح��د الأه��داف الكثرية؛ وك��ان الهدف الأكرب
هو تغيري ثقافة ال�شباب يف دول��ة الإم ��ارات والعامل
العربي ،وبناء قطاع علوم وتكنولوجيا متقدمة يف
دول��ة الإم ��ارات ،وب�ن��اء منظومة تدعم ه��ذا القطاع،
ولنبني قدرات مهمة القت�صاد دولة الإمارات.
ه��ل تعتقد �أن الب�شرية �ستعي�ش على امل��ري��خ� ،أو �أي
كوكب �آخر ،يف امل�ستقبل؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فمتى

تعتقد �أن يحدث هذا؟
�أتوقع �أن ي�صل الب�شر �إىل كواكب �أخ��رى ،وال �أتوقع
�أن تكون هذه الكواكب بديلة لكوكب الأر�ض .الهدف
م��ن �إر� �س��ال بعثات �إىل الف�ضاء ه��و خدمة الب�شرية
وخدمة كوكب الأر���ض ،و�سيتم ا�ستخدام ما يتحقق
من اكت�شاف يف الف�ضاء ،خلدمة الب�شر ورف��ع جودة
احلياة على كوكب الأر�ض.
م ��ا ال� ��ذي ج��ذب��ك ل�ل�ع�م��ل يف ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء؟ وما
الن�صيحة التي تقدمها لل�شباب الذين يرغبون يف
العمل يف هذا املجال؟
منذ �صغري و�أن��ا �أح�ل��م �أن �أع�م��ل يف قطاع الف�ضاء؛
لكني مل �أتوقع �أن ي�صبح ه��ذا الأم��ر ممكنا يف دولة
الإمارات بهذه ال�سرعة؛ كنت �أعتقد �أنه �سيح�صل لكن
�أبنائي و�أحفادي هم الذين �سيتمكنون من الدخول يف
هذا املجال ول�ست �أنا.
ما تقييمك لإرث مهمة املريخ يف �سجل �إجنازات دولة
الإمارات؟
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�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"� ،أرادا تغيري

نظرة ال�شباب الإماراتي �إىل قطاعات �أ�سا�سية ومهمة
مثل قطاع العلوم والف�ضاء .وبعد جناح م�سبار الأمل
توجه الكثري م��ن ال�شباب الطموح �إىل التخ�ص�ص
يف قطاع الف�ضاء؛ ويف الوقت نف�سه ب��د�أت اجلامعات
ت�ضيف برامج علمية لدعم هذا التوجه.
وبف�ضل م���ش��روع م�سبار الأم ��ل ،مت ت�أ�سي�س وكالة
الإمارات للف�ضاء ،وهي جهة احتادية تخت�ص يف هذا
امل�ج��ال؛ �أي�ضا مت ت�أ�سي�س جمل�س علماء الإم ��ارات،
وت�أ�سي�س وزارة العلوم املتقدمة ووزارة التكنولوجيا
املتقدمة ،و�أك��ادمي�ي��ة حممد ب��ن را��ش��د .ك��ل م��ا �سبق
نتاج قرار لقادة دولة الإمارات.
بر�أيك ،ما الذي �سيحققه �إك�سبو  2020دبي لدولة
الإمارات وللإن�سانية؟
�إك�سبو  2020دبي هو �أحد �أهم الأحداث التي تقام
يف العامل ،و �أهم الأحداث العاملية التي ترتك ب�صمة
ق�ي�م��ة يف دول ��ة الإم� � ��ارات ،ال �ت��ي يعي�ش ف�ي�ه��ا 200
جن�سية ،وجميعهم يعملون معا على تعزيز مكانة
دول��ة الإم��ارات العاملية؛ فبجهود اجلميع وب�أقل من
خم�سني �سنة و�صلنا املريخ.
�إك�سبو  2020دبي هو ملخ�ص ملجتمع دولة الإمارات،
و عن كيفية عملنا يف دولة الإمارات.

باك�ستان جتذب الزوار بعر�ض �سفينة خ�شبية وكتلة �ضخمة من امللح الطبيعي يف جناحها باك�سبو  2020دبي
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يختلف حاليا معرفة موقع دولة باك�ستان
امل�ع��روف��ه بلغتها املحلية الأردو "ب�أر�ض
الطهر" ح �ي��ث �أن ل �ه��ا ح��ال �ي��ا موقعني
على اخلريطة العاملية ،موقع يف جنوب
�أ�سيا من اخلط ال�ساحلي على طول بحر
العرب وخليج عمان يف اجلنوب وحتدها
الهند من ال�شرق وافغان�ستان من الغرب
و�إي� ��ران يف اجل �ن��وب ال�غ��رب��ي وال���ص�ين يف
�أق���ص��ى ال���ش�م��ال ال���ش��رق��ي ويف�صلها عن
طاجيك�ستان ممر يف �أفغان�ستان وت�شرتك
يف احلدود البحرية مع عمان� ،أما موقعها
ع�ل��ى اخل��ري�ط��ة اجل��دي��دة ال �ت��ى ر�سمتها
الإم��ارات للعامل ولإع��ادة تخطيط الدول
ع �ل��ى حم �ي��ط ال� �ك ��رة الأر� � �ض � �ي� ��ة ،فيقع
ج�ن��اح�ه��ا يف م�ن�ط�ق��ة ال �ف��ر���ص مبعر�ض
�أك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ل�ت�ق�ترب م��ن دول
�أوروبية و�أفريقية يف �صورة مبهرة ملوقعها
اجلديد.
مهما تغري موقع ال��دول على اخلريطة
فتظل الهوية الثقافية تطغى على �سماتها
وخ�صائ�ص �شعبها ،و�أن ال�شعب املنت�شر يف
�أن�ح��اء ال�ع��امل يحمل يف طياته ووجدانه
ثقافته وموروثه الثقايف معرباً عن هويته
الوطنية ،كما يعترب كل باك�ستاين �سفرياً
لوطنه يف �أي بقعة على املعمورة.
وعن الزوار الذين يدخلون جناح باك�ستان
م ��ن غ�ي�ر ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي�ين ت �ق ��ول عا�شة
م�شرفة اجلناح ب��أن ال��زوار ينبهرون مبا
لدينا من �أرث عظيم وح�ضارة ت�ضرب يف
التاريخ ،وي�شعرون بال�سعادة ويحر�صون
ع �ل��ى خ �ت��م ج� ��واز ��س�ف��ر �أك �� �س �ب��و وك�أنهم
يوثقون لزيارتهم لبلدنا ووطننا ،وجند
االه �ت �م��ام ال �ب��ال��غ م�ن�ه��م ع �ن��دم��ا يقفون
على املقتنيات الأث��ري��ة وال�ت��ى تعرب عن
ال�ت�راث الباك�ستاين ،كما ت��أت��ي الأ�سئلة
ال�شائعة لكتلة امل�ل��ح الطبيعية الكبرية
لأن �ه��ا ت�ب��دو ك��اجل��ران�ي��ت �أو ح�ج��ر �صلد،
ومن املعار�ض التى يقفون �أماماها �شا�شة
امل�ساجد والكني�سة واملعبد وهذا يدل على
�أن باك�ستان تنفتح على العامل من خالل
تواجدها يف �أك�سبو  2020دبي.
ي �ق��ول م�ن��ذر ح�ي��در �أح ��د ال ��زوار جناح
باك�ستان �أن زي��ارة جناح دولتنا لهو فخر
لنا ويعيد لنا روح الوطن وينمي بداخلنا
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املنتدى اخلام�س للأعمال بني االحتاد الأوروبي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي يف �إك�سبو  2020هذا العام
�ستجتمع ال�شركات وق��ادة احلكومات من االحت��اد الأوروب��ي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي يف املنتدى اخلام�س للأعمال بني االحتاد الأوروبي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي والذي �سيعقد يف �إك�سبو  2020بدبي الإمارات
العربية املتحدة يف  23من �أكتوبر  2021للتكلم عن التنويع االقت�صادي
لدول جمل�س التعاون اخلليجي بعد الأزمة وامل�شاريع امل�ستقبلية.
�سيغطي املنتدى اخلام�س للأعمال بني االحت��اد الأوروب��ي ودول جمل�س
التعاون اخلليجي التطورات الأخرية يف كل من دول االحتاد الأوروبي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي .و�سوف يناق�ش ويحدد اخلطوات ال�صحيحة
لدعم التعايف بعد اجلائحة ب�شكل م�ستدام نحو ه��دف التحول الرقمي
ومبادرة االقت�صاد العربي الأخ�ضر .هذه اال�سرتاتيجيات مهمة لي�س فقط
للم�ضي قدمًا يف �أوروب ��ا ولكنها تقدم من��اذج و�شراكات لبلدان �أخ��رى يف
جميع �أنحاء العامل مبا يف ذلك �أع�ضاء دول يف جمل�س التعاون اخلليجي.
ي�ستند مو�ضوع "كيفية توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ب�إك�سبو 2020
دب��ي �إىل فر�ص تبادل فريدة ح��ول كيفية االبتكاروالتعايف بعد اجلائحة
بطريقة م�ستدامة .م��ن بعد املناق�شات وال�ع��رو���ض التقدميية �سينتهي
منتدى الأع�م��ال بني االحت��اد الأوروب ��ي ودول جمل�س التعاون اخلليجي
بحفل ا�ستقبال وفر�ص للتوا�صل مع املبتكرين واحلكومات وال�شركات من
�أوروبا ومنطقة اخلليج.
"املنتدى اخلام�س ل�ل�أع�م��ال ب�ين االحت��اد الأوروب ��ي وجمل�س التعاون
اخلليجي ه��و تعبريعن ق��وة ال�ع�لاق��ات الثنائية اجل��اري��ة وامل�ت��زاي��دة بني
االحت��اد الأوروب ��ي ودول جمل�س التعاون اخلليجي .يعد املنتدى من�صة
مهمة لكبار امل���س��ؤول�ين احلكوميني والتنفيذيني م��ن ال�ق�ط��اع اخلا�ص
ملناق�شة املوا�ضيع الرئي�سية ب�شكل مفتوح والذي يهدف �إىل تعزيز الروابط
والتعاون بالإ�ضافة اىل امل�ستقبل ال�شامل وامل�ستدام للجميع .ب�سبب انتقالنا
وفر�صا
�إىل ع�صر رقمي من بعد ال��وب��اء ،تواجه جميع البلدان حتديات
ً
مماثلة� .إن منتدى االحتاد الأوروب��ي للأعمال اخلليجية �سي�ضع الأ�س�س
لتعاون م�ستقبلي مهم ومتعدد الأوج��ه بيننا .نتطلع �إىل تعزيز عالقتنا
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ال�سنوات القادمة " .قال �أندريا ماتيو
فونتانا � ،سفري االحت��اد الأوروب��ي يف الإم��ارات العربية املتحدة واملفو�ض
العام لالحتاد الأوروبي يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي

الرئي�س التنفيذي للعمليات مب�ؤ�س�سة الف�ضاء الأمريكية

ال ��والء والإن �ت �م��اء ويجعلنا ن��رى تراثنا
وي�سعدنا ان نرى الزوار ي�شيدون برتاثنا
وب��دول�ت�ن��ا ،وف��ر��ص��ة ك�ب�يرة لباك�ستان �أن
تعرب عن مكانتها على م�ستوى العامل .
ويقول ف�ضل الرحمن �أحد الباك�ستانون
امل�ق�ي�م�ين �أه �ت ��م ب��احل �� �ض��ور �إىل �أك�سبو
 2020مل �� �ش��اه��دت االج �ن �ح��ة املختلفة
ل�ل��دول لكن عند جناح باك�ستان الب��د ان
نقف ونرتيث ملكانتها و�أبهرتنا بت�صميمها
املبدع ومدخله اجلميل والعرو�ض املميزة،
ون�شر طبيعتنا اخلالبة على ال��زوار �أمر
يف غاية الروعة ونتمنى لدولتنا ولدول
العامل الأ�ستقرار والأمن والأمان.
ي �ق��ول ف��ان��دري �أح ��د ال� ��زوار م��ن رو�سيا
مررت على باك�ستان و�شاهدت هذا ال�صرح
اجل �م �ي��ل ج� ��دا ال � ��ذي �أب� �ه ��رين بثقافته
وتاريخه العري�ض ،غري �أن هناك بع�ض
ال�سمات التى وجدتها يف ه��ذا اجلناح مل

�أراها يف غريه وهو ال�سفينة اخل�شبية التى
و�ضعت يف املدخل كعنوان لرتاثها وك�أن
امل�صمم �أراد ان يقول �أن ال�سفينة هى التى
فتحت باك�ستان على ال�ع��امل بحكم �أنها
ت�ط��ل ع�ل��ى م�ساحة ك�ب�يرة م��ن ال�ساحل،
وا�ستوقفني ال�شا�شات العمالقة لعر�ض
ال�صحراء والطبيعة اخل�ضراء وم�شاريع
الزراعة واجلبال ال�شاهقة ،وهناك الأواين
الفخارية التى تعرب عن الرتاث وتثبت �أن
باك�ستان كان لديها فن وفكر كبريين.
يقول حممد ازهري �أحد الباك�ستانيني
املقيمني يف الإم��ارات ح�ضرت �إىل �أك�سبو
 2020لزيارة جناح بلدي بهدف �إعادة
ال�ع���ش��ق واحل �ن�ي�ن �إىل ال��وط��ن وح �ب �اً يف
م���ش��اه��دت ت��راث�ن��ا ال ��ذي ال ن ��راه �إال عند
عودتنا ،لكن اجلناح الباك�ستاين وفر لنا
ه��ذه املتعة ال�شيقة ،وللحق �إنني مل ارى
هذه املقتنيات �إال هنا يف اجلناح فال�سفينة

اخل�شبية القدمية مل �أراه��ا على الواقع
ق�ب��ل ال �ي��وم ل�ك��ن ال�سفن احل��دي�ث��ة فكلنا
ر�أيناها.
تقول �أمرية يو�سف �أحمد �أحدى امل�شرفات
حر�ص جناح باك�ستان يف معر�ض �أك�سبو
 2020على �أن يكون مميز ومعرباً عن
تاريخه العري�ض ،فاحتوى اجلناح على
ال �ت��راث وم�ق�ت�ن�ي��ات الأواين الفخارية
وال �� �س �ف��ن اخل���ش�ب�ي��ة و� �ص��ور ال�سالطني
وامللوك والر�ؤ�ساء الذين مروا على حكم
باك�ستان وهذه الأر�ض الطيبة ،ومت ت�أريخ
هذه ال�صر بو�ضع الأ�سم ومعلومة عن كل
�شخ�صية ،كما �أهتم اجلناح بو�ضع اكرث
من �شا�شة عر�ض كبرية منها ما يعر�ض
ال�سياحة الرتفيهية عرب فيلم ت�سجيلي
عن الطبيعة واجلبال واله�ضاب وغريها
م ��ن ال� ��ودي� ��ان ،و� �ش��ا� �ش��ة �أخ � ��رى تعر�ض
ال���س�ي��اح��ة ال��دي�ن�ي��ة م��ن م�ع��رف��ة العمارة

الإ�سالمية من م�ساجد والعمارة امل�سيحية
م��ن خ�ل�ال الكنائ�س والأدي � ��رة وق�ص�ص
ت��اري�ح�ي��ة م�شوقة ل�ت��اري��خ ب��اك���س�ت��ان وما
مرت عليه من فرتات تاريخية متعاقبة.
ويقول �سمري ها�شم مدير خدمات باجلناح
الباك�ستاين �أن املفو�ض للتحدث �إعالميا
هو املكتب الإع�لام��ي ال��ذي ب��دوره يعطي
االح�صائيات وع��دد ال��زوار ال��ذي ح�ضروا
للجناح منذ افتتاحه ،لكنه ا�شاد بالزوار
وال�ت��زام�ه��م جت��اه املقتنيات وع ��دم مل�سها
واحلفاظ عليها ،وعن �أك�سبو  2020دبي
�أف��اد ب��أن امل�شاركة فيه تعد فر�صة كبرية
ل �ل�تروي��ج ل�ل��وط��ن ب �ه��دف ج ��ذب ال�سياح
والإ�ستثمار.
اجل��دي��ر بالذكر �أن ع��دد �سكان باك�ستان
 238م �ل �ي��ون ن���س�م��ة وت �ع �ت�بر الدولة
اخل ��ام� ��� �س ��ة م� ��ن ح� �ي ��ث ع� � ��دد ال �� �س �ك��ان،
وم�ساحتها الكلية  881,913كيلومرت.

هوتباك متنح موظفيها �إجازة ثالثة �أيام مدفوعة الأجر لزيارة �إك�سبو  2020دبي
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�أعلنت �شركة "هوتباك" الدولية ،امل�ص ّنع الرائد عاملياً
حللول تغليف امل��واد الغذائية ذات اال�ستخدام املفرد،
منح موظفيها يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إجازة
مدفوعة الأج��ر مل��دة � 3أي��ام ل��زي��ارة "�إك�سبو 2020
دبي".
وق��ال��ت ال�شركة يف ب�ي��ان�" :إن ه��ذه الإج ��ارة املقدمة
للموظفني مع الدعم الالزم �ست�ساعدهم على اكت�ساب
امل�ع��رف��ة وال�ف�ه��م ح��ول ال�ث�ق��اف��ات املختلفة ومفاهيم
االبتكار واال�ستدامة املعرو�ضة يف "�إك�سبو".
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال "عبد اجل�ب��ار ب��ي بي" الع�ضو
امل�ن�ت��دب ملجموعة "هوتباك"" :نعتقد �أن�ه��ا فر�صة

ن��ادرة وم��ن العمر ملوظفينا تتيح لهم اكت�ساب ثروة
من املعارف وزيادة م�ستوى وعيهم بالعامل من خالل
ا�ستعرا�ض �أكرث من  190دولة لثقافاتها و�أعمالها
وم�لام��ح جمتمعاتها وقيمها ال�ع��امل�ي��ة للب�شرية يف
"�إك�سبو  2020دبي".
و�أ�ضاف�" :سيتمكن حوايل  2000موظف من �شركة
"هوتباك" ال��دول�ي��ة يف الإم� ��ارات العربية املتحدة
من زي��ارة املعر�ض وخو�ض جت��ارب ا�ستك�شاف غامرة
لثقافات عاملية خمتلفة مبا ين�سجم مع جوهر �شعار
احل ��دث "توا�صل ال �ع �ق��ول و��ص�ن��ع امل�ستقبل" .كما
�ستعمل ال��زي��ارة على حت�سني �أخالقيات العمل لدى
املوظفني مما �سي�سهم يف �إح��داث ت�أثري �إيجابي على
الإن�ت��اج�ي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن تعزيز فهمهم لديناميكيات

ال���س��وق واملناف�سة وللمنتجات واخل��دم��ات اجلديدة
والأ�سواق امل�ستهدفة".
ومن اجلدير ذكره �أن "هوتباك" ت�سعى �أي�ضاً لو�ضع
خطة خا�صة ملوظفيها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
وال�ب�ل��دان الأوروب �ي��ة الأخ ��رى بغية ت�سهيل زيارتهم
ملعر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،و�أ�ضافت ال�شركة "�أن
ه��ذه ال��زي��ارة �ستزود املوظفني مبنظور جديدة حول
الأع�م��ال التجارية العاملية وا�سرتاتيجيات العالمة
ال�ت�ج��اري��ة املبتكرة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل املفاهيم التقنية
الرائدة التي تغري العامل".
وت ��اب ��ع "اجلبار"" :من م �ن �ظ��ور � �ص�ن��اع��ة التعبئة
والتغليف ،نحن على ثقة من �أن ال��درو���س امل�ستفادة
يخ�ص التطورات التقنية
من املعر�ض ،وال �سيما فيما ّ

يف الإنتاج ال�صناعي ،وا�سرتاتيجيات الرتويج للعالمة
ال�ت�ج��اري��ة وامل�ب�ي�ع��ات واب �ت �ك��ارات التعبئة والتغليف،
�ست�سهم يف تعزيز ثقة موظفينا .وجت��در املالحظة
�أي�ضاً �إىل �أنهم �سوف يكت�سبون ذل��ك كله من خالل
من�صة واحدة يوفرها "�إك�سبو  2020دبي" ،والذي
يعد بالفعل نعمة ك�ب�يرة ل�شعب الإم� ��ارات العربية
املتحدة وذلك بف�ضل الر�ؤية الثاقبة حلكومة الدولة
وقادتها" .وختم بقوله�" :سيخلق "�إك�سبو "2020
فر�صاً غ�ير م�سبوقة للأعمال م��ن �ش�أنها �أن ترثي
وت�ق��وي خمتلف القطاعات ،وم��ع م�شاركة م��ا يقرب
من  200دولة يف هذه الفعالية الرائعة املنعقدة على
مدار �ستة �أ�شهر ،ف�إن ذلك �سيتيح لنا بالت�أكيد فر�صاً
جتارية ذات �أبعاد حيوية".

ينظمها املخبز الربيطاين على مدى يومني كل �أ�سبوع

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف ور�ش عمل لتعليم �صناعة املخبوزات
•• دبي -الفجر

�إذا كنت تريد �أن ت�صبح خبرياً يف �صنع العجني �أو تعلم
كيفية خبز البيتزا املثالية ،ميكنك ذلك عرب امل�شاركة
يف ور�ش عمل ينظمها املخبز الربيطاين "بريد �أهيد"
 bread aheadيف �إك�سبو  2020دبي.
املخبز املتخ�ص�ص بتنظيم ور�ش عمل و�إعطاء درو�س
يف �صناعة املخبوزات �سينظم دورات �أ�سبوعية (مرتني
�أ�سبوعيا) لتعليم �أ�سرار �أ�شهر الأطعمة وقاعدة العجني

املثالية و�صناعة اخلبز ،والبيتزا ،والكعك ،واملعجنات
الفرن�سية ،والإيطالية ،وغريها ،وذلك داخل خمبزه
املتواجد مبنطقة التنقل يف �إك�سبو  2020دبي.
يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع ،ميكن للراغبني جتربة
ور�شة عمل املخبوزات الإيطالية يف ال�ساعة 13:00
�أوال���س��اع��ة  ،16:00التي �سيح�صلون خاللها على
ن���ص��ائ��ح ل���ص�ن��ع خ�ب��ز "الفوكا�شيا" ،و"ال�شيباتا"،
و"اجلري�سيني" ،ولهم حرية البقاء يف اجلوار حل�ضور
ور� �ش��ة ع�م��ل ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة حت���ض�ير "الدونات�س"يف

ال�ساعة  18:00وال�ساعة  ،20:00التي �ستعلمهم
ك�ي�ف�ي��ة ��ص�ن��ع ه ��ذه احل �ل��وي��ات ال �ل��ذي��ذة با�ستخدام
مكونات ب�سيطة .كما ب�إمكان امل�شاركني زي��ارة خمبز
"بريد �أهيد" يف �أيام الآحاد حل�ضور ور�شة عمل اخلبز
احلام�ض با�ستخدام اخلمرية الطبيعية يف ال�ساعة
 13:00وال�ساعة � ،16:00أو بدال عن ذلك ميكنهم
جتربة ح�ضور �أف�ضل ور�شة عمل ل�صنع "البيتزا" يف
ال�ساعة  18:00وال�ساعة .21:00
كايل كاولز ،املعلم امل�س�ؤول عن تدريب امل�شرتكني يف

ور�شة العمل قال" :هي املرة الأوىل التي نقوم بور�ش
عمل خ��ارج اململكة املتحدة ،وهنا حت��دي��داً يف �إك�سبو
 2020دبي .نحن متحم�سون جدا لتعريف النا�س
باخلبز ،و�إع�ط��اء ن�صائح للهواة واملحرتفني ،ونريد
فقط �أن يعود النا�س لطهي الطعام و�صنعه منزليا،
فال �شيء ي�ضاهي �صنع رغيف خبز طازج ب�أيدينا".
وق��ال ماثيو ج��ون��ز ،م��ال��ك "بريد �أهيد"�" :شركتنا
متلك طموحا عامليا ،ووجودنا هنا يف دبي هو خطوتنا
الأوىل.

�شلي برونزويك :اقت�صاد الف�ضاء �سينمو  1تريليون يف
 2030ولأكرث من  3تريليونات دوالر بحلول 2040

•• دبي -الفجر

توقعت �شلي ب��رون��زوي��ك ،الرئي�س التنفيذي للعمليات مب�ؤ�س�سة الف�ضاء
الأمريكية� ،أن ينمو اقت�صاد الف�ضاء �إىل �أكرث من  1تريليون دوالر �أمريكي
بحلول ع��ام  2030و�أك�ث�ر م��ن  3تريليونات دوالر �أم��ري�ك��ي بحلول عام
 ،2040وهو ما يوجد املزيد من فر�ص العمل ،وي�ضمن تكنولوجيا جديدة
مفيدة للب�شرية .و�أكدت برونزويك "�إنها فر�صة رائعة لل�سماح للحكومات
للرتكيز على امل�شاريع الأخرى التي تفيد الب�شرية وت�سمح لأ�صحاب امل�شاريع
ب�إن�شاء م�صادر وحلول جديدة" .وفى لقاء مع �شلي برونزويك مبنا�سبة
انطالق �أ�سبوع الف�ضاء (� 23-17أكتوبر) يف �إك�سبو  2020دبي ،بالتعاون
مع مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،ووك��ال��ة الإم ��ارات للف�ضاء ،وه��و �أحد
الأ�سابيع الع�شرة التي تقام يف جميع �أنحاء احلدث العاملي ،كجزء من برنامج
النا�س وكوكب الأر�ض �أجرى فريق خدمة �أخبار �إك�سبو  2020دبي:
تتحدثني اليوم عن تكنولوجيا ف�ضاء مل يعرف النا�س �أنهم ي�ستخدمونها
بالفعل ..هل ميكنك �أن تعطينا بع�ض الأمثلة التي قد تفاجئ البع�ض؟
لنفكر يف جميع املن�صات التي ي�ستخدمها العامل للتوا�صل مع الأ�صدقاء
والعائلة ،جند �أنهم ي�ستخدمون تكنولوجيا الف�ضاء ،و�أي�ضا �أنظمة حتديد
امل��واق��ع واخل��رائ��ط يف جميع التطبيقات ال�ت��ي ن�ستخدمها وال�ت��ي تتطلب
تكنولوجيا الف�ضاء ،مثل �أوبر وكرمي ،لن توجد �أي من هذه ال�شركات دون
تكنولوجيا الف�ضاء .تاريخياً ،كان ا�ستك�شاف الف�ضاء بقيادة احلكومات ،لكن
ال�شركات اخلا�صة الآن مثل (�سبي�س �إك�س) لها ت�أثري متزايد هل تعتقدين
�أن هذا الأمر تطور �إيجابي؟
من املتوقع �أن ينمو اقت�صاد الف�ضاء لأك�ثر من  1تريليون دوالر �أمريكي
بحلول ع��ام  2030ولأك�ثر من  3تريليونات دوالر �أمريكي بحلول عام
 ،2040وهو ما يوجد املزيد من فر�ص العمل وي�ضمن تكنولوجيا تفيد
الب�شرية ب�شكل �أك�بر� .إنها فر�صة رائعة لل�سماح للحكومات بالرتكيز على
امل�شاريع الأخ��رى التي تفيد الب�شرية وت�سمح لأ�صحاب امل�شاريع ب�إن�شاء
م�صادر وحلول جديدة.
يف عام � ،2004أ�صدرت احلكومة الأمريكية ت�شريعات ت�سمح بت�سويق مركبات
الإطالق� .سمح ذلك لـ�شركة "�سبي�س �إك�س" بالتو�صل �إىل حل جديد؛ مركبة
�إطالق قابلة لإعادة اال�ستخدام� .أدت قابلية �إعادة اال�ستخدام هذه �إىل خف�ض
تكلفة الإطالق ،ما جعلها يف متناول اجلامعات واملدار�س الثانوية لإطالق
الأ��ش�ي��اء يف الف�ضاء والت�صنيع فيها .نظرا لأن�ن��ا ن�سمح للقطاع التجاري
بال�سيطرة على بع�ض اجلوانب ،ف�إن هذا يقلل من التكاليف وي�سمح ملزيد
من الأفراد بالو�صول �إىل الف�ضاء.
نورا املطرو�شي ،التي ت�أمل �أن ت�صبح �أول رائدة ف�ضاء عربية ،ت�شارك �أي�ضا
يف �أ��س�ب��وع ال�ف���ض��اء ..م��ا م��دى �أهمية التنوع والتمثيل الن�سائي يف قطاع
الف�ضاء؟
مع التطور الكبري يف العامل ،فتحت الفر�ص للجميع .لدينا فر�ص مفتوحة
لل�صغار والكبار؛ ذكر و�أنثى؛ ولكل املناطق يف جميع �أنحاء العامل.
يوجد الآن �أكرث من  85دولة تعمل يف الف�ضاء ،وهناك املزيد من البلدان
التي ترغب بالعمل يف قطاع الف�ضاء ،ودول �أخ��رى ت�ستخدم تكنولوجيا
الف�ضاء املناحة ،وهذا ميثل كل دولة ،وجمتمع ،ومواطن على هذا الكوكب.
لذلك من الرائع �أن يكون لدينا مناذج يحتذى بها من جميع مناطق العامل،
ذك��ورا و�إناثا .عندما ن�صنع مناذج يحتذى بها ،ف�إننا نوفر الفر�ص جلميع
الب�شر.
كيف تت�صورين التقدم التكنولوجي الكبري يف قطاع الف�ضاء؟
عندما فكرنا يف ما حدث يف نظام حتديد املواقع العاملي على مدار الأربعني
ع��ام��ا امل��ا��ض�ي��ة م�ن��ذ �أن و�ضعته ح�ك��وم��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،كمن�صة بنية
حتتية جمانية� ،أطلقت منذ ذل��ك احل�ين مليارات ال��دوالرات عرب التنمية
االقت�صادية� ،صرفت على تقنية النقل الزراعي الدقيقة ،و�أكرث من ذلك..
يكون الأمر �صعبا للتنب�ؤ بالتقدم التايل ،لكن بع�ض املجاالت املثرية ت�شمل
الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز والذكاء اال�صطناعي.
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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 302806 :بتاريخ2018/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 302806 :بتاريخ2019/02/13 :
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 302781 :بتاريخ2018/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 302781 :بتاريخ2019/02/13 :
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 262149 :بتاريخ2016/10/27 :
امل�سجلة بالرقم 262149 :بتاريخ2017/04/04 :
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 242688 :بتاريخ2015/10/28 :
امل�سجلة بالرقم 242688 :بتاريخ2016/07/19 :
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 2021/10/18 :

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/18 :
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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 66034 :بتاريخ2004/12/25 :
امل�سجلة بالرقم 57699 :بتاريخ2006/02/18 :
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 50712 :بتاريخ2002/12/15 :
امل�سجلة بالرقم 57917 :بتاريخ2006/02/20 :
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 50201 :بتاريخ2002/11/04 :
امل�سجلة بالرقم 58110 :بتاريخ2006/02/26 :
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 302816 :بتاريخ2018/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 302816 :بتاريخ2019/02/13 :
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

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

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

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

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

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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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم  /املالك نيوتري فارم – �ش م ح
بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Organic Earth :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم  /املالك نيوتري فارم – �ش م ح ب
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Organic Life :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم  /املالك نيوتري فارم – �ش م ح ب
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Adams Garden :

املودعة حتت رقم 361529 :بتاريخ2021 / 10 / 9 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش م ح
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي �ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،م��واد حمية م�ع��دة للإ�ستعمال
الطبي و�أغذية للر�ضع والأطفال ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة " Organic Earth " :مكتوبة بالأحرف الإجنليزية باللون الأ�سود و يف طرفها حرف
 Oب�شكل كرة �أر�ضية يف �أعالها ورقتا ال�شجر على خلفية باللون الأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 360347 :بتاريخ2021 / 9 / 23 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش م ح
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي �ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،م��واد حمية م�ع��دة للإ�ستعمال
الطبي و�أغذية للر�ضع والأطفال ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة Organic Life :مكتوبة ب��الأح��رف الإجنليزية باللون الأ��س��ود على خلفية باللون
الأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 360339 :بتاريخ2021 / 9 / 23 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش م ح
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي �ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،م��واد حمية م�ع��دة للإ�ستعمال
الطبي و�أغذية للر�ضع والأطفال ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة " Adams Garden :مكتوبة بالأحرف الإجنليزية باللون الأ�سود على خلفية باللون
الأبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

EAT 174791
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 9484 :بتاريخ1995/03/11 :
امل�سجلة بالرقم 10092 :بتاريخ1997/05/10 :
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 2021/10/18:

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

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

املودعة حتت رقم358753 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع �ن��وان��ه 228 :م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ي�شبه املوجة على كعب احلذاء .يظهر هذا ال�شكل يف خطوط
�صلبة .ال�شكل املو�ضح باخلطوط املنقطة لي�س جزءًا من العالمة و �إمنا يعمل فقط لإظهار احلجم
الن�سبي و مو�ضع العالمة
اال�شــرتاطات:
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.

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

بتاريخ� 2 :سبتمرب 2021

�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 2 :سبتمرب 2021

املودعة حتت رقم358747 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع �ن��وان��ه 228 :م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " SKECHERS ARCH FITب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
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

بتاريخ� 2 :سبتمرب 2021

املودعة حتت رقم358745 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع �ن��وان��ه 228 :م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARCH FITب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:
تاريخ الإيداع 2021/04/20 :
املودعة حتت رقم 349516 :
تاريخ الت�سجيل 2021/08/10 :
با�ســم  :كري�ستيان بالكالري ريتاموزا
وعنوانه  :فيال  393 ،24الثنية اخلام�سة  ،جمريا بارك ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة املبا�شرة؛ البيع بالتجزئة واجلملة املبا�شرة ملنتجات العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة الطبية وغري الطبية وم��واد التواليت والعطور وم�ستح�ضرات
التجميل وم�ستح�ضرات املكياج وم�ستح�ضرات التجميل للعناية بالوجه واجل�سم وم�ستح�ضرات التجميل للعناية
بال�شعر واجلمال و�أطقم م�ستح�ضرات التجميل و�إك�س�سوارات لو�ضع منتجات العناية بالب�شرة والتجميل واملغذيات
للعناية بالب�شرة والعناية باجل�سم والعناية بال�شعر واملكمالت الغذائية للعناية بالب�شرة والعناية باجل�سم والعناية
بال�شعر؛ البيع بالتجزئة واجلملة ملنتجات العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة الطبية وغري الطبية ومواد التواليت والعطور وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات املكياج وم�ستح�ضرات
التجميل للعناية بالوجه واجل�سم وم�ستح�ضرات التجميل للعناية بال�شعر واجلمال و�أطقم م�ستح�ضرات التجميل
و�إك�س�سوارات لو�ضع منتجات العناية بالب�شرة والتجميل واملغذيات للعناية بالب�شرة والعناية باجل�سم والعناية
بال�شعر واملكمالت الغذائية للعناية بالب�شرة والعناية باجل�سم والعناية بال�شعر.
الواقـعة بالفئة 35 :
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :ن�ضارة القاب�ضة املحدودة
وعنوانه  :مكتب رقم  ، 007-004-134-15-DDالطابق  ،15ويورك هب  ،71برج اخلتم ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي،
جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
تاريـخ انتـقال امللكية 2021/10/13 :
		
تاريخ التا�شري 2021/10/17 :

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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الإمارات وعمان ت�ؤكدان �أهمية التعاون يف جماالت ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة

�سلطان اجلابر :الزيارة متثل فر�صة لتعزيز التعاون يف جمال �صناعات امل�ستقبل القائمة على التكنولوجيا املتقدمة

قي�س اليو�سف :جهود تعاونية لتو�سيع ال�شراكة يف ظل تعدد وتنوع فر�ص اال�ستثمار ذات اجلدوى
•• م�سقط -وام:

ت��ر�أ���س معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجل��اب��ر وزي ��ر ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة وف��دا �إماراتيا يف زي��ارة ل�سلطنة
ع � �م� ��ان ،مب� ��� �ش ��ارك ��ة ع � ��دد م� ��ن اجل� �ه ��ات
احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص.
ال �ت �ق��ى م �ع��ال �ي��ه خ�ل��ال ال� ��زي� ��ارة معايل
قي�س بن حممد اليو�سف ،وزي��ر التجارة
وال�صناعة وترويج اال�ستثمار يف ال�سلطنة،
وع��ددا م��ن امل���س��ؤول�ين يف القطاعات ذات
ال�صلة.
ت�أتي هذه الزيارة �ضمن العالقات الأخوية
و اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة م ��ع ��س�ل�ط�ن��ة عمان،
وا��س�ت�ك���ش��اف ف��ر���ص ال �ت �ع��اون امل�شرتكة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني ،وت��و��س�ي��ع �آفاق
ال�شراكة على جميع امل�ستويات احلكومية
واخلا�صة ،خ�صو�صا يف قطاعات ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة والبنية التحتية
ل�ل�ج��ودة وغ�يره��ا .ون�ق��ل م�ع��ايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر حتيات القيادة

ال��ر��ش�ي��دة يف دول��ة الإم� ��ارات �إىل القيادة
يف �سلطنة ع�م��ان م ��ؤك��دا عمق العالقات
الأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني،
واملبنية على الروابط التاريخية الوثيقة،
وال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ك��ام��ل وت �ن �م �ي��ة امل�صالح
امل�شرتكة ،وال�ت��ي �أر��س��ى ق��واع��ده��ا الوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان “طيب اهلل ثراه” واملغفور له
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،وهي م�ستمرة
يف ال �ن �م��و وال� �ت� �ق ��دم يف ظ ��ل القيادتني
احلكيمتني يف البلدين ال�شقيقني.
و�أع��رب معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر عن اعتزازه بامل�ستوى الذي و�صلته
العالقات بني البلدين ال�شقيقني والتطلع
امل�شرتك �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون يف جماالت
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
و ق� ��ال م �ع��ال �ي��ه �“ :إن دول � ��ة الإم � � ��ارات
بف�ضل ر�ؤية وتوجيهات القيادة الر�شيدة،
مت�ضي بثقة نحو تعزيز قطاع ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة امل��دع��وم بالبحث
والتطوير ،وحتفيز قدراته وكفاءته من

خالل مفاهيم الثورة ال�صناعية الرابعة
وذل��ك �إمي��ان��ا ب�أهميته الكبرية يف تعزيز
االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،وب ��دوره امل �ح��وري يف
التنمية امل���س�ت��دام��ة .و �أ� �ش��ار معاليه �إىل
�أن ال�ت�ع��اون وال�ت�ك��ام��ل م��ع �سلطنة عمان
ي�أتي يف �إط��ار تعزيز الفر�ص االقت�صادية
واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال ��واع ��دة ب�ي�ن البلدين،
مو�ضحا �أن التعاون �سريكز خالل الفرتة
املقبلة على تطوير الفر�ص اال�ستثمارية
وت�سهيل الإجراءات على امل�ستثمرين يف كال
البلدين .كان يف ا�ستقبال معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر والوفد املرافق
له ..معايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير
ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وت��روي��ج اال�ستثمار،
و�سعادة الدكتور �صالح بن �سعيد م�سن،
وك�ي��ل ال ��وزارة للتجارة وال�صناعة وعدد
م��ن امل���س��ؤول�ين يف ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل��ا���ص .م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك ��د م�ع��ايل قي�س
ب� ��ن حم �م ��د ال �ي ��و� �س ��ف �أه� �م� �ي ��ة تطوير
ال �ع�لاق��ات امل���ش�ترك��ة م��ع دول ��ة الإم� ��ارات
خا�صة يف املجاالت االقت�صادية والرتكيز

على اجلوانب ال�صناعية .و �أ�شار معاليه
�إىل �أن زي��ارة ال��وف��د الإم��ارات��ي لل�سلطنة
تعك�س اه�ت�م��ام اجل��ان�ب�ين ب�ت�ب��ادل الآراء
ب���ش��أن كيفية اال��س�ت�ف��ادة م��ن الإمكانيات
واخل�ب�رات والت�سهيالت املتاحة ل��دى كل
جانب ،لالرتقاء مب�ستوى العمل امل�شرتك
ل�ت��و��س�ي��ع ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن ف �ع��ال �ي��ات قطاع
الأعمال اخلا�ص يف ظل تعدد وتنوع فر�ص
اال��س�ت�ث�م��ار ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ترج��م �إىل
م�شاريع اقت�صادية ذات ج��دوى ،وت�سهم
يف حتقيق امل�صالح امل�شرتكة وت�ساعد على
زي��ادة حجم التبادل التجاري يف امل�ستقبل
بني البلدين ال�شقيقني� .شملت فعاليات
ال ��زي ��ارة ل �ق��اءات ج�م�ع��ت ق �ط��اع الأعمال
وال�صناعة الإم��ارات��ي والعماين ،بح�ضور
م�س�ؤولني من جهاز اال�ستثمار العماين،
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ن��اط��ق االقت�صادية
واحل ��رة يف ال�سلطنة ،وامل��ؤ��س���س��ة العامة
للمناطق ال�صناعية /م��دائ��ن� ،/إ�ضافة
�إىل لقاء مع ممثلي غرفة جتارة و�صناعة
عمان .رافق معاليه �ضمن الوفد الر�سمي

ل�ل��دول��ة ��س�ع��ادة ع�م��ر �صوينع ال�سويدي،
وك �ي��ل وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ،و � �س �ع��ادة حم�م��د ال�شام�سي،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة �أبوظبي
ل�ل�م��وان��ئ و � �س �ع��ادة خ��ال��د � �س��امل�ين ،مدير
ت �ن �ف �ي��ذي ل ��دى � �ش��رك��ة ب�ت��رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” ،و�سعادة جا�سم ثابت،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ط��اق��ة ،وعدد
م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين يف �شركة
�أبوظبي القاب�ضة ،و�شركة مبادلة�،إ�ضافة
�إىل ع��دد م��ن م �� �س ��ؤويل وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة.
تعترب �سلطنة عمان �ضمن �أهم � 10شركاء
جت��اري�ين ل��دول��ة الإم� ��ارات ،وذل��ك بحجم
ت�ب��ادل جت��اري بلغ  172مليار دره��م يف
الفرتة من � 2017إىل  ،2020وهو ما
ميثل حوايل  2.7%من �إجمايل التجارة
اخل��ارج �ي��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات خ�ل�ال هذه
الفرتة ،ومبعدل منو �سنوي مركب يقدر
بحوايل / ?5.7مبتو�سط بلغ  43مليار
درهم �إماراتي.

دائرة الطاقة ب�أبوظبي تطلق �أول منوذج متكامل للمياه خالل جيتك�س
•• دبي -وام:

�أطلقت دائرة الطاقة يف �أبوظبي �أول منوذج متكامل
للمياه � IWMأم�س يف جناح هيئة �أبوظبي الرقمية
�ضمن �أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2021بح�ضور �سعادة
املهند�س حممد جمعة ب��ن ج��ر���ش الفال�سي ،وكيل
دائرة الطاقة.
وطورت الدائرة منوذجا جديدا ملحاكاة منو الطلب
على املياه وتوزيعها وا�ستخداماتها �ضمن خمتلف
ال�سيناريوهات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
وا�سرتاتيجيات الإدارة م��ن �أج��ل حتقيق اال�ستفادة
ال�ق���ص��وى م��ن جميع م���ص��ادر امل �ي��اه ،و�إر� �ش ��اد �صنع
القرار وال�سيا�سات املتعلقة باملياه.
وي�ق��دم ال�ن�م��وذج املتكامل للمياه ن�ظ��رة �شاملة عن
م �� �ص��ادر امل �ي��اه ال �ث�لاث��ة يف الإم � ��ارة مب��ا ف�ي�ه��ا املياه
امل �ح�لاة وامل �ع��اد ت��دوي��ره��ا وامل �ي��اه اجل��وف�ي��ة لتوجيه
�سيا�سة ت��وزي��ع امل �ي��اه وت�ع��زي��ز ال �ق��درة ع�ل��ى تطوير
خطط للإدارة املتكاملة ملوارد املياه .يذكر �أن النموذج
ه��و ع�ب��ارة ع��ن ب��رن��ام��ج حو�سبي يعتمد على �أحدث
بروتوكوالت تخزين البيانات كمدخالت وخمرجات

لتحديد الطلب الفعلي واملتوقع على املياه ،وحماكاة
تطور القدرة الإنتاجية للمياه وتوزيعها يف امل�ستقبل
ا� �س �ت �ج��اب � ًة مل�خ�ت�ل��ف ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات االجتماعية
واالقت�صادية ،وتداعيات تغري املناخ وخ�ي��ارات �إدارة
امل�ي��اه على الأم��ن امل��ائ��ي .وميكن ا�ستخدام النموذج
املتكامل للمياه لبحث �أوج��ه التفا�ضل االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة والبيئية ب�ين خمتلف خ �ي��ارات �إدارة
امل �ي��اه ،مم��ا يتيح للجميع اال��س�ت�ف��ادة الق�صوى من
م�صادر املياه املختلفة ،والأهم من ذلك� ،أن النموذج
ي�ساعد �أ� �ص �ح��اب امل���ص��ال��ح الرئي�سيني يف قطاعات
املياه والطاقة والغذاء والبيئة والزراعة على معرفة
ال�ت��داع�ي��ات املتعلقة ب��الأم��ن امل��ائ��ي وت�ط��وي��ر خطط
حمكمة يف الإدارة املتكاملة ملوارد املياه .وقال �سعادة
املهند�س حممد جمعة بن جر�ش الفال�سي �إن الأمن
املائي ي�شكل ق�ضية ذات �أهمية ا�سرتاتيجية تتثمل
يف ��ض�م��ان وف ��رة امل �ي��اه وج��ودت �ه��ا لتلبية ال�ط�ل��ب يف
امل�ستقبل ،واحل�ف��اظ على �أمننا الغذائي وا�ستدامة
ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي ون �ظ��را ل�ل�ت��أث�ير ال�سلبي لتغري
امل �ن��اخ ع �ل��ى ت��واف��ر امل �ي��اه وج��ودت �ه��ا وك�م�ي�ت�ه��ا باتت
احل��اج��ة �إىل معلومات �إ�ضافية ع��ن امل�ي��اه و�إىل نهج

متكامل يف �إدارت�ه��ا �أم��را ملحا .و�أ��ض��اف �سعادته �أن
ال �ن �م��وذج اجل��دي��د ��س�ي��وف��ر ر�ؤى معمقة ح��ول �أطر
الإدارة املتكاملة ملوارد املياه واخليارات اال�سرتاتيجية
امل�ت��اح��ة ،وب��ال�ت��ايل �ستدعم ج�ه��ودن��ا ن�ح��و ا�ستدامة
امل�ي��اه ،وم��ن خ�لال التقييم املتكامل لل�سيناريوهات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية املتعلقة ب�إدارة
املياه ،فنحن ق��ادرون على توفري معلومات حمورية
مل�خ�ت�ل��ف �أ� �ص �ح��اب امل���ص�ل�ح��ة و� �ص �ن��اع ال���س�ي��ا��س��ات يف
�أبوظبي ،مما يعزز من ق��درات الإم��ارة يف التخفيف
م��ن امل�خ��اط��ر ع�ل��ى �أم ��ن امل �ي��اه م��ع ال��دف��ع باحللول
املبتكرة وا�سرتاتيجيات ا�ستخدام املياه للحفاظ على
هذا املورد احليوي وا�ستدامته للأجيال القادمة».
ويف ظ��ل ال�ن�م��و ال���س�ك��اين امل �ت��زاي��د وت��و��س��ع التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي ،ف�إن تلبية الزيادة الكبرية يف
الطلب على املياه والتخفيف يف نف�س الوقت من �آثار
تغري املناخ على وف��رة املياه �ستتطلب ا�سرتاتيجيات
و�سيا�سات قائمة على بيانات علمية.
وم��ن �أج��ل �ضمان دق��ة ال�ب�ي��ان��ات امل��دخ�ل��ة ،وعمليات
ت�ق�ي�ي��م ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب ع �ل��ى امل� �ي ��اه يف خمتلف
القطاعات  -ال��زراع��ة وال�صناعة وال�غ��ذاء والطاقة

وال�ب�ي�ئ��ة  -ات�ب�ع��ت دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ�ب��ي نهجا
منفتحا لإ� �ش��راك خمتلف الأط� ��راف للو�صول �إىل
منوذج �شامل ل�شبكة املياه.
ويعد النموذج املتكامل للمياه �إ�ضافة هامة لنظام
النمذجة لدى دائرة الطاقة يف �أبوظبي ،ويوفر بعدًا
مائ ًيا لنموذج �أبوظبي املتكامل للطاقة  IEMويعتمد
ال �ن �م��وذج امل�ت�ك��ام��ل ل�ل�م�ي��اه ع�ل��ى ذات التكنولوجيا
امل�ستخدمة يف منوذج “بناء قدرات منذجة الطاقة”
ال ��ذي �أع ��دت ��ه دائ� ��رة ال �ط��اق��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع �شركة
 Energy Exemplarوهي �شركة عاملية رائ��دة يف
برامج حماكاة وحتليالت الطاقة واملياه .ومن �ش�أن
ذلك �أن يوفر املرونة الكافية لإ�ضافة متغريات تتعلق
باملياه ،واحتمالية ربط النموذج يف امل�ستقبل بنموذج
�أب��وظ �ب��ي امل�ت�ك��ام��ل ل�ل�ط��اق��ة لتطبيق ن�ه��ج ترابطي
عند و�ضع �سيناريوهات الطاقة واملياه والغذاء التي
يحتاجها �صانعوا ال�سيا�سات.
ويف امل��رح�ل��ة التالية م��ن م���ش��روع ال�ن�م��وذج املتكامل
للمياه التابع ل��دائ��رة الطاقة �ستتم درا��س��ة العديد
من ال�سيناريوهات الرئي�سة؛ بهدف �إ�صدار “توقعات
املياه” طويلة الأمد.

دو وديوا الرقمية تعلنان عن تعاون ا�سرتاتيجي لتطوير
حالة ا�ستخدام جديدة ت�ستند �إىل تقنية اجليل اخلام�س
•• دبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت دو ،ال�ت��اب�ع��ة ل���ش��رك��ة الإم � ��ارات
لالت�صاالت املتكاملة ،عن التعاون مع
“ديوا الرقمية” الذراع الرقمية لهيئة
كهرباء وم�ي��اه دب��ي ،و�إح ��دى ال�شركات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا “�إنفرا �إك�س” ،عرب
تطوير حالة ا�ستخدام ج��دي��دة ت�ستند
�إىل ت�ق�ن�ي��ة اجل �ي��ل اخل��ام ����س لتعزيز
كفاءة ال�شبكات الذكية يف مدينة دبي.
و�ستعمل دو مبوجب ه��ذا التعاون على
ت�سخري م��وارده��ا وخ�برات �ه��ا الوا�سعة
لتقدمي الدعم لـ �شركة “�إنفرا �إك�س”
يف م�ساعيها ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن القدرات
والإمكانات الهائلة التي توفرها �شبكة
اجليل اخلام�س وتطبيق حالة ا�ستخدام
جديدة ت�ساهم يف تعزيز م�ستوى الكفاءة
الت�شغيلية يف ال�شبكات الذكية.
ومتكنت دو بف�ضل اجلهود التي بذلتها
خ�لال ال�ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ،واال�ستثمارات
ال �ت��ي ��ض�خ�ت�ه��ا ،م ��ن حت�ق�ي��ق �إجن � ��ازات
الفتة على �صعيد تو�سيع نطاق �شبكة
اجليل اخلام�س وحت�سني م�ستوى �أداء

ال�شبكة على نحو ملحوظ ،ما نتج عن
جتارب ات�صال �أف�ضل لعمالئها ،ومزيد
من الدعم لل�شركات وقطاعات الأعمال.
وجرى الإعالن عن هذا التعاون خالل
حفل خا�ص على هام�ش فعاليات �أ�سبوع
جيتك�س للتقنية .2021
وقال فهد احل�ساوي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة الإم��ارات لالت�صاالت املتكاملة:
“تفخر دو ب�ت��أك�ي��د ال�ت��زام�ه��ا بتقدمي
الدعم للجهات احلكومية يف م�شاريعها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل �ضمان
م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة لدولة الإمارات
باالعتماد على الإمكانات والقدرات التي
ت��وف��ره��ا ال�ت�ق�ن�ي��ات واحل �ل��ول الرقمية
امل�ت�ط��ورة .وي�سرنا توحيد جهودنا مع
“ديوا الرقمية” و�شركة “�إنفرا �إك�س”
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ،يف ه��ذا ال �ت �ع��اون اجلديد
ال��ذي ي��أت��ي ا�ستكما ًال للنجاحات التي
حققناها يف العديد من امل�شاريع خالل
ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ،ون�ت�ط�ل��ع �إىل حتقيق
امل��زي��د م��ن الإجن � ��ازات ع�بر اال�ستثمار
يف ح ��االت ا��س�ت�خ��دام ج��دي��دة لالرتقاء
مب���س�ت��وى ال �ك �ف��اءة وخ �ف ����ض النفقات

الت�شغيلية وحت���س�ين ج ��ودة العمليات
يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال ت�سخري
ق� ��درات �شبكة اجل �ي��ل اخل��ام ����س والتي
ت�شكل رك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة لتعزيز التقدم
االقت�صادي واالجتماعي ودعم خمتلف
قطاعات الأع �م��ال» .وتت�شارك ك��ل من
“ديوا الرقمية” وال���ش��رك��ات التابعة
لها ومنها “�إنفرا �إك�س” ودو الر�ؤية
ذاتها ب�ضرورة اال�ستفادة من �إمكانات
تقنية اجليل اخلام�س لت�سريع وترية
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف �إم� ��ارة دب ��ي .ومن
خالل هذا التعاون �ست�سخّ ر دو خرباتها
لتوفري حاالت ا�ستخدام جديدة ت�ستند
�إىل ت�ق�ن�ي��ة اجل �ي��ل اخل��ام ����س ،لتمكني
دي� ��وا ال��رق �م �ي��ة م ��ن ت �ع��زي��ز عملياتها
ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ن �ح��و م �ت �ك��ام��ل مع
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ك �ف��اءة ا�ستهالك
الطاقة ،واحل��د م��ن النفقات املرتبطة
ب�إمدادات املياه والطاقة ،باعتبارها من
�أه��م الأول��وي��ات خالل ال�سنوات املقبلة.
و��س�ي�ت�ع��اون اجل��ان �ب��ان يف حت�ق�ي��ق هذه
الأه ��داف ع�بر اعتماد �أح��دث التقنيات
واحل �ل��ول ال��رق�م�ي��ة ،و�أمت �ت��ة العمليات

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

الإدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة
“ديوا الرقمية”“ :يف �إط ��ار جهودنا
ال �ه��ادف��ة مل��واك �ب��ة م�ت�ط�ل�ب��ات امل�ستقبل،
ي �� �ش �ك��ل اع� �ت� �م ��اد احل � �ل ��ول والتقنيات
الرقمية احلديثة ركيزة �أ�سا�سية لدعم
ر�ؤية احلكومة وا�سرتاتيجيتها الرامية
�إىل ت�ع��زي��ز م���س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة ال�شاملة
وامل�ستدامة واالرت �ق��اء مب�ستوى كفاءة
ا�ستهالك الطاقة واملياه .وي�سرنا تعزيز
التعاون بني �شركة “�إنفرا �إك�س” و دو
 ،وال ��ذي نتطلع م��ن خ�لال��ه �إىل تلبية
جمموعة من املتطلبات الرقمية ودعم
اخلطط اال�سرتاتيجية للإمارة خالل
املرحلة القادمة».
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حرة عجمان تطلق مركز الأعمال
للذكاء اال�صطناعي خالل جيتك�س

•• دبي-وام:

�أطلقت “منطقة عجمان احلرة” خالل م�شاركتها يف معر�ض “جيتك�س
غلوبال  ”2021حت��ت مظلة حكومة عجمان ،م��رك��ز الأع �م��ال للذكاء
اال�صطناعي والروبوت “ يف �إطار التزامها بدعم “�إ�سرتاتيجية الإمارات
للذكاء اال�صطناعي .»2031
ويتيح املركز املتكامل لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الو�صول �إىل منظومة �أعمال
رقمية بالكامل ت�شمل العديد من اخلدمات التي يغطي نطاقها �أكرث من
 9000من �شركاء املنطقة احلرة.
وي�ه��دف “مركز الأع �م��ال ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي والروبوت” �إىل متكني
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات ذات ر�أ�س املال املتو�سط والكبري
وامل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة والإدارات احلكومية �إىل جانب تطوير وتعزيز
وت��روي��ج منتجات وخ��دم��ات ال�شركات امل�سجلة ل��دى املنطقة احل��رة .كما
يتيح املركز تعزيز مهارات �أع�ضاء املنطقة احلرة عرب العديد من الفعاليات
وال�برام��ج التدريبية ف�ضال ع��ن تنظيم ال �ن��دوات االف�ترا��ض�ي��ة لت�سويق
وترويج املنتجات .
وقال �سعادة املهند�س علي ال�سويدي مدير عام منطقة عجمان احلرة �إن
�إط�ل�اق “مركز الأع�م��ال للذكاء اال�صطناعي والروبوت” ي��أت��ي ترجمة
للتوجيهات ال�سديدة للقيادة الر�شيدة يف �إمارة عجمان بتحديث اخلدمات
باال�ستفادة من التقدم التكنولوجي ال�ستباق ومواكبة متطلبات امل�ستقبل،
م�شريا �إىل �أن منطقة عجمان احل��رة حتر�ص على تو�سيع نطاق دعمها
ل�شركائها باال�ستعانة ب��أح��دث االب�ت�ك��ارات التكنولوجية ،وتعزيز القيمة
امل�ضافة خلدمات ومنتجات املنطقة.
و�أكد ال�سويدي على �سعي حرة عجمان من خالل هذه املبادرة �إىل حتقيق
ر�ؤيتها الداعمة ال�سرتاتيجية “ الإم��ارات للذكاء اال�صطناعي”2031
والتي ت�ستهدف تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عامليا يف قطاع الذكاء
اال�صطناعي بحلول العام  ،2031معربا عن �إميانه ال�شديد ب�أهمية الدور
املحوري لالبتكار وريادة الأعمال يف زيادة زخم االقت�صاد وحتقيق التحول
الإيجابي املن�شود.
و�أو�ضح ال�سويدي �أن املن�صة اجلديدة �ستعمل على تر�سيخ الذكاء اال�صطناعي
واملنظومات الروبوتية كركائز �أ�سا�سية الن�شطة املنطقة البحثية الداعمة
للم�ؤ�س�سات التعليمية وال�شركات �ضمن خمتلف القطاعات ”.ولفت �إىل
�أهمية الإعالن عن املركز اجلديد خالل م�شاركة املنطقة احلرة يف “�أ�سبوع
جيتك�س للتقنية  ”2021م�شددا على �أهمية التواجد يف هذا املعر�ض الذي
يعد احل��دث الأك�بر ال�ستعرا�ض �أح��دث االبتكارات التقنية على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ونوه �إىل �أن “مركز الذكاء اال�صطناعي”
�سيعزز �آفاق منو �أعمال �أع�ضاء املنطقة احلرة عرب �ضمان و�صولهم ل�شبكة
�أو�سع من رواد التكنولوجيا و�إف�ساح املجال �أمامهم لتطوير �أفكار مبتكرة
حتقق القيمة االقت�صادية امل�ضافة.
م��ن ناحية �أخ ��رى وع�ل��ى هام�ش م�شاركتها يف امل�ع��ر���ض وق�ع��ت “منطقة
عجمان احلرة”  5م��ذك��رات تفاهم مع كل من “وحدة �أع�م��ال ال�سحابة
“هواوي كالود” و”�إي �آي دايرك�شنز” و”نيبون” و”�آك�شن تو �آك�شن”
و”معهد �إدارة امل���ش��اري��ع  »/PMI/مت��ا��ش�ي��ا م��ع ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى تعزيز
اال�ستثمار يف جم��ال التكنولوجيا املتقدمة ال �سيما ال��ذك��اء اال�صطناعي
والروبوت لتب�سيط �سري العمل وحت�سني ج��ودة ومتيز اخلدمات املوجهة
ملجتمع الأعمال واال�ستثمار يف �إمارة عجمان ودولة الإمارات.
ولفت �سعادة املهند�س علي ال�سويدي �إىل �أن مذكرات التفاهم اجلديدة
متثل �إ�ضافة نوعية ل�شبكة ال�شراكات اال�سرتاتيجية التي تربط املنطقة
احل ��رة م��ع نخبة ال�لاع�ب�ين الرئي�سيني �ضمن ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
احل�ي��وي��ة ال�ت��ي تر�سم م�لام��ح امل�ستقبل .ون��وه �إىل �أن م��ذك��رات التفاهم
التي مت التوقيع عليها تكت�سب �أهمية بالغة كونها تتمحور ح��ول قطاع
التكنولوجيا الذي يعترب �أحد القطاعات احليوية بالغة الأهمية بالن�سبة
ملنطقة عجمان احل��رة وتعك�س ه��ذه ال���ش��راك��ات ال �ت��زام املنطقة امل�ستمر
بتطوير البنية التحتية الرقمية ال�ضامنة لت�سريع وترية التحول الذكي
عرب خمتلف عملياتها وخدماتها و�إجراءاتها و�صوال �إىل بيئة �أعمال �أكرث
جاذبية وتناف�سية و�شمولية لإ�سعاد املتعاملني».

الإمارات وبريطانيا تتفقان على خطط عمل جديدة لدعم
ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�شراكة االقت�صادية

•• دبي-وام:

اتفقت حكومة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وحكومة اململكة املتحدة
على خطة عمل جديدة لتعزيز العالقات االقت�صادية يف جمموعة وا�سعة
م��ن امل�ج��االت احليوية وامل�ستقبلية ،ال�سيما الطاقة النظيفة ،والبحث
وال�ت�ط��وي��ر ،واالب �ت �ك��ار ،والبنية التحتية ،وال���س�ي��اح��ة ،والأم ��ن الغذائي،
والتكنولوجيا النا�شئة ،والذكاء اال�صطناعي ،والف�ضاء ،وتقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة.
و�أق��ر اجلانبان �آل�ي��ات وخ�ط��وات عملية ل��زي��ادة ال��رواب��ط االقت�صادية بني
البلدين ودعم ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة يف كل منهما.
جاء ذلك خالل اجتماعات الدورة ال�سابعة للجنة االقت�صادية الإماراتية
الربيطانية امل�شرتكة ال�ت��ي ع�ق��دت على هام�ش “�إك�سبو  2020دبي”
وت��ر�أ��س�ه��ا م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة
اخل��ارج�ي��ة مم�ث� ً
لا حل�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات ،وم �ع��ايل ران �ي��ل جاياوردينا
وزير التجارة الدولية الربيطاين ،ممث ً
ال حلكومة بالده ،بح�ضور �سعادة
من�صور عبداهلل خلفان بالهول �سفري ال��دول��ة ل��دى اململكة املتحدة عرب
املن�صات االف�ترا��ض�ي��ة ،ومب�شاركة �سعادة جمعة الكيت الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون التجارة الدولية يف وزارة االقت�صاد �إىل جانب عدد من امل�س�ؤولني
احلكوميني وممثلي القطاع اخلا�ص وال�شركات اال�ستثمارية من البلدين.
و�أكد معايل الدكتور ثاين الزيودي عمق ومتانة العالقات اال�سرتاتيجية
ب�ين دول��ة الإم ��ارات واململكة املتحدة ال�صديقة ،م�شرياً �إىل �أن اجلانب
االقت�صادي ميثل حموراً �أ�سا�سياً يف منو وازده��ار العالقات بني اجلانبني
والتي ت�شهد حالياً زخماً كبرياً يف خمتلف املجاالت ،يف ظل اجلهود املبذولة
من اجلانبني لتطويرها وتو�سيع �آفاقها ،واملتوجة م�ؤخراً بزيارة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل اململكة املتحدة.
وقال معاليه“ :نرى �آفاقاً وا�سعة لتعزيز التعاون االقت�صادي ،و�سنعمل مع
�شركائنا يف اململكة املتحدة على تو�سيع وتنويع فر�ص الو�صول �إىل الأ�سواق
و�إزالة احلواجز �أمام التجارة وحتديد الفر�ص اجلديدة يف القطاعات التي
متثل �أهمية ا�سرتاتيجية للجانبني مثل التجارة واال�ستثمار ،وعلوم ال�صحة
واحل�ي��اة ،والطاقة والطاقة املتجددة ،والبيئة ،وال��زراع��ة والتكنولوجيا
الزراعية ،والأمن الغذائي ،واخلدمات املالية وامل�صرفية ،والتعليم ،والبحث
العلمي ،واالبتكار والتكنولوجيا املتقدمة ،وامللكية الفكرية».
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طريان الإمارات تكافئ ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف �إك�سبو دبي

•• دبي-وام:

تعمل طريان الإم��ارات ال�شريك الأول والناقل الر�سمي لإك�سبو 2020
دبي على تعزيز املزايا التي ميكن �أن جتنيها ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
من زيارة �أكرب حدث يقام يف دبي.
و�ستح�صد هذه ال�شركات التي تخطط لزيارة دبي خالل معر�ض �إك�سبو
 2020مزيدا من املكاف�آت طوال احلدث ال�ضخم الذي ي�ستمر �ستة �أ�شهر
مع �إطالق �أحدث حوافز برنامج “بيزن�س ريواردز طريان الإمارات” ملكاف�أة
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
وتقدم ط�يران الإم ��ارات مبوجب العر�ض املخ�ص�ص لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة نقاط بيزن�س ريواردز �إ�ضافية لل�شركات �أع�ضاء برنامج الوالء
على الرحالت �إىل دبي ط��وال مدة املعر�ض .و�سيك�سب �أع�ضاء الربنامج
نقاطا �إ�ضافية بن�سبة  25باملائة على ال��رح�لات التي حتجز حتى 15
ن��وف�م�بر اجل ��اري لل�سفر �إىل دب��ي ح�ت��ى  31م��ار���س  ..2022و�سيتيح
العر�ض لل�شركات ك�سب  1.25نقطة مقابل كل دوالر �أمريكي يتم �إنفاقه
على رحالت طريان الإمارات �إىل دبي املدينة امل�ضيفة ملعر�ض �إك�سبو.
وميكن ا�ستبدال نقاط مكاف�آت بيزن�س ري��واردز ط�يران الإم ��ارات حلجز
ال��رح�لات اجل��وي��ة وال�ترق�ي��ات ل�ل�أف��راد امل��ؤه�ل�ين م��ن ال�شركة الع�ضو يف
الربنامج مبن فيهم املالكون واملوظفون بالإ�ضافة �إىل ال�ضيوف.
وي��زي��د ع��دد ال���ش��رك��ات ال�صغرية واملتو�سطة امل�سجلة حاليا يف برنامج
بيزن�س ري��واردز طريان الإم��ارات على � 20ألفا وهناك فر�ص جيدة �أمام
قاعدة الع�ضوية التي ت�ضم �شركات تعمل يف اخلدمات املهنية واال�ست�شارية
ومقدمي التكنولوجيا والأن�شطة التجارية وكذلك ال�شركات يف خمتلف
القطاعات مبا يف ذلك العقارات والإن�شاءات وتكنولوجيا املعلومات والرعاية
ال�صحية وغريها.

�أديبك  2021يجمع نخبة من �أبرز خرباء الطاقة العامليني ملناق�شة
الدور احلا�سـم للهيدروجني يف مزيـج الطاقـة املتجددة يف امل�سـتقبل
•• �أبوظبي-الفجر:

�سيجمع م��ؤمت��ر �أدي�ب��ك  2021الذي
�سيتم انعقاده مبا�شرة بعد م�ؤمتر الأمم
املتحدة املناخي (كوب  ،)26املئات من
ال ��وزراء و�صناع ال�ق��رار وق��ادة الأعمال
من جميع �أنحاء العامل لتبادل وجهات
النظر ح��ول كيف ميكن للهيدروجني
من تقدمي نهج �شامل ونظيف ومتكامل
بنف�س الوقت ملختلف قطاعات الطاقة
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمال
�إفريقيا.
ويقام معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل
للبرتول “�أديبك  ”2021حتت رعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة يف الفرتة املمتدة
م ��ن � 15إىل  18ن��وف �م�ب�ر 2021
يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض
(�أدن� �ي ��ك) ،وت�ست�ضيفه ��ش��رك��ة برتول
�أبوظبي الوطنية (�أدن ��وك) بدعم من
وزارة ال�ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ة الإماراتية
وغ� ��رف� ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي وه �ي �ئ ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
لل�سياحة والثقافة.
ووف� ًق��ا لآخ��ر و�أح��دث تقرير �صادر عن
جولدمان �ساك�س ،ف�إنه ميكن �أن يلبي
ال �ه �ي��دروج�ين الأخ �� �ض��ر م��ا ي���ص��ل �إىل
 25%من متطلبات الطاقة يف العامل
يف �أق��ل م��ن  30ع��ا ًم��ا وبقيمة �سوقية
تزيد عن  10تريليون دوالر �أمريكي،
وقد خ�ص�ص م�ؤمتر �أديبك لهذا العام

� �س �ب��ع ج �ل �� �س��ات ل �ل �ه �ي��دروج�ي�ن خالل
م ��ؤمت��ره اال��س�ترات�ي�ج��ي للت�أكيد على
�أهمية ال�ه�ي��دروج�ين يف ق�ط��اع الطاقة
املتنوع والت�صدي للتحديات والفر�ص
لإن�ت��اج الهيدروجني الأخ�ضر والأزرق
على نطاق �صناعي وا�سع.
ه��ذا و�ست�سلط اجلل�سات ال���ض��وء على
مو�ضوعات �صناعية مهمة مثل :بناء
اق�ت���ص��اد ه �ي��دروج�ين م���س�ت��دام وو�ضع
�إطار لل�سيا�سة لتعزيز ن�شر الهيدروجني
و�إعادة تخ�صي�ص �سال�سل القيمة و�إدارة
دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب ورفع
امل�ستوى.
وم ��ن ب�ي�ن ن�خ�ب��ة امل �ت �ح��دث�ين اخل�ب�راء
امل� � ��� � �ش � ��ارك �ي��ن يف ج � �ل � �� � �س� ��ات �أدي� � �ب � ��ك
ل� �ل� �ه� �ي ��دروج�ي�ن ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �م�ي�ر ج.
��س��رح��ان ،م��دي��ر العمليات ب�شركة �إير
ب��رودك �ت ����س وم ��ارت ��ن ه �ي��و� �س�تن ،نائب
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة تيلوريان
ل �ل �غ��از وك��ري �� �س �ت��وف ن ��وي ��ر� ��س ،رئي�س
ق �� �س��م ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن الأخ� ��� �ض ��ر لدى
�شركة تي�سينكروب وج��ون كينت ،كبري
م���س��ؤويل نقل الطاقة يف �شركة كينت
و�ألي�سيا �إي���س�ت�م��ان ،ال�شريك امل�ؤ�س�س
ورئي�س �شركة �إنرتكونتيننتال للطاقة
وبول بوجرز ،نائب الرئي�س �شركة �شِ ل
للهيدروجني و�آن��دي همنغواي ،رئي�س
حت�سني الطاقة واالب�ت�ك��ار ل��دى �شركة
وود بي �إل �سي وبراندون �سبن�سر رئي�س
�صناعات الطاقة لدى �شركة �إيه بي بي

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،
رئ �ي ����س ال �ط��اق��ة ال �ع��امل �ي��ة ل ��دى �شركة
دي �إم ج��ي �إي�ف�ن�ت����س ،اجل �ه��ة املنظمة
مل�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر (�أدي� �ب ��ك)�“ :سيوفر
�أديبك  2021من�صة مثالية ل�صناعة
ال �ط��اق��ة ال �ع��امل �ي��ة الك �ت �� �س��اب الأف� �ك ��ار
ال��رئ�ي���س�ي��ة وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة م��ع �صناع
القرار والتقنيني والعلماء وال�شركات
يف طليعة �صناعة الهيدروجني وحتديد
من� � ��اذج الأع� � �م � ��ال واال�سرتاتيجيات
اجل��دي��دة املطلوبة لفتح وخلق وزيادة
قيمة �إم �ك��ان��ات ال�ه�ي��دروج�ين كم�صدر
للطاقة النظيفة يف امل�ستقبل».
كما يوفر �أديبك من�صة مثالية لدولة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة لإظهار
ال �ت��زام �ه��ا ب �� �ص��ايف ان �ب �ع��اث��ات الكربون
بحلول ع��ام  2050وخ��ارط��ة طريقها
مل�ستقبل الطاقة امل�ستدامة بالتزامن
م��ع ق �ي��ام احل �ك��وم��ات يف ج�م�ي��ع �أنحاء
ال�ع��امل بتنفيذ خطط لإزال ��ة الكربون
مع �ضمان توفري طاقة مي�سورة التكلفة
للجميع بالإ�ضافة لإنتاج الهيدروجني
الأخ���ض��ر املتكامل ال��ذي يعد ج ��زءاً ال
يتجز�أ من طموحاتها امل�ستقبلية ،حيث
ي ��أت��ي ذل��ك يف ال��وق��ت ال ��ذي ت�ضع فيه

دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة نف�سها
ك�م�ن�ت��ج وم �� �ص��در م�ن�خ�ف����ض التكلفة
للهيدروجني الأزرق والأخ�ضر ،ف�ض ً
ال
عن الأمونيا اخل�ضراء.
ويف نف�س الإط��ار ،يجري العمل بالفعل
يف م �� �ش��اري��ع ع �م�ل�اق��ة م �ث��ل م�شروع
الأمونيا اخل�ضراء ب�سعة  2جيجاوات
م ��ن ق �ب��ل � �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي الوطنية
للطاقة (طاقة) وموانئ �أبوظبي ،حيث
�سينتج امل�شروع الهيدروجني الأخ�ضر
ومعاجلته �إىل �أمونيا �سائلة ت�ستخدم يف
ال�سفن كوقود للتخزين وللت�صدير.
كما �أع�ل�ن��ت منطقة خليفة ال�صناعية
يف �أب��وظ �ب��ي (ك �ي ��زاد) يف غ���ض��ون ذلك
ع��ن خ�ط��ط لإن �� �ش��اء م�صنع للأمونيا
اخل�ضراء بقيمة مليار دوالر �أمريكي،
وال � ��ذي ��س�ي�ن�ت��ج � 200أل � ��ف ط ��ن من
الأم��ون�ي��ا اخل���ض��راء م��ن � 40أل��ف طن
من الهيدروجني الأخ�ضر.
و�أ�ضاف هد�سون قائ ً
ال“ :وفقًا لأحدث
تقرير �صادر عن جملة فورب�س العاملية ،
فقد اتفق خرباء ال�صناعة على �أن �سع ًرا
يبلغ حوايل دوالرين لكل كيلوغرام من
ال�ه�ي��دروج�ين مي�ك��ن �أن ي�ك��ون منا�سباً
للجميع ،بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد وافق
م���ش��روع الأمم امل�ت�ح��دة للهيدروجني
الأخ���ض��ر Green Hydrogen
 ،Catapultال��ذي ي�ضم �شركة �أكوا
ب��اور يف اململكة العربية ال�سعودية على
خف�ض التكلفة احل��ال�ي��ة �إىل الن�صف،

بحيث ي�صل �سعر الكيلوغرام الواحد
من الهيدروجني الأخ�ضر �إىل �أقل من
دوالري��ن بحلول ع��ام  2026وبالتايل
زيادة حجم الإنتاج � 50ضع ًفا».
و�أردف ه��د� �س��ون ق��ائ�ل ً�ا“ :بالإ�ضافة
�إىل اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات ال � �ك � �ب �ي�رة ،ف � ��إن
بع�ض الق�ضايا الرئي�سية ال�ت��ي �ستتم
مناق�شتها يف �أدي�ب��ك  2021هي �سعر
�إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر من الطاقة
امل�ت�ج��ددة وك��ذل��ك م��دى �سرعة تطوير
التكنولوجيا اجلديدة».
يعد م�ؤمتر �أديبك هو مكان االجتماع
احلي وال�شخ�صي الأكرث نفوذاً يف العامل
ل�شركات الطاقة واملتخ�ص�صني ،حيث
يجمع م�ؤمتر �أديبك اال�سرتاتيجي �أكرث
م��ن  8000متخ�ص�ص يف ال�صناعة
م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل  ،مب��ا يف ذلك
ح��وايل  1000وزي��ر وم��دي��ر تنفيذي
و�صانع قرار و�أ�صحاب نفوذ وم�ؤثرين
م��ن �أج��ل لعب دور �أ��س��ا��س��ي يف تطوير
قيادة الفكر والتوجيه واال�سرتاتيجيات
التي �ست�شكل ا�ستجابة ال�صناعة لوقائع
حتول الطاقة.

اتفاقية لإن�شاء مركز للأ�صول الرقمية والبلوك ت�شني يف دبي
•• دبي-وام:

�شراكة بني جافزا وامل�صرف العربي لال�ستثمار

•• دبي-وام:

وقعت املنطقة احل��رة جلبل علي “جافزا “ ،املركز التجاري واللوج�ستي
ال��رائ��د وال�ت��اب��ع ل �ـ “دي ب��ي ورلد” م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع امل���ص��رف العربي
لال�ستثمار والتجارة اخلارج ّية “ امل�صرف” لدعم ال�شركات املتو�سطة
وال�صغرية وغريها من امل�ؤ�س�سات املرخ�صة لدى “جافزا».
وتهدف مذكرة التفاهم �إىل تكري�س
ال� �ت ��زام “دي ب ��ي ورلد” بت�سهيل
الأن �� �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة لأك �ث�ر م��ن 8
�آالف و �� 700ش��رك��ة يف “جافزا”
وم�ساعدة املنطقة احلرة على حتقيق
هدفها املتمثل يف متكني ال�شركات
املتو�سطة وال�صغرية وا�ستقطاب رواد
الأعمال من جميع �أنحاء العامل.
و ّق � � َع امل��ذك��رة ك � ٌ�ل م��ن ع�ب��د اهلل بن
دم �ي �ث��ان امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي واملدير
ال �ع��ام ل �ـ “دي ب��ي ورلد” الإم� ��ارات
وج��اف��زا و� �ش��ارل دوغ�لا���س الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��الإن��اب��ة يف “امل�صرف”
بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني من
اجلانبني .تهدف ج��اف��زا م��ن خالل
ه��ذه ال�شراكة �إىل متكني ال�شركات
م��ن تب�سيط العمليات والإج� ��راءات
البنكية اخلا�صة بها مبا يف ذلك فتح
احل�سابات وعمليات التوثيق املايل
و�أمتتة عمليات املراجعة والإجراءات
الت�صحيحية ل�شركائها كما �ستدعم
م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ك �ل� ً
ا م ��ن جافزا
و”امل�صرف” ب�شكل كامل فيما يتعلق
ب��االح �ت �ف��اظ ب �� �س �ج�لات ال�شركات
املرخ�صة يف املنطقة احلرة.
وق ��ال �أح �م��د احل ��داد امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للعمليات يف جم�م�ع��ات الأعمال
وامل�ن��اط��ق احل��رة ل�ـ “دي ب��ي ورلد” الإم� ��ارات �إن �إ��س�ه��ام ق�ط��اع ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الناجت املحلي الإج�م��ايل غري النفطي بلغ �أكرث
من  53يف املائة ،ووفقًا لوزارة املالية من املتوقع �أن يرتفع هذا الرقم �إىل
 60يف املائة بنهاية العام اجل��اري ،الفتاً اىل ق�ص�ص جن��اح ال ح�صر لها
ل�شركات �صغرية ومتو�سطة �أ�صبحت الآن �شركات عاملية متتد �أعمالها يف
خمتلف دول العامل ،وللحفاظ على زخم هذا النمو و�ضمن �سعيها لتحقيق

�أع�ل�ن��ت املنطقة احل��رة التابعة ل�سلطة
مركز دبي التجاري العاملي و�شركة �سي
�إن مينا القاب�ضة ال�شركة الأم لـ “كوين
مينا” �شركة ت�ب��ادل الأ� �ص��ول الرقمية
امل �ت��واف �ق��ة م ��ع ال �� �ش��ري �ع��ة الإ�سالمية
وامل ��رخ� ��� �ص ��ة وامل� �ن� �ظ� �م ��ة م� ��ن م�صرف
البحرين امل��رك��زي -ع��ن توقيع مذكرة
تفاهم تهدف �إىل �إن�شاء مركز للأ�صول
الرقمية وال�ب�ل��وك ت�شني يف م��رك��ز دبي
التجاري العاملي.
ومت ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة يف ج �ن��اح �شركة
كوين مينا خ�لال اليوم الأول من قمة
م�ستقبل البلوك ت�شني �إحدى الفعاليات
ال���س��ت ال �ت��ي يقيمها م�ع��ر���ض جيتك�س
جلوبال  2021الفعالية الأكرث ت�أثريا
يف العامل يف جم��ال التكنولوجيا والتي
ي�ست�ضيفها مركز دبي التجاري العاملي
بني  17و� 21أكتوبر احلايل.
وقع مذكرة التفاهم عبداهلل البنا نائب
الرئي�س لعمليات املنطقة احلرة يف مركز
دب��ي التجاري العاملي والفريق امل�ؤ�س�س

ل���ش��رك��ة ك��وي��ن م�ي�ن��ا وامل �ك ��ون م��ن دينا
�سمعان وط�لال طباع وي��زن الربغوثي
وبح�ضور ع�ضوي جمل�س �إدارتها عبا�س
زعيرت وخالد �سعد.
وت�ع�ت��زم ال���ش��رك�ت��ان م��ن خ�ل�ال املذكرة
التعاون لإن�شاء مركز للأ�صول الرقمية
والبلوك ت�شني يف خطوة ت�شجع ال�شركات
الكربى يف املنطقة وال�ع��امل على �إن�شاء
ف� ��روع ل �ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة التابعة
ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي ،حيث
توفر �سلطة مركز دبي التجاري العاملي
منظومة عمل مميزة ومنظمة لل�شركات
التي تبحث عن فر�ص حملية ودولية كما
تعد املنطقة احلرة بيئة مثالية لأعمال
ال�شركات النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة
حمليا ف�ضال عن �إمكانية الو�صول �إىل
الأ�سواق الدولية ،كما يتعاون الطرفان
ع�ل��ى متهيد ال�ط��ري��ق ن�ح��و �إر� �س��اء بيئة
تنظيمية مثالية داخل املنطقة احلرة.
وق ��ال ع�ب��د اهلل ال�ب�ن��ا “ �إن ك��وي��ن مينا
حققت خطوات كبرية يف تطوير قطاع
ت �ب��ادل الأ�� �ص ��ول ال��رق�م�ي��ة يف املنطقة،
وتتيح مذكرة التفاهم هذه اال�ستفادة من

ون�شوء متداولني جدد يف قطاع العمالت
الرقمية».
و�أ�ضاف“ :يعد النمو القطاعي متعدد
املجاالت �أ�سا�ساً لنجاح امل�ؤ�س�سات ومنوها
ب�شكلٍ ط ��ردي ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ساعد يف
نهاية املطاف يف متكني منو املزيد من
امل�ؤ�س�سات �ضمن م�سا ٍر وا�ضح و�صحي.
وي�ت�ب�ن��ى ال�ق�ط��اع ح��ال�ي�اً �أ��س��ال�ي��ب عمل
�صحيحة و�أخ��رى خاطئة ،والتي ت�سفر
ع��ن بع�ض ح��االت النجاح والكثري من
حاالت الف�شل .ويتمثل هدفنا الأهم يف
تقلي�ص ح��االت الف�شل وزي ��ادة ق�ص�ص
النجاح باالعتماد على منهجيات عمل
��ص�ح�ي�ح��ة ومت �ك�ي�ن ت��ول �ي��د العائدات
وال �ث ��روة ب �� �ش �ك��لٍ �أخ�ل�اق ��ي ي��دع��م منو
املجتمعات وتوزيع ال�ثروات على نطاقٍ
وا��س��ع يك�سر احتكار القطاع ب�ين �أيدي
بع�ض امل�ؤ�س�سات».
ك�م��ا ا�ستعر�ضت ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول
ال��ر�ؤى امل�ستقبلية للأعمال امل�صرفية
م �ف �ت��وح��ة امل �� �ص��در يف امل �ن �ط �ق��ة ،حيث
جمعت �إح��دى اجلل�سات احل��واري��ة بني
ق��ادة �شركة “فينتك جاالك�سي” ،وهي
امل�ن���ص��ة ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي مت ت�أ�سي�سها يف
الإم� � ��ارات وت��دع��م ت�ط��وي��ر االب �ت �ك��ار يف
جم ��ال اخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة� ،إىل جانب
خ�براء هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف
الإمارات العربية املتحدة .
وقالت مرينا �سليمان ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة “فينتك جاالك�سي”:
“لطاملا ه��دف��ت ر�ؤي�ت�ن��ا جل�م��ع املنطقة
ع�ل��ى م�ن���ص� ٍة واح � ��دة ،ون� ��و ّد �أن نرتقي

خربتها الوا�سعة يف تعزيز دور املنطقة
احل ��رة كبيئة م��وات�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات بدعم
م��ن ت�ق�ن�ي��ات ال�ب�ل��وك ت���ش�ين والت�شفري
التي متثل الدافع الرئي�سي لالقت�صاد
الرقمي ،م�ؤكدا على التزامهم بتو�سيع
خدماتهم با�ستمرار مبا ي�ضمن حتويل
املنطقة احلرة �إىل وجهة مف�ضلة ملجتمع
ري ��ادة الأع �م��ال واال��س�ت�ث�م��ار ال ��دويل يف
القلب التجاري لل�شرق الأو�سط.
وت �ه��دف االت �ف��اق �ي��ة �إىل �إر�� �س ��اء �أ�س�س
ل�ل�ح��وار امل �ت �ب��ادل وو� �ض��ع �أط ��ر لتحديد
�أوجه التعاون بني الطرفني يف امل�ستقبل
بالإ�ضافة �إىل نقل مقر �شركة �سي �إن
مينا القاب�ضة يف الإم��ارات �إىل املنطقة
احل� � ��رة ال �ت��اب �ع��ة ل �� �س �ل �ط��ة م ��رك ��ز دبي
التجاري العاملي لإن�شاء مركز خم�ص�ص
ال�ستقطاب املواهب وتلبية احتياجاتها
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف جم � � ��االت الهند�سة
واالمتثال والتوريد.
ب��دوره��م ق��ال م�ؤ�س�سو ال���ش��رك��ة طالل
طباع ودينا �سمعان وي��زن الربغوثي يف
ت�صريح م�شرتك � “ :إن املنطقة احلرة
ال�ت��اب�ع��ة ل�سلطة م��رك��ز دب ��ي التجاري

العاملي تتخذ خطوات ملمو�سة لإن�شاء
�أوراق اع�ت�م��اد ف��وري��ة باعتبارها القلب
الناب�ض لنظام تبادل الأ�صول الرقمية
يف امل �ن �ط �ق��ة ،وت ��رك ��ز م ��ذك ��رة التفاهم
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ع �ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة من
خ�برة كوين مينا ومعلوماتها الوا�سعة
حول منظومة تبادل الأ�صول الرقمية
حيث نتطلع �إىل �إن�شاء مركز للأ�صول
الرقمية وال�ب�ل��وك ت�شني يف م��رك��ز دبي
ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي لتو�سيع ح�ضورنا يف
امل�ن��اط��ق اال�ستثمارية ال�ت��ي نعمل فيها
�إ�ضافة لإن�شاء مركز جديد ال�ستقطاب

املواهب لتلبية احتياجاتنا من ر�أ�س املال
الب�شري على املدى الطويل».
وتهدف مذكرة التفاهم �إىل زي��ادة عدد
ت��راخ �ي ����ص ال �� �ش��رك��ات ورف � ��ع م�ستوى
اخلدمات واحلوافز التي تقدمها املنطقة
احل��رة ،وج��اءت امل��ذك��رة عقب االتفاقية
التي عقدت م�ؤخرا بني �سلطة مركز دبي
التجاري العاملي وهيئة الأوراق املالية
وال���س�ل��ع وال �ت��ي ت �ه��دف ل�ت�ع��زي��ز تنظيم
الأ��ص��ول امل�شفرة والأن�شطة املالية ذات
ال�صلة وعر�ضها و�إ� �ص��داره��ا و�إدراجها
وتداولها �ضمن املنطقة احلرة.

ب�سوية منظومة العمل املحلية لتواكب
�آخ� ��ر ت� �ط ��ورات ال �ق �ط��اع ع �ل��ى امل�ستوى
ال�ع��امل��ي» .م��ن جانبه ،ق��ال بوجا �سينغ،
خبري التحليالت املالية ل�ش�ؤون املنظمات
ال �ع��امل �ي��ة ل� ��دى ه �ي �ئ��ة الأوراق املالية
وال���س�ل��ع“ :باعتبارنا اجل�ه��ة امل�س�ؤولة
عن تنظيم عمل القطاع ،تتم ّثل مهمتنا
الرئي�سية يف �ضمان منو وتط ّور �أ�سواق
ال�ي��وم لتعزيز ا�ستدامتها يف امل�ستقبل،
وال�ضامن الوحيد لتحقيق هذا الهدف
هو التح ّول نحو احللول الرقمية».
و�أ�ضاف“ :يف بع�ض احلاالت قد يعوزنا
الفهم املع ّمق لعمل القطاع ،وم��ع ذلك
يتوجب علينا و�ضع القوانني الناظمة
مل��واك �ب��ة ت �غ�ي�رات��ه .وي �� �س��اع��دن��ا �سعينا
امل �ت��وا� �ص��ل مل��واك �ب��ة ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات يف
فهم �أك�بر للعالقات امل�شرتكة بني
بناء ٍ
خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة يف القطاع،

وال �ن �ظ��م ال�ب�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي حت �ك��م عملها.
وع�م�ل�ن��ا يف وق ��تٍ ��س��اب��ق ه ��ذا ال �ع��ام مع
’فينتك جاالك�سي‘ لإط�ل��اق فعالية
ه��اك��اث��ون �أت��اح��ت ل�ن��ا حت��دي��د املجاالت
التي تتطلب املزيد من الرتكيز وتطوير
�أنظمة العمل .وي�ساعدنا تعاوننا الوثيق
مع خمتلف اجلهات ،مبا يف ذلك ’فينتك
جاالك�سي‘ يف حتديد واجهات التطبيقات
املطلوبة يف ال�سوق ،وبالتايل متكيننا من
ا�ستباق هذا الطلب يف امل�ستقبل وو�ضع
الأط��ر الناظمة لتطويره ،ب�شكلٍ يتيح
تط ّور القطاع ب�شكلٍ �صحي ويعزز قوته
و�آفاق منوه».
م ��ن ن��اح �ي � ٍة �أخ� � ��رى� � ،ش �ه��دت فعاليات
“فينتك �سريج” ج�ل���س� ًة خ��ا� �ص��ة مع
ول �ي ��د ح �� �س��ون��ة ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
للمجموعة امل��ال�ي��ة ه�يرم�ي����س ،و�أحمد
�أ�سامة عبدالقادر ،الرئي�س التنفيذي

ل�ش�ؤون املخاطر املالية ل��دى املجموعة
املالية هريمي�س ،ناق�شا خاللها ق�صة
النجاح امل�صرية يف عامل التقنية املالية
“فاليو” ،وهي �أول من�ص ٍة وتطبيقٍ يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط لل�شراء الآن والدفع
الحقاً ،والتي مت اطالقها عام 2017
لتو ّفر للعمالء خيار متويل بديل ،حيث
ت��و ّف��ر املن�صة متو�سط ت�ع��ام�لات ت�صل
�إىل  40,000قر�ض متويلٍ كل �شهر.
وقال ال�سيد ح�سونة“ :بد�أت رحلتنا يف
ه��ذا ال�سوق يف مرحل ٍة مبكر ٍة ج��داً� ،إذ
مل يكن ه�ن��اك �أي ج�ه��اتٍ �أخ ��رى تقدّم
ذات ن��وع خدماتنا يف م�صر �أو املنطقة.
وال� �ي ��وم ،ن��وف��ر خ��دم��ات ال �� �ش��راء الآن
وال��دف��ع الح �ق �اً مل���س�ت�خ��دم��ي �أك �ث�ر من
 5,000ع�ل�ام � ٍة جت��اري��ة و�أك �ث��ر من
 250موقع ت�س ّوق �إل�ك�تروين .ونفخر
بكوننا امل��ز ّود الوحيد خلدمات ال�شراء
الآن والدفع الحقاً لعمالء كلٍ من �إيكيا
و�أم � ��ازون يف م���ص��ر ،ع�ل�او ًة ع�ل��ى كوننا
ال�شركة الوحيدة التي تقدّم القرو�ض
للطلبة ون��و ّف��ر احل�ل��ول عالية الكفاءة
لعمالئنا من خمتلف الفئات العمرية
ب ��دءاً م��ن  18ع��ام �اً وح�ت��ى  65عاماً،
حيث ت�شمل خدماتنا قطاعات التعليم
و�إع� � ��ادة ال�ت���ص�م�ي��م ال��داخ �ل��ي للمنازل
وق��رو���ض ال�سيارات و��ص��و ًال �إىل ت�س ّوق
منتجات الأزياء».
ور ّك� ��زت جل�سة �أخ ��رى خ�ل�ال فعاليات
“فينتك �سريج” ع�ل��ى الآف� ��اق املم ّكنة
لتغيري مالمح قطاع التمويل اجلماعي
والقوانني الناظمة له.

�صحيا ً
منوا ً
قطاع العمالت الرقمية يتطلب ً
قائما على �أخالقيات عمل وا�ضحة لتمكني الفر�ص يف خمتلف القطاعات

•• دبي-الفجر:

م��ع ان�ط�لاق فعاليات معر�ض جيتك�س
يتوجه الرتكيز نحو
جلوبال ّ ،2021
قطاع التقنيات املالية وال�ب�ل��وك ت�شني
باعتبارها البو�صلة نحو تطوير القطاع
املايل يف امل�ستقبل .ويف هذا الإطار ر ّكزت
ال�ن���س�خ��ة ال��راب �ع��ة م��ن ق �م��ة م�ستقبل
البلوك ت�شني والن�سخة االفتتاحية من
فعالية فينتك ��س�يرج خ�لال جل�ساتها
على �آف��اق تطوير القطاع على م�ستوى
املنطقة.
وخ�لال كلمته التي �ألقاها ام�س خالل
ق �م��ة م���س�ت�ق�ب��ل ال �ب �ل��وك ت �� �ش�ي�ن� ،أ ّك� ��د
ال��دك �ت��ور ف � ��ارزام ك �م��ال �أب � ��ادي ،رئي�س
جم�م��وع��ة “فيوت�شر ت��ري�ن��دز جروب”
ورئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ملنظمة
“هايرب �أوبتيمم �أورجانايزي�شن” ،على
امللحة لتطوير القطاع باالعتماد
احلاجة ّ
على قواعد �أخالقية وا�ضحة.
وناق�ش الدكتور كمال �أب��ادي طموحاته
ال�شخ�صية لبناء �إطا ٍر ناظم يو ّفر فر�ص
من ٍو كبرية متعددة القطاعات ،بالتوازي
مع ال�سعي ال�ستقطاب قطاعات الأعمال
ال �ت��ي مل ت �ت �ح � ّول ل �ت �ع��ام�لات النقدية
الرقمية بعد .وقال“ :من خالل اعتماد
منهجية ع �م��لٍ ��س��ري�ع��ة ال �ت �ط � ّور وذات
تركيز كبري ،واال�ستعا�ضة عن مفاهيم
الأ�سهم املالية التقليدية بالتنقيب عن
ال�ع�م�لات ال��رق�م�ي��ة ،ميكننا �أن ن�ش ّكل
ت�ك� ّت�لات �أع �م��الٍ ج��دي��دة ،وال �ت��ي ت�سهم
بدورها يف ابتكار �أفكار م�شاريع جديدة
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�ضمن م�شاركتها الـ 21يف احلدث

مدينة دبي للإنرتنت تقدم �أحدث التقنيات واالبتكارات وور�ش العمل يف جيتك�س 2021
•• دبي-الفجر:

ان �ط �ل �ق��ت �أع � �م� ��ال ج� �ن ��اح م��دي �ن��ة دبي
للإنرتنت امل�شارك يف جيتك�س جلوبال
 ،2021وهو �أكرب معر�ض تكنولوجي
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �إفريقيا
وج�ن��وب �آ�سيا ،ال��ذي ي�ستعر�ض �أحدث
احل�ل��ول ال��ذك��اء اال�صطناعي وتقنيات
اجل �ي��ل اخل��ام ����س وال� �ث ��ورة ال�صناعية
الرابعة التي تقدمها كربى العالمات
ال��رائ��دة يف جم��ال التكنولوجيا عاملياً
طيلة �أي��ام احل��دث امل�ق��ام يف مركز دبي
ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي ح �ت��ى � 21أكتوبر
 .2021وح �ظ��ي ج �ن��اح م��دي �ن��ة دبي
للإنرتنت ت�شريف �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دب� ��ي ،ل�ل��إط�ل�اع ع �ل��ى �أح � ��دث احللول
التكنولوجيا التي ت�ستعر�ضها املن�صة
��ض�م��ن امل���ش��ارك��ة ال ��واح ��دة والع�شرون
ل�ل�م��دي�ن��ة يف �أع �م��ال م�ع��ر���ض جيتك�س
ج� �ل ��وب ��ال  2021وي� �ت� �ك ��ون جناح
م��دي�ن��ة دب��ي ل�ل�إن�ترن��ت م��ن من�صتني
رئي�سيتني ،وت�ست�ضيف الأوىل جمموعة
م��ن �أب � ��رز ��ش��رك��ائ�ه��ا اال�سرتاتيجيني
ورواد ال�صناعة ذات ال�صلة للم�شاركة
بينما خ�ص�ص الثانية لإق��ام��ة �سل�سلة

مث��ري��ة م��ن ور�� �ش ��ات ال �ع �م��ل املمتمدة
ط�ي�ل��ة �أي� ��ام احل� ��دث .و��ش�ه��دت خمتلف
القطاعات تبنياً وا�سعاً ملخرجات وحلول
التكنولوجيا التي �أ�سهمت يف ا�ستمرارية
ال�ع�م��ل خ�ل�ال ف�ت�رة ان�ت���ش��ار اجلائحة
ال �ع��امل �ي��ة ،وم ��ع ا� �س �ت �م��رار ه ��ذا التوجه
لأك�ث�ر م��ن �� 18ش�ه��ر .وب �ه��ذا ال�صدد،
ي�سلط جيتك�س جلوبال  2021ال�ضوء
على �أحدث احللول التقنية التي ابتكرها
عمالقة التكنولوجيا وال�شركات النا�شئة
وامل �ح�ترف��ون ال �ق��ادم�ين ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
احل� ��دث م ��ن خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء العامل.
وت���س�ت�ع��ر���ض م��دي �ن��ة دب ��ي للإنرتنت
ع�ل��ى �أر�� ��ض جيتيك�س ج �ل��وب��ال �أح ��دث
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي واجليل
اخل��ام����س وح �ل��ول احل��و��س�ب��ة املتطورة
مبا يعك�س مكانتها املحورية يف حتفيز
ق�ط��اع التكنوجليا ودوره� ��ا يف �إ�شراك
ق��ادة التكنولوجيا العامليني واحت�ضان
رواد االبتكار يف املنطقة يف خطوة من
�ش�أنها تعزيز �أطر التعاون والتوا�صل مع
قادة القطاع عامليا وبالتايل الإ�سهام يف
حتقيق التنويع االقت�صادي ملدينة دبي.
من�صة لل�شركاء ورواد الأعمال
ك� �م ��ا ت �� �ش �م��ل م� ��� �ش ��ارك ��ة م ��دي� �ن ��ة دب ��ي
ل�ل�إن�ترن��ت ،ج�ن��اح�اً خم�ص�صاً مل�شاركة

 ، in5وه ��ي من�صة مت�ك�ين وجمتمع
ل ��رواد الأع �م��ال وال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،
ال�شركات النا�شئة يف جناحها الواقع يف
زعبيل .6
� �ش �ه��د ج� �ن ��اح  in5م �� �ش��ارك��ةك��ل من
“�إجنينيوداتا” وه ��ي � �ش��رك��ة نا�شئة
متخ�ص�صة يف ت�ق�ن�ي��ات ال��واق��ع املعزز
للمالحة ،و”�إليكرتيفايد”وهو �سوق
للتنقل الإلكرتوين لأ�صحاب ال�سيارات
الكهربائية وكذلك امل�ستهلكني املهتمني
مب �ع��رف��ة و� � �ش� ��راء � �س �ي��ارة كهربائية،
و”فيهايف” وه��و منتدى ب��ث مبا�شر
ع�بر الإن�ت�رن��ت ي�ب��ث لأج �ه��زة املوبايل

وي �ق��دم �أدوات من�شئ امل�ح�ت��وى لإدارة
املحتوى وا�ستثماره ب�سهولة.
كما ا�ستعر�ضت املن�صة خم�سة مناذج
عمل �أول�ي��ة �صممها ال�ط�لاب يف معهد
دبي للت�صميم واالبتكار ومقره يف حي
دب��ي للت�صميم ،ح�ي��ث مت اخ�ت�ي��ار هذه
امل�شاريع من بني خمتلف التخ�ص�صات
ب�ن��ا ًء على ك�ف��اءة تطبيقها ،وىل �سبيل
امل �ث��ال ق��دم��ت امل�ن���ص��ة تقنية حممولة
وخفيفة الوزن للمحافظة على م�سافات
التباعد االجتماعي بينما ك��ان �أحدها
موجها لالهتمام بزراعة ال�صحراء من
خ�لال تطوير روب ��وت م�صمم لزراعة
البذور.

وت�شكل املعرفة �أحد �أبرز مالملح م�شاركة
م��دي �ن��ة دب ��ي لل��إن�ت�رن��ت يف جيتيك�س
 ،2021ومت ت�صميم ب��رن��ام��ج حافل
وم �ت �ن��وع م��ن ور�� �ش ��ات ال �ع �م��ل املوجهة
�إىل الأف ��راد وال���ش��رك��ات م��ن الباحثني
ع��ن ف��ر���ص للنمو و�أف �� �ض��ل املمار�سات
امل � � �ع� � ��ززة حل� ��� �ض ��وره ��م يف ف� ��� �ض ��اءات
ال�ع��امل االف�ترا��ض��ي و�شبكات التوا�صل
االجتماعي
و�ضمن م�شاركتها قدمت لينكد�إن لزوار
املعر�ض واملهتميم بالقطاع  5ور�شات
عمل مكثفة غطت جمموعة متنوعة
من املو�ضوعات  ،مبا يف ذلك كيفية عمل
من�صة التوا�صل االجتماعي و�أهم �سبل
اال��س�ت�ف��ادة منها ع�ل��ى امل���س�ت��وى املهني
بف�ضل ماتوفر من �أدوات متنوعة لدعم
الأع �م��ال؛ كما ��ش��ارك خ�براء لينكد �إن
ن�صائح لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
لتعزيز ظ�ه��وره��ا ع�بر املن�صة وكيفية
ال��و��ص��ول �إىل ال�ف�ئ��ات امل�ستهدفة على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات والأفراد
ك�م��ا ق��دم��ت ه ��واوي ك�ل�اود ور� ��ش عمل
�أو�ضحت كيف ميكن للأمتتة �أن تبني
مرونة امل�ؤ�س�سة ،ون�صائح ح��ول كيفية
ت�أمني �سحابة “كالود”�ضد الهجمات
الإلكرتونية و�أهميتها يف ت�سريع رحلة
التحول الرقمي لأي م�ؤ�س�سة.

ت �ت �ج��اوز م��رح�ل��ة ال�ن�ه���ض��ة ال�صناعية
ل �ت��دخ��ل م �ب��ا� �ش��ر ًة م��رح �ل��ة االقت�صاد
القائم على املعرفة واملدفوع بالتقنيات
املتقدّمة.
ويف ه ��ذا الإط� ��ار ق ��ال ال��دك �ت��ور توين
�أوموان�سا ،الرئي�س التنفيذي للوكالة
ال��وط�ن�ي��ة الكينية ل�لاب�ت�ك��ار“ :ي�شكل
االنت�شار الوا�سع للهواتف الذكية نقطة
حت ّول رئي�سية لتط ّور جميع املجتمعات
يف كينيا” ،م�ست�شهداً يف ذلك بو�صول
ن�سبة انت�شار ا�ستخدام الهواتف الذكية
يف كينيا �إىل  ،103%نتيجة ا�ستخدام
ف �ئ � ٍة م��ن ال �� �س �ك��ان �أك �ث�ر م��ن �شريحة
ات�صال واحدة.
و�أو� �ض ��ح �أوم��وان �� �س��ا �إىل �أن قطاعات
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وال �ن �ق��ل والتعليم
و� �ص �ل��ت �إىل م��رح�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ت �ط � ّور تقني
جت�ع�ل�ه��ا يف م �ق��دم��ة ال �ق �ط��اع��ات التي
�ست�شهّد حتــــــــ ّو ًال مت�ســـــارعاً نحـــــو
اع �ت �م��اد اخل ��دم ��ات ع�ب�ـ�ـ�ـ�ـ��ر اجل � ��وال يف
م �ن �ط �ق��ة ج �ن ��وب ال �� �ص �ح��راء الكربى
الأفريقية.

ال�شباب الواعد:
ثروة �أفريقيا اجلديدة
من جانبه ،لفت ال�سينا كونيه ،مدير
ع ��ام � �س �م��ارت �أف��ري �ك��ا ،ال �ت �ح��ال��ف غري
الربحي امل�ؤلف من  32دولة �أفريقية
تتطلع �إىل حت��وي��ل �أ� �س��واق ال�ق��ارة �إىل
�سوق رقمية م�شرتكة� ،إىل �أن ال�شباب
الأف��ري �ق��ي امل���س� ّل��ح ب��امل �ع��ارف الرقمية
والتكنولوجية ،ميثل ثروة جديدة من
الإمكانات الواعدة ،ويفتح �آفاقاً جديدة
من فر�ص العمل املبتكرة .وقال كونيه:
“منتلك القارة الإفريقية �أعلى ن�سبة
�شباب على م�ستوى العامل ،حيث ي�شكل
ال�شباب دون �سن الثالثني ،ن�سبة 70%
من جمموع ال�سكان ،وهم م�صدر ثروة
هائلة وغري م�ستغلة حتى الآن .ت�سجل
�إفريقيا نحو  50%من �إجمايل قيمة
التحويالت املالية الرقمية ،ومع ذلك،
ال ت �ت �ج��اوز ق �ي �م��ة ه� ��ذه التحويالت
 1.5%من �إن�ت��اج االقت�صاد الرقمي،
الأم � ��ر ال� ��ذي ي��وف��ر ف��ر� �ص��ة حقيقية
ومهمة لالزدهار والنمو».

متكني املهارات
وتوفري فر�ص النمو
ي ��أت��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ك�م�ح��ور رئ�ي���س��ي �ضمن
�أج� �ن ��دة ج�ي�ت�ي�ك����س  ،2021وه� ��و ما
ي �ن �� �س �ج��م م� ��ع م �� �س��اع��ي م ��دي� �ن ��ة دب ��ي
ل�ل�إن�ترن��ت لتمكني امل �ه��ارات وم�شاركة
امل� �ع ��ارف وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه ��م
فر�ص النمو من خ�لال �سل�سة ور�شات
العمل املتنوعة التي يعمل على تقدميها
نخبة م��ن ال�ع�لام��ات ال��رائ��ة يف جمال
التكنولوجيا عرب من�صة املدينة طيلة
�أيام املعر�ض

ّ
كمركز عاملي للمواهب الرقمية
م�ؤمتر ر�ؤى القادة يف جيتك�س جلوبال ي�سلط ال�ضوء على دور �أفريقيا الواعد ٍ

•• دبي-الفجر:

يف ال��وق��ت ال� ��ذي ت �ت �� �س��ارع ف �ي��ه عجلة
التح ّول الرقمي يف خمتلف القطاعات
على امل�ستوى العاملي ،ت�سجل �أفريقيا
خ�ط��واتٍ ثابتة نحو لعبٍ دو ٍر حموري
لتمكني هذا التح ّول من خالل توفري
ق ��اع ��د ٍة ��ض�خ�م��ة م��ن امل ��واه ��ب ال�شابة
ال� �ت ��ي ت � ّ
�وظ ��ف م �ه ��ارات �ه ��ا وخرباتها
خل��دم��ة ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع خ ��ارج حدود
القارة ال�سمراء .ويتفق اخلرباء وقادة
احل�ك��وم��ات الأف��ري�ق�ي��ون امل���ش��ارك��ون يف
م�ؤمتر ر�ؤى القادة يف جيتك�س مع هذه
الر�ؤية حول �إمكانات �إفريقيا وقدرتها
على ت�صدير املواهب التقنية.
وت�ع� ّرف جمهور جل�سات امل��ؤمت��ر الذي
ينعقد يف �إطار معر�ض جيتك�س جلوبال
يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي حتى
ي��وم اخلمي�س � 21أكتوبر ،على الدور
امل�ح��وري ال��ذي تلعبه م�صر يف توجيه
دف ��ة ت�ط��وي��ر امل ��واه ��ب ،وع �ل��ى اجلهود
ال ��رائ ��دة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا غ��ان��ا يف �سبيل
حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف املجال
الرقمي.
وك���ش��ف م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ع�م��رو طلعت
وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف م�صر عن هدف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت  2030يف م�صر ،والذي
ي�ه��دف �إىل حتويلها �إىل م��رك � ٍز عاملي
رائ ��د يف ت�صدير اخل��دم��ات الرقمية.
و�أ� �ش��ار م�ع��ايل ال��دك�ت��ور طلعت �إىل �أن
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ب� ��د�أت ت�ث�م��ر ع�م�ل�ي�اً على
�أر�ض الواقع� ،إذ يقدم � 3آالف مهند�س
برجميات م�صري خدماتهم التقنية يف
قطاع ال�سيارات الأوروبي.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ه � ��ذا امل ��و� � �ض ��وع ،قال
معاليه�“ :ستحقق م�صر بحلول عام
 2030مكانة رائدة يف جمال ت�صدير

اخل ��دم ��ات ال��رق �م �ي��ة ب��االع �ت �م��اد على
مواهبها املحلية الواعدة» .ومن جانبه،
�أ�شار املهند�س عمرو حمفوظ ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل��دى هيئة تنمية �صناعة
تكنولوجيا املعلومات يف م�صر� ،إىل �أن
ري
م�صر تخ ّرج �سنوياً نحو � 55ألف خب ٍ
تقني يتقنون عدّة لغاتٍ عاملية ،م�ؤكداً �أن
ا�سرتاتيجية ت�صدير اخلدمات 2021
  2026تهدف �إىل زي��ادة ال�صادراتالتقنية مبقدار ثالثة �أ�ضعاف خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة .و�إىل جانب
دوره��ا يف ت�صدير اخل��دم��ات الرقمية،
�أو��ض��ح ال�سيد حمفوظ �إىل �أن قاعدة
املواهب املحلية باتت ت�شكل عامل جذبٍ
مهم لال�ستثمارات الأجنبية �إىل م�صر،
ب��اع �ت �ب��اره��ا �أر�� �ض� �اً خ���ص�ب��ة للمواهب
التقنية اخلبرية.
غانا يف الطريق نحو العاملية
ك�شفت معايل �أور�سوال �أو�سو�-إيكوفول،
وزي ��رة االت �� �ص��االت وال�ت�ح��ول الرقمي
يف غانا ،عن التوقعات اجلريئة للقارة
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الإف��ري �ق �ي��ة ح� ��ول م���س�ت�ق�ب��ل املواهب
ال�شابة يف قطاع التقنية املتقدّمة.
حيث قالت�“ :ستنمو اخلربات التقنية
يف �أفريقيا لتتم ّكن من تلبية املتطلبات
العاملية للقوى العاملة اخلبرية تقنياً
خ�ل��ال ال � �ـ � � 30-20س �ن��ة املقبلة”،
ف �ي �م��ا ب � ّي �ن��ت �أن ح �ك��وم��ة غ��ان��ا تبذل
جهوداً كبرية للحد من هجرة العقول
وا�ستنزافها ،وذل��ك من خ�لال ت�شجيع
ال�ك��وادر امل��د ّرب��ة واخل�ب�يرة على البقاء
يف غانا ،كما تعمل على حتقيق التوازن
بني اجلن�سني يف القطاع الرقمي.
و�أ�شارت معايل �إيكوفول �إىل �أن املبادرات
احلالية التي �أطلقتها احلكومة تت�ضمن
تخفيف القيود القانونية على �إن�شاء
ال���ش��رك��ات ،وزي� ��ادة ال�ب�رام��ج الوطنية
لتعزيز امل�ه��ارات و�إر� �ش��اد امل��واه��ب لدى
الفتيات واملجتمعات امل�ع��زول��ة مبقدار
ثالثة �أ�ضعاف.
املعارف واخلربات الكينية
ت�ت�ط�ل��ع ك�ي�ن�ي��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ق �ف��زة نوعية

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Tuesday

United Arab Emirates
Ministry of Justice

حممد بن هادي احل�سيني ي�شارك يف اجتماع املحافظني
العرب مع رئي�س البنك الدويل ومدير �صندوق النقد

•• �أبوظبي-وام:

� � �ش� ��ارك م� �ع ��ايل حم �م ��د ب� ��ن ه� ��ادي
احل���س�ي�ن��ي وزي� ��ر ال ��دول ��ة لل�ش�ؤون
املالية يف اجتماع املحافظني العرب
م��ع رئ�ي����س ال�ب�ن��ك ال ��دويل واجتماع
م��دي��ر ع ��ام � �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل
ع�بر تقنيات االت���ص��ال امل��رئ��ي وذلك
ع�ل��ى ه��ام����ش االج�ت�م��اع��ات ال�سنوية
ل���ص�ن��دوق ال�ن�ق��د وجم�م��وع��ة البنك
ال� ��دول � �ي�ي��ن  2021ال � �ت� ��ي تعقد
ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا حت��ت ع �ن��وان “م�ساعدة
البلدان على التعايف الأخ�ضر املرن
وال �� �ش��ام��ل واال� �س �ت �ع��داد للتحديات
امل�ستقبلية».
وق� ��ال احل���س�ي�ن��ي خ�ل�ال م��داخ �ل �ت��ه يف
اجتماع املحافظني العرب مع ديفيد مالبا�س رئي�س جمموعة البنك الدويل
�إن اجلهود الذي بذلتها حكومة االمارات على خمتلف الأ�صعدة �أ�سهمت يف
ال�سيطرة على التحديات وال�صعوبات التي فر�ضتها اجلائحة حتى و�صلت
الدولة �إىل مرحلة العودة �إىل احلياة الطبيعية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية تطوير النظم والآليات الكفيلة بتعزيز اال�ستدامة
املالية ،م�ؤكدا الأهمية املتزايدة لتبنى الو�سائل والتقنيات املبتكرة الالزمة
لتطوير القطاع املايل مبختلف مكوناته م�ؤكدا الدور املحوري للقطاع يف
دعم �سيا�سات التنمية وخططها يف خمتلف البلدان .ويف مداخلته خالل
اجتماع كري�ستالينا جورجييفا ،املدير العام ل�صندوق النقد الدويل و الذي
ح�ضره وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية ،ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات املالية
الإقليمية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أفغان�ستان وباك�ستان،
�أ�شار معاليه �إىل ال�شوط الكبري الذي قطعته منطقة ال�شرق الأو�سط يف
تبني مفهوم اال�ستدامة ملعاجلة خمتلف التحديات البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية ،مو�ضحا �أن ال�سلطات املالية يف املنطقة حتر�ص على اعتماد
وتطبيق ال�سيا�سات املالية الالزمة باعتبارها �أداة متكني للنمو الأخ�ضر
وامل�ستدام .ودعا معاليه امل�شاركني كافة �إىل ح�ضور معر�ض �إك�سبو 2020
دبي الذي يركز على االبتكارات وحلول اال�ستدامة.

مركز بحوث الطاقة املوجهة يحاكي النب�ض
الكهرومغناطي�سي الناجت عن تفاعل نووي عايل االرتفاع

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن معهد االب�ت�ك��ار التكنولوجي،
ذراع ال �ب �ح��وث ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة التابع
مل �ج �ل ����س �أب � � �ح� � ��اث التكنولوجيا
املتطورة يف �أبوظبي� ،أم�س �أن مركز
ب �ح��وث ال �ط��اق��ة امل��وج �ه��ة ال �ت��اب��ع له
مت� ّك��ن م��ن �إج� ��راء حم��اك��اة للنب�ض
الكهرومغناطي�سي الناجت عن تفاعل
ن ��ووي ع��ايل االرت �ف��اع يف خمتربات
ال�ت��واف��ق الكهرومغناطي�سي لديه،
ل�ي���ص�ب��ح �أول م��رك��ز م ��ن ن��وع��ه يف
املنطقة يحقق ه��ذا الإجن��از .ويوفر
حماكي النب�ض الكهرومغناطي�سي
النووي ملزودي خدمات البنى التحتية احليوية وامل�ؤ�س�سات البحثية يف دولة
الإم��ارات ومنطقة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ككل ا�ستقاللية
�أك�ب�ر يف م��ا يتعلق ب��االخ�ت�ب��ارات الكهرومغناطي�سية ،وه��ي وظيفة كانت
تتطلب اال�ستعانة مب�صادر خارجية يف ال�سابق.
وت�ضم خمتربات التوافق الكهرومغناطي�سي التابعة ملركز بحوث الطاقة
املوجهة غرفة معيارية �شبه كامتة لل�صدى تتيح تنفيذ تلك االختبارات
لتقييم مدى ح�سا�سية الإلكرتونيات �أمام النب�ضات الكهرومغناطي�سية مع
تقدمي الإثباتات الالزمة ل�ضمان توافقها مع املعايري الدولية.
ويف ه��ذا ال�صدد� ،أب��رم مركز بحوث الطاقة املوجهة �شراكة مع مونتينا
ل �ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ال �� �ش��رك��ة ال �� �س��وي �� �س��ري��ة ال� ��رائ� ��دة امل�ت�خ���ص���ص��ة بتوليد
وق�ي��ا���س النب�ضات ال�سريعة ال�ع��اب��رة ع��ال�ي��ة اجل �ه��د ،وحم��اك��اة الظواهر
الكهرومغناطي�سية الطبيعية واملفتعلة ،وال���ش��رك��ة امل�صنعة الرئي�سية
لأنظمة النب�ضات الكهرومغناطي�سية النووية .ومبوجب ال�شراكة ،ك ّلف
مركز البحوث ال�شركة بابتكار نظام لإعادة �إنتاج البيئة الكهرومغناطي�سية
الناجتة عن تفاعل ن��ووي على ارتفا ٍع ع��الٍ �/أك�ثر من  40كيلومرت فوق
�سطح الأر���ض /يف املخترب .وق��ال الدكتور �شوقي قا�سمي كبري الباحثني
ل��دى مركز بحوث الطاقة املوجهة “ :ي�سعدنا �إ�ضافة تلك ال�ق��درة �إىل
م ��وارد امل��رك��ز امل�ت��زاي��دة م��ن احل�ل��ول التكنولوجية امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ت�شكل
مالمح م�ستقبلنا .ويعد حماكي النب�ض الكهرومغناطي�سي النووي فريداً
من نوعه يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي و�ضرورياً حلماية الأنظمة
اال�سرتاتيجية والبنى التحتية احليوية».
United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 19/ 10/ 2021 Issue No : 13370

Date 19/ 10/ 2021 Issue No : 13370

Date 19/ 10/ 2021 Issue No : 13370

Date 19/ 10/ 2021 Issue No : 13370

Announcement by Publication
for the meeting of the Committee of Experts
In the Lawsuit No. 207/2021 Plenary Commercial
Fourth Defendant: Celine Joy Arakal
Fifth Defendant: Ashlyn Joy Joy Arakal Olahanan
We would like to inform you that two banking and accounting experts have been
appointed in the lawsuit filed against you by the Plaintiff: Rasmala Trade Finance
Fund, and therefore you are required to attend personally or through your legal
representative in the meeting of the Committee of Experts to be held remotely on
Sunday, corresponding to 18/10/2021 at 11:00 A.M. through the e-platform using
Microsoft Teams Application.
Therefore, kindly, attend and liaise with the office of the appointed Expert on:
(04 3888996) and provide the supporting documents of your defense in the session,
noting that the Committee of Experts will proceed with its works, in case you fail to
attend, according to the authorities legally entrusted to them.
Yours Faithfully,
Committee of Experts
Mohamed Hassan Almarzooqi
AlYaziyah Khalifa Abdullah Al Merri

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

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

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in
)Case No. SHCFICIREA2021/0007408 - Civil (Partial
To the defendant: Samuel Adedapo Adekunle
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0582356299
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Samuel Adedapo
Adekunle Nigeria, requesting:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (12022.88 dirhams) Twelve Thousand
and twenty-two dirhams and eighty-eight fils, and the legal interest at 5% from the date of the
judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 02/11/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali
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املال والأعمال

Tuesday

30

خالل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي نظمته الغرفة لتو�سيع �آفاق التعاون التجاري واال�ستثماري

ات�صاالت ت�سخر تقنيات اجليل اخلام�س والذكاء
اال�صطناعي و�إنرتنت الأ�شياء لتمكني قطاع التجزئة

•• دبي -وام:

ت�ستعر�ض ات�صاالت يف �أ�سبوع جيتك�س � 2021أب��رز املالمح امل�ستقبلية
لقطاع البيع بالتجزئة من خالل جمموعة متنوعة من احللول املبتكرة
تتيح حت��وي��ل ال�ت�ج��ارب التقليدية يف ال�ق�ط��اع �إىل من��اذج رقمية ومتكن
امل�ستهلكني من اختبار �أ�ساليب التحول الرقمي.
ت�ساهم �شبكة اجليل اخلام�س  5Gبقدراتها ال�شبكية يف حتويل الرقمنة
�إىل واقع ملمو�س و تو�ضح العرو�ض التقنية يف جيتك�س مدى تطور جتارة
التجزئة واملتاجر الذكية واملت�صلة ومناذج اال�ستخدام ما ميهد الطريق �إىل
فر�ص غري متناهية يف قطاع البيع بالتجزئة.
وتركز الأق�سام الرئي�سية للبيع بالتجزئة الذكية على حلول الدفع الذكية
يف املتاجر ومنافذ بيع الأط�ع�م��ة وامل���ش��روب��ات ،و�أمن ��اط احل�ي��اة ،والأزي ��اء
املت�صلة.
ويقدم اجلناح ح��االت ا�ستخدام متقدمة للذكاء اال�صطناعي ،والتقنيات
احلا�سوبية ،وكيفية دجمها مع خ�صائ�ص املدفوعات الذكية من “ات�صاالت”
التي �أثبتت قدرتها على توفري حلول كاملة و�شاملة يف ه��ذا املجال مع
حلول متطورة مثل الأجهزة القابلة لالرتداء وتقنيات التعرف على الوجه
للمدفوعات .و يف ق�سم البيع بالتجزئة الذكية ،يتاح لزوار املعر�ض م�شاهدة
ع��رب��ة الت�سوق ال��ذك�ي��ة  Caperامل��دع�م��ة بتقنية ال��ذك��اء اال�صطناعي،
وجتربة الت�سوق بتقنية الواقع املعززة من خدمة  Mojixاملبتكرة املزودة
بلوحة معلومات حتاكي جميع املعامالت ،مرورا بحلول القيا�سات احليوية
من  Fujitsuالتي تتيح م�صادقة الهوية بدون تالم�س متاما ،بالإ�ضافة
�إىل اخلدمة الذكية لدفع امل�شرتيات من .Bizerba
و يوفر اجلناح حلوال متطورة للبيع بالتجزئة مثل روبوت Kiwibot
املتطور لتو�صيل الطلبات و�آل��ة البيع الذاتية  Vickiاملدعمة بالذكاء
اال�صطناعي وج �ه��از  Pickey>s Smartال�ق��اب��ل ل�لارت��داء والذي
ي�سجل كافة حركات امل�ستخدم .و ت�سلط تقنية  SuperHiiال�ضوء على
حلول الدفع الذكية ،وميكن دجمها مع حلول “ات�صاالت” الذكية مثل
املحفظة الإلكرتونية  eWalletوتطبيق “ب�سمات».
ويح�صل حمبو القهوة والع�صائر الطازجة على جمموعة حلول لآالت
البيع الذاتية مثل  Ellaو  Knextو  Albertsوهي مثال �آخر على قدرات
التكنولوجيا يف تغري قطاع البيع بالتجزئة.
و تعر�ض “ات�صاالت” هذا العام حلول احلدائق الذكية من ،Natufiaما
ي�برز �أهمية �إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء واالج�ه��زة املت�صلة ب��الإن�ترن��ت يف امل�ساهمة
باحل�صول على اخل�ضروات الطازجة يوميا.

 836مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي  -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  836مليون درهم .فقد �شهدت الدائرة ت�سجيل  278مبايعة بقيمة
 680.5مليون درهم منها  37مبايعة لأرا�ض بقيمة  223.07مليون
درهم و 241مبايعة ل�شقق وفلل بقيمة  457.43مليون درهم .و جاءت
�أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  78مليون درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة
تليها مبايعة بقيمة  17مليون دره��م يف منطقة املركا�ض تليها مبايعة
بقيمة  14مليون دره��م يف منطقة اجل��داف .و ت�صدرت منطقة احلبية
الرابعة املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  9مبايعات بقيمة 44
مليون دره��م تلتها منطقة مدينة املطار بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة 6
ماليني درهم و ثالثة يف ند ال�شبا الثالثة بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة 11
مليون دره��م .و فيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق و الفلل ج��اءت مبايعة
بقيمة  41مليون دره��م مبنطقة الثنية ال��راب�ع��ة ك��أه��م املبايعات تلتها
مبايعة بقيمة  11مليون دره��م يف منطقة ب��رج خليفة و�أخ�ي�را مبايعة
بقيمة  8ماليني درهم يف منطقة وادي ال�صفا .6

حماكم دبي

غرفة ال�شارقة تدعو ال�شركات الهندية لال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف الإمارة

القطاعات ال��واع��دة يف �إم��ارة ال�شارقة،
مب��ا ي�ثري ال�ع�لاق��ات املتميزة القائمة
بني الإمارات والهند ،ومبا يعزز ح�ضور
ال�شارقة على خ��ارط��ة م��راك��ز الأعمال
الدولية.

•• ال�شارقة-الفجر

دع��ت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة
ال �� �ش��رك��ات وال �ف �ع��ال �ي��ات االقت�صادية
ال �ه �ن��دي��ة ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م� ��ن الفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال ��واع ��دة يف ال���ش��ارق��ة ال
�سيما يف ��ض��وء الت�سهيالت واحلوافز
امل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ل �ل��راغ �ب�ين يف
اال� �س �ت �ث �م��ار ب� ��الإم� ��ارة ،وذل� ��ك يف �إط ��ار
ح��ر��ص�ه��ا ع �ل��ى ت��و��س�ي��ع �آف � ��اق التعاون
التجاري واال�ستثماري وتعزيز العالقات
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ت �ب��ادل��ة وزي� � ��ادة حجم
التبادل التجاري بني اجلانبني.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال م �ل �ت �ق��ى الأع � �م� ��ال
الإم ��ارات ��ي ال �ه �ن��دي ال ��ذي ع�ق��د �أم�س
(الإث � � �ن �ي ��ن) ون �ظ �م �ت��ه غ ��رف ��ة جت� ��ارة
و�صناعة ال�شارقة يف مقرها مبنا�سبة
زيارة وفد هندي لدولة الإمارات ممثال
باحتاد غرف التجارة وال�صناعة الهندية
ح�ضره �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة غ ��رف ��ة جت ��ارة
و�صناعة ال�شارقة ،و�سعادة حممد �أحمد
�أمني العو�ضي مدير عام غرفة ال�شارقة،
و�سعادة ميناك�شي �شارما الأم�ين العام
امل�ساعد الحتاد غرف التجارة وال�صناعة
الهندية ،وعبد العزيز �شطاف م�ساعد
املدير العام لقطاع االت�صال والأعمال،
ك �م��ا � �ش �ه��د امل �ل �ت �ق��ى م �� �ش��ارك��ة ر�ؤ�� �س ��اء
وم ��دراء تنفيذيني لعدد م��ن ال�شركات
ال �ه �ن��دي��ة ال��راغ �ب�ي�ن يف اال� �س �ت �ث �م��ار يف
الإمارة مبختلف القطاعات االقت�صادية
احليوية.
و�شهد امللتقى توقيع مذكرة تفاهم بني
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة واحت ��اد غ��رف التجارة
وال�صناعة الهندية ،تهدف �إىل ت�شجيع
وت��روي��ج وت�سهيل ال�ت�ع��اون االقت�صادي
ب�ي�ن جم �ت �م �ع��ات الأع � �م� ��ال ،م ��ن خالل
ت�ب��ادل ال��وف��ود التجارية وامل�ب��اح�ث��ات يف
جمايل الت�صدير واالقت�صاد ب�شكل عام،
�إىل جانب الرتويج للفر�ص اال�ستثمارية

امل �ت��اح��ة ب �ه��دف ت�شجيع اال�ستثمارات
الثنائية.
و�أك � � ��د امل �ل �ت �ق��ى ع �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة تكثيف
ج �ه��ود ال �ت �ع��اون وا��س�ت�ك���ش��اف الفر�ص
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة يف القطاعات
ال �ه��ام��ة و�أب ��رزه ��ا ال���ص�ن��اع��ة والتجارة
واال�ستثمار الزراعة والرثوة احليوانية،
واملنتجات الغذائية والطاقة املتجددة
وال�سياحة والبنية التحتية واخلدمات
اللوج�ستية ،و�أن ي�سهم ه��ذا امللتقى يف
تو�سيع اال�ستثمارات وامل�شاريع يف هذه
ال �ق �ط��اع��ات وت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل امل�شرتك
لرفع التبادالت التجارية وزيادة فر�ص
ال���ص��ادرات الإم��ارات�ي��ة يف ال��و��ص��ول �إىل
الأ�سواق الهندية.
عالقات منوذجية
و�أع� � � � ��رب �� �س� �ع ��ادة ع� �ب ��د اهلل �سلطان
ال�ع��وي����س ،ع��ن ترحيب ال�غ��رف��ة بالوفد
ال �ه �ن��دي ،م� ��ؤك ��دا �أن دول� ��ة الإم� � ��ارات
والهند جتمعهما ع�لاق��ات دبلوما�سية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6347/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم با�صدار امر �أداء يف مادة جتارية الزام املدعي عليهما
بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )12.730/5درهم اثني ع�شر الفا و�سبعمائة وثالثون درهم وخم�سة
فلو�س  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:ال�شرقية لالدوات املطبعية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثانية � -شارع رقم  - 13م�ستودع رقم  9-8-7-6-1خلف م�ست�شفى ا�سرت
 فاك�س رقم  - 042671332امييلmaliklaw@emirates.net.ae:وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :ري�سمى باراكال كوجنو � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/30:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )12.730.5درهم اثنا ع�شر الف و�سبعمائة وثالثني درهم وخم�سة
فل�س  -والفائدة  %5اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2021/9/28:وحتى متام ال�سداد والزمتها بالت�ضامن
يف امل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

واقت�صادية وثقافية منوذجية وعريقة،
الف �ت��ا �إىل �أن امل �ل �ت �ق��ى � �س �ي �ك��ون نقطة
ان �ط�لاق ج��دي��دة ن�ح��و ت�ع��زي��ز التعاون
االقت�صادي والتبادل التجاري وتدفق
اال�ستثمارات يف االجتاهني ،م�شريا �إىل
�أن �أن �إمارة ال�شارقة تعد مُ�ساهما كبريا
يف تطوير وتعزيز م�ستوى هذه العالقات
ب�ين البلدين ال�صديقني على خمتلف
ال�صعد ،ودفعها �إىل �آف��اق واع��دة ،ونحو
مزيد من التعاون واملنفعة املتبادلة يف
خمتلف القطاعات واملجاالت.
و�أ�� � �ش � ��ار ال �ع��وي ����س �إىل �أن ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة بني البلدين متثل
ت�ت��وي�ج��ا ل �ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن العالقات
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية
ب�ي�ن�ه�م��ا ،ح�ي��ث ت�ع��د ال�ه�ن��د ث ��اين �أكرب
�شريك جت��اري لدولة الإم��ارات ،بن�سبة
تبلغ  % 9م��ن حجم جت��ارة الإم ��ارات
مع العامل ،و % 13من ال�صادرات غري
النفطية الإم��ارات �ي��ة ،وخ�ل�ال الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري ب�ل�غ��ت قيمة

التجارة البينية  21مليار دوالر ،بنمو
 % 70م �ق��ارن��ة ب��ال �ف�ترة امل�ث�ي�ل��ة من
العام املا�ضي ،كما تعترب الإم��ارات ثالث
�أه��م م�صدر ل ��واردات الهند ،وت�ستحوذ
وح� ��ده� ��ا ع �ل��ى  % 40م� ��ن �إج� �م ��ايل
جتارتها مع العامل العربي ،ويتم �إعادة
ت�صدير نحو  % 13من �صادرات الهند
عرب دولة الإمارات �إىل جمل�س التعاون
اخلليجي و�إي��ران وال�ع��راق وبع�ض دول
�آ�سيا الو�سطى ،وت�سعى دول��ة الإمارات
�إىل م �� �ض��اع �ف��ة ح �ج��م ال� �ت� �ج ��ارة غري
ال�ن�ف�ط�ي��ة م ��ع ال �ه �ن��د �إىل ن �ح��و 100
مليار دوالر على م��دى خم�س �سنوات،
يف �إط��ار اجل�ه��ود لتعميق العالقات مع
االقت�صادات �سريعة النمو .
و�أكد العوي�س على �أهمية الهند كواحدة
م��ن الأق �ط��اب االق�ت���ص��ادي��ة الأ�سا�سية
التي حتر�ص الغرفة دوم��ا على تعزيز
م���س�ت��وي��ات ال���ش��راك��ة م�ع�ه��ا ،م��ن خالل
و�ضع ا�سرتاتيجيات ت�ضمن دخول املزيد
من اال�ستثمارات الهندية �إىل خمتلف

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5322/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 1203/2019أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )16396548درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك � -ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع عمان  -مبنى م�ستودع
رقم  - 13مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة فينتي كواترو العقارية  -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )16396548درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم
خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9/2021/204تنفيذ �شرعي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ واال�شكاالت ال�شرعية الفردية رقم 78
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2035/2018اح ��وال نف�س م�سلمني واملعدل
باال�ستئناف رقم 745/2019:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث بعد �أن �أ�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )253.676.06درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ اال�ستحقاق .
طالب التنفيذ  :لطيفة هالل احمد ابراهيم
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -اخلوانيج الثانية  -دبي  -مبنى فيال رقم  - 13مقابل النه�ضة
الن�سائية
املطلوب �إعالنه � -1 :سلطان احمد حممد بن حماد النعيمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�صادر يف
ال��دع��وى رق��م  2035/2018اح��وال نف�س م�سلمني وامل�ع��دل باال�ستئناف رق� ��م 745/2019:ا�ستئناف احوال
�شخ�صية ومواريث بعد �أن �أ�صبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل (� )7أيام من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

فر�ص واعدة
و�أع��رب��ت ��س�ع��ادة ميناك�شي ��ش��ارم��ا ،عن
ح��ر���ص ال���ش��رك��ات الهندية على تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة م ��ع الإم� � � ��ارات
وبالأخ�ص مع �إم��ارة ال�شارقة ملا تتمتع
ب��ه م��ن فر�ص واع��دة وم��زاي��ا تف�ضيلية
للدفع قدما نحو تطوير هذه العالقات
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك يف العديد
م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ال�ت��ي متثلها
ال�شركات الهندية ،م�شرية �إىل �أن احتاد
غرف التجارة وال�صناعة الهندية لديه
�أك �ث��ر م ��ن ن �� �ص��ف م �ل �ي��ون � �ش��راك��ة مع
هيئات و�شركات عاملية وهذا يعد حافزا
لل�شركات الإماراتية لتعزيز ا�ستثماراتها
يف الهند من خالل االحت��اد ،م�ؤكدة �أن
�سيا�سة ب�لاده��ا االق�ت���ص��ادي��ة ت�سري يف
نف�س االجت��اه م��ع الإم� ��ارات ،الفتة �إىل
�أن مذكرة التفاهم مع الغرفة �ست�ؤ�س�س
ملرحلة جديدة من تعزيز التعاون لدعم
ازده � ��ار ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري وف �ت��ح �آف ��اق
م�ستقبلية لل�شراكة االقت�صادية خالل
املراحل املقبلة بني البلدين ال�صديقني.
وعقب اجلل�سة الرئي�سية للملتقى مت
عقد �سل�سلة من لقاءات العمل اجلانبية
والثنائية بني ر�ؤ�ساء وم��دراء ال�شركات
الإماراتية والهندية بهدف فتح قنوات
توا�صل جديدة للتحاور وتبادل الآراء
وال� �ت� �ج ��ارب وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى الفر�ص
امل�ت��اح��ة ل��دى ك��ل منهما ب�غ�ي��ة تطوير
جماالت التعاون ودرا�سة �إمكانية �إقامة
م �� �ش��روع��ات م���ش�ترك��ة ت �خ��دم م�صلحة
ال �ط��رف�ي�ن ك �م��ا ج ��رى ت� �ب ��ادل الهدايا
ال�ت��ذك��اري��ة ب�ين رئي�سة ال��وف��د الهندي
وغرفة ال�شارقة.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كاثلني امور بايونا باركون
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0003633جتاري

�إىل املحكوم عليه  :كاثلني امور بايونا باركون  -العنوان  :الإمارات العربية املتحدة �إمارة
ال�شارقة �شارع التعاون بناية تايجر ( )1الطابق ال�سابع �شقة رقم ()703
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك م�صر (فرع ر�أ�س اخليمة)  -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  205855درهم.
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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2352 / 2021 / 11مدين جزئي

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن بالن�شر
 1003/2021/18عقاري جزئي

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن بالن�شر
 6099/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليـه مببلغ وقدره (  499,525درهم) والفائدة  12%من
تاريخ  2018/09/10وحتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة..
طالب االعالن � :سحر بنت ح�سني بن ا�سعد �سالمه � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنه � :سيف اال�سالم عو�ض عمر عطا املنان � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه � - 1 /سيف اال�سالم عو�ض عمر عطا املنان  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى � /سحر بنت ح�سني بن ا�سعد �سالمه  -و ميثله  /حممود ح�سني علي �أحمد
قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعي عليـه مببلغ وقدره (  499,525درهم) و
الفائدة  % 12من تاريخ  2018/09/10وحتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة.
نود �إعالمكم �أنه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها �أعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور
عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق � BOTIMأمام �إدارة الدعوى االبتدائية االوىل ،على هاتف رقم
( )00971566037085يوم  2021-10-24وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية ال�ساعة
 12:30ظ �أو احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على
�صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد �إمكانية الت�سوية.
رئي�س الق�سم

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5322/2019/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 1203/2019أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )16396548درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع عمان مبنى م�ستودع رقم
 - 13مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة فينتي كواترو العقارية  -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/18:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )16396548درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار الكائن مبنطقة دبي ا�صفوح
االوىل االوىل رقم االر���ض  176العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات للمادة رقم  152/2من
الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية رقم  75ل�سنة  2018وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :هبه اهلل م�صطفى احمد �سلطان
وميثله:احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�شي
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد ال��وح��دة رق��م  B + 6-710مب�شروع
دبي الجون  6ورد الثمن املدفوع والبالغ  673.815درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال���س��داد ال�ت��ام وتعوي�ض وق��دره ( )150.000دره��م باال�ضافة اىل الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق  2021/10/25ال�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.
رئي�س الق�سم

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :فرندز زون لتجارة الهواتف �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مب��ا ان امل��دع��ي �:أم ت��ي ب��ي لتجارة االل�ك�ترون�ي��ات �� ��ش.ذ.م.م (ح��ال�ي��ا) �شركة كندوريتك لتجارة
االلكرتونيات ذ.م.م (�سابقا)  -وميثله:بدر حممد علي القرق
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/23:بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )2105درهم فقط مبلغ وقدره (الفني ومائة وخم�سة درهم) والفوائد
بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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اعــــالن بالن�شـــر
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حكومة دبي – (تراخي�ص)
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

يف الدعوى  2021/290جتاري كلي

�ضد  /املدعي عليها  /ويلتا للتجارة العامة � -ش ذ م م
املقامة من  /ماركتليند بي تي واي ليمتد
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 2021/290جتاري كلي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص
اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن
طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم االربعاء املوافق  2021/10/20يف
متام ال�ساعة  11.30ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة
واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
يف الدعوى رقم ( )2021/207جتاري كلي
املدعي عليها الرابعة � :سيلني جوي اراكال
املدعي عليها اخلام�سة  :ا�شلني جوي جوي اراكال اوالهانان
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف وح�سابي بالدعوى املقامة �ضدكم من املدعية:
ر�سملة تريد فاينان�س فاند  ،وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع جلنة
اخلرباء عن بعد واملقرر عقده يوم الأحد املوافق  2021/10/24يف متام ال�ساعة 11.00
�صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز.
(على ان يتم الإعالن باللغتني العربية واالجنليزية) .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال
هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم ( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة
لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

جلنة اخلرباء
حممد ح�سن املرزوقي  -اليازية خليفه عبداهلل املري

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي وعنوانه � :سفيان االغا و�شركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�شركة  :العراف للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م ).رقم الرخ�صة 221916/
العنوان :حمل رقم( )10ملك احمد �سهيل بطى حممد العيايل – جممع دبي لال�ستثمار  - 1دبي
ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة (ذ.م.م . ).رقم القيد بال�سجل التجاري  58041 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ  2021/10/13واملوثق لدي
الكاتب العدل حتت رق��م املحرر  2021/1/221988بتاريخ  2021/10/13وبتعيني امل�صفي
املذكور �أعاله للقيام بت�صفية ال�شركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل .وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد
– مكتب رقم – 204/الطابق الثاين  -بناية الغامن اجلديدة – ت� – 2955248 :ص ب 8540 :
م�صطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

ادارة الرتخي�ص التجاري

حماكم دبي

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

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

ا�سم ال�شركة  :العراف للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م ).رقم الرخ�صة 221916/
ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حم��دودة (ذ.م.م .).رق��م القيد بال�سجل التجاري :
 - 58041مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري ل��دي�ه��ا ب��ان�ح�لال ال���ش��رك��ة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه وذل ��ك مب��وج��ب قرار
اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ  2021/03/28واملوثق لدي الكاتب العدل حتت
رقم )2021/1/221988/بتاريخ  2021/10/13وبتعيني امل�صفي املذكور �أعاله
للقيام بت�صفية ال�شركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  .وعلى
من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف –
ديرة – بور�سعيد – ت � 2955248/ص ب , 8540/م�صطحبا معة كافة امل�ستندات
واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل ( )45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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ايل املنفذ �ضدهم  -1 :بنتا كري خلدمات املرافق ال�صحية ذ.م.م
 -2عي�سى احمد عبد اهلل بن جكه املن�صوري

املو�ضوع  :الدعوى رقم  2021/5044تنفيذ جتارى ( ت�صفية )

ا�شارة للمو�ضوع �أعاله وحيث مت انتدابنا من حماكم دبي خبريا م�صفياً فى الدعوى امل�شار اليها اعاله فاننا
ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم االحد القادم املوافق  2021/10/24فى متام
ال�ساعة  01:30ظهراً على ان يتم تزويدنا قبل موعد االجتماع املحدد باالتي -:
" -1الئحة الدعوى وكافة املذكرات وامل�ستندات املقدمة �سلفا �أمام املحكمة املوقرة مع الرتجمة من قبل الطرفني
 -2كافة امل�ستندات واملذكرات امل�ؤيدة لدفاع الأطراف مع الرتجمة اىل العربية لأي م�ستند بلغة اجنبية.
� -3صور هويات ممثليكم باحل�ضور الجتماع اخلربة املرئي وهواتفهم املحمولة ون�سخ من الوكاالت
املمنوحة لكم من موكليكم  .ون�سخ من التفوي�ض ال�صادر منكم  ملمثلكم يف احل�ضور  ..مرفق ل�سيادتكم رابط
ح�ضور اجتماع اخلربة املرئي عرب تطبيق زووم :

Topic: 5044 / 2021
"Time: Oct 24, 2021 01:30 PM Dubai
81380458858/https://us02web.zoom.us/j

دكتور  /على را�شد الكيتوب

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 3753/2021/16جتاري جزئي

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  2614/2021/305ا�ستئناف جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4351/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 649/2021أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 44424.45درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك م�صر (فرع دبي)  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع
بور�سعيد  -مبنى افنيو �سيتي � -شقة مكتب رقم  206 - 205مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  :دومينيك باولو تابويج ارويو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره  44424.45درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :كافيه باربريا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :فا�ست لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
وميثله  :رميا عبداحلكيم اجلر�شى
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 91,585.00درهم(واحد وت�سعون الف وخم�سمائة خم�سة وثمانون درهم) مع الفائدة القانونية
بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

�إىل  :املحكوم عليه �شركة جريمن للمقاوالت املعدنية  ,في�صل �شوجنات حممد �شوجنات ,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح الفار�س لت�أجري املعدات ,بالتايل  :قرار املحكمه  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب
�ضدهما � - 1شركة جريمن للمقاوالت املعدنية ذ.م.م  - 2في�صل �شوجنات حممد �شوجنات ب�أن
ي�ؤديا  -بالت�ضامن  -للطرف الطالب ((الفار�س لت�أجري املعدات ))  :مبلغا وقدره 356.685
درهما (ثالثمائة و �ستة و خم�سون الفا و �ستمائة و خم�سة و ثمانون درهما) ،والفائدة القانونية
بواقع  7%من تاريخ اال�ستحقاق املوافق  2021/3/1وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام
بامل�صروفات وال�شمول بالنفاذ املعجل .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15
يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.

Tuesday

�إجتماع خربة

ادارة الرتخي�ص التجاري

االمارات العربية املتحدة

طلب �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0003718أمر �أداء
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يف الدعوى رقم � FUCAPCICPL2021 /0000262أمر �أداء
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده  :فريديل تريدر�س �أ�س �أي FAIRDEAL TRADERS S.A
عنوانه  :الفجرية بناية فريديل داخل ميناء الفجرية هاتف رقم  092014101فاك�س
 - 092228206ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف � :صندوق ر�سملة للتمويل التجاري
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 2021/9/3يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000262
 FUCAPCICPL2021املحكمة الإ�ستئناف املدنية � -أمر �أداء.
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة الفجرية بدار الق�ضاء الفجرية يوم
الإثنني املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 10.30صباحا وتقدمي ما لديكما من بينات ويف
حالة عدم ح�ضوركما او ح�ضور من ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
من�صورة على عبداهلل

مكتب اخلدمات الق�ضائية
من�صورة على عبداهلل

املحكمة االبتدائية املدنية

رئي�س ال�شعبة

فقدان �شهادات ا�سهم

يف الدعوى رقم � FUCAPCICPL2021 /0000262أمر �أداء
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده � :سفينة  - Fair Dreamرقم مرجع ()IMO
 - 8014758اململوكة وامل�سجلة �شركة درميالند ماريتامي ا�س اي
 - Dreamland Maritime SAعنوانه :ميناء الفجرية
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف � :صندوق ر�سملة للتمويل التجاري قد ا�ست�أنف
احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 2021/9/3يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000262
 FUCAPCICPL2021املحكمة الإ�ستئناف املدنية � -أمر �أداء .فيقت�ضي ح�ضورك
او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة الفجرية بدار الق�ضاء الفجرية يوم الإثنني املوافق
 2021/10/25ال�ساعة � 10.30صباحا وتقدمي ما لديكما من بينات ويف حالة عدم
ح�ضوركما او ح�ضور من ميثلكما قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتكما.

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  3074/2021جت��اري جزئي والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
م�ست�أنف  :ريا�س بونات �سيدوتي  -و�آخرون
عنوانه  :يعلن علي حمل عمله ب�شركة �سباي�س وي �ساتاليت �سي�ستم�س (ذ م م) الإمارات العربية املتحدة � -إمارة دبي -
منطقة اخلليج التجاري � -شارع ال�سعادة  D86بريزم تاور  -مكتب رقم  - 1808مكاين 2477286838
وميثله  :عادل عبدالقادر حميد فاخر
املطلوب �إعالنه  :الدلة لل�شحن (ذ م م) � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/3074جتاري جزئي
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2021/11/7ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
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فقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة عن ال�شركة العاملية القاب�ضة (�أ�سماك) با�سم كال من :
رقم ال�شهادة

عدد الأ�سهم

�شيخه را�شد حممد النعيمي

ASMAK1712289

3000

اال�سم
مرمي عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712290

3000

منذر عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712291

3000

را�شد عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712292

3000

مريه عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712293

3000

حممد عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712294

3000

عبداهلل �سعيد علي بوح�سن

ASMAK1712288

3000

فمن يعرث عليهم ت�سليمهم لل�شركة املذكورة �أعاله
او الإت�صال على 0566266111

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

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

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

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

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

املخطـر /حممد �سعاده ح�سنی حممد نا�صر  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،
واحمل هوية رقم ( )7841992العنـوان  :ال�شارقة هاتف رقم 0556512293
املخطر �إليه  /حممد �سيف اال�سالم حممد جنی عامل  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،
العنوان  :دبي هاتف رقم0582387128 :
املو�ضوع  :عزل وكالة � :إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ  ،2020/11/15 :و
امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل برقم ( ، )SH20201110D53141وعمال
لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت املدنية رقم  )5( :ل�سنة  )1985( :و املعدل
بالقانون رقم  )1( :ل�سنة  .)1987( :لذلك  :ف�إنني �أعلنك مبوجبه بعزلكم من الوكالة
املذكوره اعاله اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا الإعالن

اخطار عديل للوفاء مببلغ  40000درهم
املخطر  :احمد م�سعد عبدالهادي علي الدين  -م�صري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784198141029490
العنوان  :ال�شارقة  -العزرة  -هـاتف )0501630505( :
املخطر اليه  :عالء حممد �سعید احمد زيود  ،اردين اجلن�سية
العنوان  :ابوظبي  -منطقة دائرة املياه � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية ورثة را�شد املن�صوري
هاتف رقم 065422617 0506607027 0507711614 :
مو�ضوع الإخطار  :دفع قيمة �شيك
الوقائع :
حيث �أن املخطـر اليه حرر �شيك ل�صالح املخطر
 �شيك برقم ( )410019بتاريخ  2014/07/15مببلغ وقدره ( )40000درهم م�سحوب على بنك �أبوظبي اال�سالميحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب ،
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك

املخطـر:
 -1ال�سيد فاروق عبـد الـر�ؤوف �أحمـد ـ اجلن�سية :باك�ستان و�أحمـل بطاقـة هـويـة رقـم  784198238520922ب�صفتي
مدير و�شريك يف الرخ�صة امل�سماه (خط احلياة �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي ذ.م.م) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برقم  732215العنوان :ال�شارقة  -مليحـة � -شـارع مليحـة  -بنايـة بريـد الإمـارات  -رقـم املـكـتـب
 303هاتف رقم0554476844:
املخطـر �إليـه :حمـد مـاجـد را�شـد الـعبـار الفال�سي  -اجلن�سية :الإمـارات  -يحمـل بطاقـة هوية رقم .784198892527510
العنوان:دبي  -ند ال�شبا  – 3الرقم املكاين  - 3626382479هاتف رقم 0562550900 :
مو�ضوع الإخطار� :إن�سحاب من ال�شركة
الوقـائع  • :حيث �أن املخطـر �إليـه �شـريـك فـي الرخ�صة امل�سماه(خط احليـاة �إدارة مطالبـات الت�أمني ال�صحي ذ.م.م) ال�صادرة مـن
دائـرة التنمية االقت�صـاديـة فـي �إمـارة ال�شارقة برقم رخ�صة (.)732215
"• وحيـث �أن املخطـر �إليـه ميتنـع عـن احل�ضـور للتوقيـع علـى الأوراق اخلا�صـة باخلروج من الرخ�صة لدى الدائرة الإقت�صادية.
• وعليـه فـ�إن املخطـر يرغب ب�إخطـار املخطـر �إليـه ب�ضـرورة احل�ضـور لـدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�سحابه مـن
الرخ�صة املذكورة �أعاله و�إال �سي�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .لذلك  ،ينيب املخطر (املخطر �إليه) للح�ضور لدى الدائرة
الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�سحابه من الرخ�صة رقم ( )732215خالل � 5أيام من تاريخه والإ �سي�ضطر �أ�سف�أ �إىل �إتخاذ
الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرتام.

املخطـر  :ا�شرف حجازي حممد حجازي  -م�صري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم ()784197665243131
العنـوان  :ال�شارقة  -النا�صرية  -هاتف رقم 0557705225 :
املخطر �إليه  :معاذ زيد �سليمان احل�سن � -أردين اجلن�سية و يحمل جواز �سفر رقم ()O367861
العـنوان  :دبي هاتف رقم 0566300308 0558070679 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ “ ”34,500درهم
الوقائع :
• حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر و�صلني امانـة ب�إجمايل مبلغ وقدره “”34,500درهم “�أربعة و ثالثون الف
و خم�سمائة درهم “على �أن يقوم بتو�صيل املبلغ لل�سيد /طالل املهدي ابراهيم – م�صري اجلن�سية
• حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بتو�صيل املبلغ لل�سيد /طالل املهدي ابراهيم – م�صري اجلن�سية  .لذلك
• يخطر املخطر املخطر �إليه االلتزام بدفع قيمة االي�صالني ب�إجمايل املبلغ وقدره “”34,500درهم “�أربعة و
ثالثون الف وخم�سمائة درهم “يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار و �إال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية
ال�ستالم املبلغ • ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،

�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0025313

�إخطار عديل بالغاء الوكالة
برقم 2021/0021116

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027434
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/احمد عبداهلل حممد املال اجلن�سية :الإمارات – يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد /حممد نور اهلل حممد
جمعه �شودهوری  -اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة القوة الكامنة لكهرباء
ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)538497
تعديالت �أخرى -:تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027139
�إعالن تنازل  /بيع م�ؤ�س�سة ناويد كرمي �شودهرى لتجارة قطع الغيار
امل�ستعملة لل�سيارات

�إعالن بالنـ�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  /ناوید كرمی �شودهری ف�ضل كرمي �شودري  -اجلن�سية:
باك�ستان  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد/
عبداملجيد بن غالم حیدر  -اجلن�سية � :أفغان�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (ناويد كرمي
�شودهري لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)785101وعمالبن�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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0024710

�إخطار عديل
برقم 2021/0002382

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027529
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /مبارك يو�سف عبداهلل ح�سن املرزوقي ,اجلن�سية :
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد
/بابول مياه على احمد ,اجلن�سية :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (ور�شة الفيوم ل�صبغ
و�سمكرة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )24763ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين 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 مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027396
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /عبداللطيف حممد �سميع اهلل �شیخ حممد �سميع
اهلل يو�سف �شيخ – اجلن�سية :الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة
(� )%50إىل ال�سيد /حممد �سميع اهلل يو�سف  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ف�ستان وردة اخلليج لالزياء) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( ،)783783تعديالت �أخرى :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 مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027559
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /ا�شرف فوزى حممد امنی ,اجلن�سية :م�صر يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حمـد را�شد عبداهلل خمي�س
الغيث ,اجلن�سية  :االمارات بالرخ�صة امل�سماه (�سوبر ماركت اهل النيل) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )787972ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية
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

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

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  1414/2019/16جتاري جزئي

املنظورة يف الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )80.500درهم والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي  /اي تي ايه و�سرتن اوتو ���ش.ذ.م.م  -عنوانه  /االم��ارات  -امارة دبي  -املركز التجاري االوىل  -دبي � -شارع برج
خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة 1606-16
املطلوب �إعالنه  -1 /بي�س  2روف للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعى عليه
 -2جو�س �شيبو بيو�س بيو�س جوزيف  -اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/9/18:مبثابة احل�ضوري للمدعي عليها
واخل�صم املدخل  :اوال بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )26.500درهم �ستة
وع�شرون الف وخم�سمائة دره��م والفائدة القانونية  %9اعتبارا من تاريخ املطالبة يف  - 2019/3/18ثانيا:بالزام
اخل�صم املدخل بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )54.000درهم اربعة وخم�سني الف درهم والفائدة  %9اعتبارا من تاريخ
رفع الدعوى يف 2019/3/18:وحتى متام ال�سداد مع الزامه مب�صاريف الدعوى ومبلغ ثالثمائة 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  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027459
تنازل /بيع

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027487
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد ا�شرف حممد ا�صغر ,اجلن�سية  :باك�ستان ,يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حفظ الرحمن احمـد �شودری
�شریف  -اجلن�سية  :باك�ستان  ,بالرخ�صة امل�سماه (بيت اخلري ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )738867ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
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

ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد /حارب �سعيد �سامل املنذرى ,اجلن�سية  :االمارات ,يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صـته البالغة  %100وذلك اىل ك ً
ال من  -1 :ال�سيد  /ح�سن حارب �سعيد
�سامل املنذرى  -اجلن�سية :االمارات ,بن�سبة  -2 ، %51ال�سيد /بيدو فنجال عبداهلل ,اجلن�سية
 :الهند ,بن�سبة  , %49بالرخ�صة امل�سماه (بيمة للطباعة وت�صوير امل�ستندات) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )219642ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى  • :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة اعمال مهنية.
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
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العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

اعالن بالن�شر
 7650/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/الربارى الدارة املن�شات �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ملك ال�صحراء لتاجري املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )93451.05درهم 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
 987/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عماد جواد بعا�صريي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل  -م�ساهمة خا�صة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )151399درهم 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
 7704/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سويفت �ستار لتجارة االدوات املكتبية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/قرطا�سية العلوم �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )11795درهم 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
يف التنفيذ رقم  2611/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن  :االحتاد الدولية لتجارة �أدوات ومواد اللحام ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -2 :تكنووات للكهروميكانيك ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :
حاجز �سابق  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان :نعلنكم بانه مت اال� �ش��راك يف احلجز على ال�شركة املنفذ
�ضدها/ال�شم�س للهند�سة واملقاوالت ذ.م.م وذلك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره
( )27539.25درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6279/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )40000درهم والفائدة
القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:نا�صر علي خان حليم كل
عنوانه:امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان �سنرت 104
وميثله:فاطمة حممد علي ح�سني املازمي
املطلوب �إعالنه  -1 :جيا جوبني جون جاندرا ا�شيكر اير � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2021/10/4:
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )40.000درهم اربعني الف درهم  ,والفائدة  %5اعتبارا
من  2021/8/11وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 1296/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سوزان احمد �سليمان ابو�سيف
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )7302درهم 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
 6973/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ديلفيني فريجيني لورين�سيو ديراتز
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/لك�شوريا ميدل اي�ست م.د.م�.س
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )41645.67درهم 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.

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6110/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/559جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1104482.51درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) كو.ليميتد
ع �ن��وان��ه:خ��ارج ال ��دول ��ة وت �ع �ل��ن ع �ل��ى م�ك�ت��ب وك�ي�ل�ه��ا ال �ق��ان��وين اح �م��د رم �� �ض��ان وح�ل�ي�م��ة امل��رزوق��ي
حمامون  ,االم ��ارات  ,ام��ارة دب��ي  ,بردبي � ,شارع ال�شيخ زاي��د  ,ب��رج امل�ن��ارة  ,طابق  , 30مكتب , 3006
مكاين2466586507:
املطلوب �إعالنه � -1 :شارتي جنابيلي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1104482.51دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2821/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه م�ؤ�س�سة االركان للمواد العازلة مببلغ وقدره ()53.798.38
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي�:شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -را���س اخل��ور  -بردبي  -مبنى م�ستودع رقم  1ملك �شركة ع��وازل الدولية
�ش.ذ.م.م  -رقم القطعة 764-613
املطلوب �إعالنه  -1 :م�ؤ�س�سة الأركان للمواد العازلة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/25:يف الدعوى املذكورة
اع�لاه ل�صالح� /شركة ع��وازل الدولية � ��ش.ذ.م.م ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت�سدد للمدعية مبلغا وقدره
( )53.798.38دره��م ثالثة وخم�سون ال��ف و�سبعمائة وثمانية وت�سعون درهما وثمانية وثالثون فل�سا -
م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف  2021/7/28حتى
ال�سداد التام والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6000/2019/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/586جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )4282740درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�شيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى الزمردة � -شقة الرابع b 47
املطلوب �إعالنه  -1 :با�سم احمد خليل الباكر � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/10/14:اعالنكم بانه مت احلجز على
اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ض بياناتها رقم االر�ض  - 55/0منطقة الثنية االوىل  -رقم
االر���ض  - 5/1منطقة ام الرمول  -رق��م االر���ض  - 283/0منطقة عيال نا�صر  -رق��م االر���ض 325/0
منطقة نايف  -وذلك يف حدود مبلغ املطالبة وقدره ( )4282740درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ
مفعوله قانونا  -بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.:
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 269 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/بدر عبداهلل احمد حممد ال علي  ,اجلن�سية  -االمارات
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد:علي ح�سن عبداهلل ح�سن ال علي  ,اجلن�سية :االمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة
(القبطان للنقليات) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()507876
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

االمارات العربية املتحدة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 270 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/بدر عبداهلل احمد حممد ال علي  ,اجلن�سية  -االمارات
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد:علي ح�سن عبداهلل ح�سن ال علي  ,اجلن�سية :االمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة
(الكوكب االزرق لتجارة مواد البناء) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )743295ال�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

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -قا�سم الطيب ابراهيم احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004033مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :قا�سم الطيب ابراهيم احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حمدان م�شتاق حممد م�شتاق �شوداري  ,برينادر برافني بيرت.
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  12724درهم  5757درهم
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

حماكم دبي
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن بالن�شر
 67/2021/39جتاري م�صارف كلي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهم  -1 :غالمر�ضا مرت�ضي بهمني  -2بهنام غالمر�ضا بهمني  -3بابك غالمر�ضى بهمني -4
ويلفري لتجارة الآالت �ش.ذ.م.م وميثلها كال من/بهنام غالم ر�ضا مرت�ضى بهمني -5بهمني جروب �ش.ذ.م.م
وميثلها كال من/بهنام غالم ر�ضا بهمني غالم ر�ضا مرت�ضى بهمني  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دار التمويل �ش.م.ع
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها احلكم ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم م��ن االوىل وحتى الثامنة بالت�ضامن
والت�ضامم وعلى �سبيل التكافل فيما بينهم بان ي��ؤدوا اىل املدعية مبلغ اجمايل قدره ()21.102.761.30
درهم م�ضافا اليها الفائدة االتفاقية والت�أخريية مبا ال يقل عن � %10سنويا م�ضافا اليها هام�ش بواقع %3.5
�سنويا او بن�سبة  %6.5ايهما اكرث من تاريخ غلق احل�ساب واقامة الدعوى باملطالبة وحتى الف�صل يف الدعوى
بحكم نهائي وبات ومتام ال�سداد.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة � 11:00صباحا 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

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3816/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم156:
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ ( )54.390درهم اربعة وخم�سون الف درهم وثالثمائة وت�سعون درهما
 مع الفائدة القانونية بن�سبة  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب �شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق منقيد الكفالة مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومقاب اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة ميثاق للتامني التكافلي �ش.م.ع  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دبي � -شارع بور �سعيد  -مبنى نوف ت��اور � -شقة  - 301بجانب قرية
االعمال  -وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي
املطلوب �إعالنه -1 :الطريق ال�سابع للنقل بال�شاحنات الثقيله �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ ( )54.390درهم اربعة وخم�سون
الف درهم وثالثمائة وت�سعون درهما  -مع الفائدة القانونية بن�سبة  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومقاب اتعاب املحاماة  -وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�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

دعوة اجتماع خربة ح�سابية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

يف الدعوى رقم 2021/395:نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �ضدهما يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه:امل�ت�ن��ازع �ضده االول/عبدال�سالم حممود
عبدال�سالم ال�شريف  -املتنازع �ضده الثاين/منري حممود عبدال�سالم ال�شريف
كما هو ثابت مبوجب احلكم ال�صادرة من حماكم دبي ب�ش�أن انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى
املذكورة اعاله وحيث مت البدء يف اعمال اخلربة احل�سابية وعليه يتوجب عليكم احل�ضور اىل
مقر مكتب/اخل�ضر وم�شاركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف:دبي  -منطقة املمزر  -بناية
�أب��راج املمزر  -مكتب رقم  - 506ه��ات��ف - 042578853:ف��اك����س� - 042578854:ص.ب48239:
دبي  -بريد الكرتوين alkhader_co@yahoo.com:وبرفقتكم كافة امل�ستندات
التي تتعلق مبو�ضوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سيد/احمد حممود عبدال�سالم ال�شريف ,
وذلك يوم االحد املوافق 2021/10/24:يف متام ال�ساعة � 11:00صباحا.
�سامل را�شد اخل�ضر ال�شام�سي
اخلبري املحا�سبي يف الدعوى

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

�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�سمبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية قرافت ارت اند ديزان ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/10/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/10/17وعلى من لديه �أي اعرتا�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

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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

ا�سم ال�شركة  :قرافت ارت اند ديزان ذ.م.م
العنوان  :مكتب  1601ملك ا�ستيكو الدارة العقارات ذ.م.م  -املركز التجاري الثاين .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 666092 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1247286 :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 �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/10/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/17وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني 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 االقت�صاد

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7162/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019-1783جتاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2019-2651ا�ستئناف جتاري واملميز برقم 2020-455:طعن جتاري والعائد لال�ستئناف رقم-2244:
 2020جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )193105.06درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دنيا للتمويل ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي � -شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفار بالزا
 - 2الطابق  - 19مكتب رقم  - 1903وميثله  /يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
املطلوب �إعالنه  -1 :حافظ احمد علي احمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )193105.06درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0006673مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ايه جيه بي لال�ست�شارات املوارد الب�شرية
جمهول حمل االقامة  -ال�شارقة  -ابو�شغارة
الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( )9000درهم الزام املدعي عليها بدفع الر�سوم
وامل�صروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/25امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )10
�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
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13370بتاريخ 2021/10/19
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIREA2021 /0007408مدين (جزئي)
اىل املدعي عليه � :سامويل اديدابو اديكونلي اديدابو اديكونلي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزره � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف0582356299:
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية�/أجرة ال�شارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه�/سامويل اديدابو اديكونلي  -اجلن�سية نيجريي  ,تطالب
فيها بالتايل:اوال:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه  -ثانيا:الزام املدعي عليه ب�سداد
مبلغ وقدره ( )12022.88اثنا ع�شر الفا واثنان وع�شرون درهم  88وفل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/2امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�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 2021/10/17م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

العدد  13370بتاريخ 2021/10/19

املو�ضوع :الأ�سماء

�إعـــالن �شطب قيد

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
باي�سو�سبيب�شن انرتنا�شونال م�ؤ�س�سة منطقة حرة م.م.ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003943عمايل (جزئي)

تعلن دائ��رة حماكم را���س اخليمة ب��ان امل��دع��وة /م��رمي ح�سن
ابراهيم  ,تقدمت بطلب با�ضافة م�سمى ال�شهرة (طحنون)
وم�سمى القبيلة (امل �ن �� �ص��وري) ال��س�م�ه��ا ,ل�ي�ك��ون ا�سمها بعد
اال�ضافة/مرمي ح�سن ابراهيم طحنون املن�صوري .وان من له
م�صلحة يف االعرتا�ض على ذلك ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ االع�لان امام ق�سم اال�شهادات والتوثيقات يف
حمكمة را�س اخليمة.
قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
حممد مدحت �شكرى

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة كوربرو كومبانيز انرتنا�شيونال اي ان �سي
ابوظبي (اجلن�سية :الواليات املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة
يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :شارع حمدان  -بنايه حممد بن م�سعود � ,ص.ب)6924:
واملقيدة حتت رقم ( )4358يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و
القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص
لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من
ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف
ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة
الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

�إىل املحكوم عليه  :باي�سو�سبيب�شن انرتنا�شونال م�ؤ�س�سة منطقة حرة م.م.ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :عمر عزت خليل اخلليلي .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  86190درهم
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

الثالثاء  19أكتوبر  2021م  -العـدد 13370

�صحة وتغذية

19 October 2021 - Issue No 13370

يعد ارت��ف��اع الكولي�سرتول يف ال��دم مقدمة لنتائج
�صحية خطرية مبا يف ذلك النوبات القلبية �أو ال�سكتات
الدماغية.
ويعد ارتفاع الكولي�سرتول �ضارا للغاية لأنه ال توجد
�أعرا�ض وا�ضحة حتذر ال�شخ�ص .وميكن �أن ت�ؤدي
عوامل منط احلياة �أي�ضا عن غري ق�صد �إىل زيادة
خطر ارت��ف��اع م�ستويات الكولي�سرتول مب��ا يف ذلك
طريقة نومك.
قد ي�ؤدي �إىل النوبة القلبية �أو ال�سكتة الدماغية

Tuesday
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منط النوم ميكن �أن يزيد ب�شكل كبري من ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول
ووف�ق��ا ل�ل��درا��س��ات وخ�ب�راء ال�صحة ،ميكن �أن ي�ك��ون النوم
�أو ع��دم��ه ج��زءا ال يتجز�أ عندما يتعلق الأم ��ر مب�ستويات
ال�ك��ول�ي���س�ترول ل��دي��ك وخ �ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب �ح��االت �صحية
�أخرى.
ويف درا��س��ة ن�شرتها منظمة  ، Sleepاكت�شف الباحثون
�أن كال من النوم املفرط والقليل جدا له ت�أثري �سلبي على
م�ستويات الدهون لدى ال�شخ�ص.
وفح�ص الباحثون جمموعة من  1666رج�لا و2329
امر�أة فوق �سن  20عاما ،ووجدوا ب�شكل مثري لالهتمام �أن
النوم �أقل من خم�س �ساعات يف الليل يزيد من خطر ارتفاع
ن�سبة ال��ده��ون الثالثية وان�خ�ف��ا���ض م�ستويات الربوتني
الدهني عايل الكثافة لدى الن�ساء.

كما لوحظ �أن احل�صول على �أك�ثر من ثماين �ساعات من
النوم �أدى �إىل نتيجة مماثلة.
ويف درا�سة �أخرى ،مت التحقيق يف مدة النوم وعادات ال�شخري
وكيف ميكن �أن ي��ؤث��ر ذل��ك على �أم��را���ض القلب والأوعية
الدموية.
وكان امل�شاركون يف الدرا�سة جزءا من برنامج فح�ص �أمرا�ض
القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة والتوعية التعليمية يف مدينة
نيويورك.
ووق��ع تقييم امل�شاركني ب�شكل منهجي ملخاطر الأمرا�ض
القلبية الوعائية (مب��ا يف ذل��ك ع��وام��ل اخلطر التقليدية
ومن��ط احل�ي��اة وال�ع��وام��ل النف�سية االج�ت�م��اع�ي��ة) و�أكملوا
ا�ستبيانا موحدا ب�ش�أن عادات النوم (مبا يف ذلك مدة النوم

وال�شخري).ومت حتليل الدهون باالرتباطات بني عادات نوم
امل�شاركني وعوامل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية /ووقع تقييم العوامل الدميوغرافية با�ستخدام
االنحدار اللوجي�ستي متعدد املتغريات.
ووجدت الدرا�سة �أن النوم �أقل من �ست �ساعات يف الليلة ي�ؤثر
ب�شكل كبري على م�ستويات كولي�سرتول الربوتني الدهني
منخف�ض الكثافة (.)LDL-C
وك ��ان ال�شخري مرتبطا معنويا بانخفا�ض كولي�سرتول
الربوتني الدهني عايل الكثافة.
وا�ستنتج ال�ب��اح�ث��ون �أن قلة ال �ن��وم مرتبطة ب��زي��ادة خطر
الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ()CVD
والوفيات الناجمة عن جميع الأ�سباب.
وق��ال ال��دك�ت��ور مايكل غ��ران��دي�نر ،م��در���س ال�ط��ب النف�سي
وع���ض��و م��رك��ز ال �ن��وم وال�ب�ي��ول��وج�ي��ا الع�صبية يف مدر�سة
ب�يرمل��ان للطب" :الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يبلغون ع��ن �صعوبة
متكررة يف النوم �أو البقاء نائمني مييلون �إىل ارتفاع ن�سبة
الكولي�سرتول يف ال��دم .وال نعرف ما �إذا ك��ان ه��ذا �سببا �أم
نتيجة ،نظرا لعدم وجود درا�سات بحثت حقا يف ما �إذا كانت
التغريات يف النوم ميكن �أن تغري م�ستويات الكولي�سرتول� ،أو
ما �إذا كان هذا االرتباط جمرد م�صادفة".
والحظ الدكتور غرانديرن وفريقه �أنه مع ح�صول النا�س
على م��زي��د م��ن ال �ن��وم ،حت�سن ملفهم ال�شخ�صي لعوامل
اخلطر.
وت�شمل العوامل املحتملة املتعلقة بقلة النوم وت�أثريه على
م�ستويات الكولي�سرتول ما يلي:
 البدانة م�ستويات اللبتني غري املتوازنة قلة اال�ستجابة للإن�سولني نظام غذائي غري �صحي نق�ص الأك�سجنيكيف تخفّ�ض م�ستويات الكولي�سرتول لديك؟
ب�صرف النظر عن دمج ع��ادات نوم �صحية ،هناك عدد من
الأ�شياء التي ميكن للمرء القيام بها للم�ساعدة يف خف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.
والنظام الغذائي هو �أحد �أهم هذه اخلطوات ،حيث ين�صح
اخل�ب�راء بتجنب الأط�ع�م��ة الغنية ب��ال��ده��ون امل�شبعة ،مثل
اللحوم والزبدة واجل�بن ومنتجات الألبان الأخ��رى كاملة
الد�سم.
ويجب �أي�ضا تناول الأطعمة التي ت�ساعد على خف�ض ن�سبة
ال�ك��ول�ي���س�ترول ال���ض��ار ،م�ث��ل امل�ك���س��رات والأف ��وك ��ادو وزيت
الزيتون وال�شوفان.

م�سكن �آالم �شائع قد يعزز فر�ص النجاة من النوع العدواين ل�سرطان الثدي

يقول العلماء �إن الأ�سربين قد يزيد من فر�ص النجاة من �أحد �أ�شكال �سرطان الثدي العدوانية بن�سبة ت�صل �إىل  ،%20حيث �أن
م�سكن الآالم يوقف املر�ض عن �صنع مواد تعيق اال�ستجابات املناعية.
و�ستبحث جت��رب��ة ج��دي��دة ك�ي��ف مي�ك��ن �أن ي��زي��د ذل��ك من
فعالية الأدوية التي تعزز جهاز املناعة.
وقالت الدكتورة �آن �أرم�سرتونغ ،من م�ؤ�س�سة كري�ستي �إن
�إت�ش �إ�س تر�ست يف مان�ش�سرت" :الأدوية امل�ضادة لاللتهابات
م �ث��ل الأ� �س�ب�ري��ن مي �ك��ن �أن حت �م��ل م �ف �ت��اح زي � ��ادة فعالية
العالج املناعي عند ا�ستخدامها يف نف�س الوقت .وجتربة
ا�ستخدامه �أم��ر مثري لأن��ه م�ت��اح على ن�ط��اق وا��س��ع وغري

مكلف لإنتاجه".
وهذه الدرا�سة ،التي ترعاها اجلمعية اخلريية Breast
 ،Cancer Now and Pfizerميكن �أن متهد
الطريق لعالجات ج��دي��دة مطلوبة ب�شكل عاجل للن�ساء
الالئي يتم ت�شخي�صهن ب�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي.
وهي �أول درا�سة �سريرية تخترب ما �إذا كان الأ�سربين ميكن
�أن يجعل الأورام �أك�ثر ح�سا�سية لأدوي��ة العالج املناعي يف

�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي ،والذي ي�ؤثر ب�شكل رئي�سي
على الن�ساء الأ�صغر �سنا والن�ساء ال�سود.
ووج��دت مراجعة �سابقة لـ  118درا��س��ة تغطي  18نوعا
من �أن��واع ال�سرطان املختلفة� ،أن املر�ضى الذين يتناولون
الأ�سربين لأ�سباب �صحية �أخرى كانوا �أكرث عر�ضة بن�سبة
 20%للبقاء على قيد احلياة.
كما وج��دت التجارب املعملية �أي�ضا �أن اجلمع بني العالج
امل�ن��اع��ي والأ� �س�بري��ن ي�ساعد يف التحكم يف من��و ال ��ورم يف
الفئران ب�شكل �أكرث جناحا من العالج املناعي وحده.
و�ستقوم الدكتورة �آن �أرم�سرتونغ ،من م�ؤ�س�سة Christie
 NHS Foundation Trustيف مان�ش�سرت،
بتجربة عقار ال�ع�لاج املناعي  avelumabم��ع �أو من
دون الأ��س�بري��ن قبل �أن يتلقى املر�ضى اجل��راح��ة والعالج
الكيميائي.
و�إذا كانت النتائج �إيجابية ،فقد ت�ؤدي �إىل مزيد من التجارب
يف الن�ساء امل�صابات ب�سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي الثانوي
الغري قابل لل�شفاء ،ما يعني �أن اخلاليا ال�سرطانية التي
بد�أت يف الثدي انت�شرت �إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم.
و�أو�ضحت الدكتورة �أرم�سرتونغ ،ا�ست�شارية الأورام الطبية:
"�أ�شارت �أبحاثنا ال�سابقة �إىل �أن الأ�سربين ميكن �أن يجعل
�أنواعا معينة من العالج املناعي �أكرث فعالية من خالل منع
ال�سرطان من �صنع مواد ت�ضعف اال�ستجابة املناعية".
و�أ� �ض��اف��ت" :ن�أمل �أن تظهر جتربتنا �أن ��ه ع�ن��دم��ا يقرتن
بالعالج املناعي ،ميكن للأ�سربين �أن يعزز �آثاره وقد يوفر
يف النهاية طريقة جديدة �آمنة لعالج �سرطان الثدي".
وي���ش�ير ��س��رط��ان ال �ث��دي ال�سلبي ال�ث�لاث��ي �إىل جمموعة
متنوعة م��ن الأورام ال�ت��ي تفتقر �إىل اجل��زي�ئ��ات الثالثة
امل �� �س �ت �خ��دم��ة ل�ت���ص�ن�ي��ف امل� ��ر�� ��ض :م �� �س �ت �ق �ب�لات هرمون
الإ�سرتوجني ( ،)ERوم�ستقبل الربوج�سرتون (،)PR

وم�ستقبل عامل منو الب�شرة الب�شري .)HER2( 2
وبينما مت ا�ستخدام هذه اجلزيئات بنجاح لتطوير جمموعة
متنوعة من العالجات امل�ستهدفة لأنواع �أخرى من �سرطان
الثدي ،ف�إن غيابها يف �سرطان الثدي ال�سلبي الثالثي يعني
�أن خيارات العالج لهذا النوع تقت�صر عادة على جمموعة
من اجلراحة والعالج الكيميائي والعالج الإ�شعاعي ،وميكن
�أن ترافقها �آثار جانبية مرهقة.

وميكن للخاليا ال�سرطانية التهرب م��ن اجل�ه��از املناعي
للبقاء على قيد احلياة ،لكن العالجات املناعية هي �أدوية
ت���س��اع��د اجل���س��م ع�ل��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى اخل�لاي��ا ال�سرطانية
ومهاجمتها.
و ُت���س�ت�خ��دم بع�ض ال �ع�لاج��ات امل�ن��اع�ي��ة ب��ال�ف�ع��ل يف العالج
الثانوي الثالثي ال�سلبي ل�سرطان الثدي ،لكنها ال ت�صلح
للجميع.
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ثقافة وفنون
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•• فرانكفورت-وام:

ك�شفت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س الإحتاد الدويل للنا�شرين
عن تقرير الإحتاد اجلديد والذي حمل عنوان « ا�ستدامة ومرونة قطاع
الن�شر  »/InSPIRe/و الذي يعك�س ر�ؤى وت�صورات ال�شركاء مل�ستقبل الن�شر
العاملي يف مرحلة ما بعد كورونا.
يت�ضمن التقرير املن�شور على املوقع الر�سمي لالحتاد و ذلك قبيل انعقاد
معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب خالل الفرتة ما بي  20و� 24أكتوبر اجلاري
تفا�صيل جمموعة من التو�صيات التي جاءت ا�ستجابة ال�ست�شارات مكثفة مع
�أكرث من  60جهة دولية وعاملية عاملة ومعنية بقطاع الن�شر من املوقعني
على «امليثاق الدويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�شر» /InSPIRe/
الذي وفر لهم منربا للحديث عن �أبرز التحديات التي تواجههم.

34

بدور القا�سمي تك�شف عن تقرير االحتاد الدويل للنا�شرين حول �سبل تعايف �صناعة الن�شر مبرحلة ما بعد كورونا
و بناء على حتليل �شامل للتحديات التي تواجه ع�شرات �أ�سواق الن�شر حول
العامل وفهم �أدق تفا�صيلها يقدم التقرير �إر� �ش��ادات ح��ول تعزيز مرونة
وا�ستدامة قطاع الن�شر من خالل التعاون مع ال�شركاء واجلهات املعنية
و�أ�صحاب امل�صلحة.
وي�ت�ن��اول التقرير �أب��رز الق�ضايا املتعلقة بالن�شر ومنها تعزيز التفاعل
ال��رق�م��ي ب�ين ال �ف��روع الوطنية الأع �� �ض��اء يف االحت ��اد ال ��دويل للنا�شرين
و�إع��ادة بناء عالقات الكتاب والر�سامني و�أ�صحاب متاجر البيع بالتجزئة
مع النا�شرين وتو�سيع نطاق ال�شراكات يف قطاع الن�شر وبيان التوجهات
امل�ستقبلية لقطاع التعليم وتقلي�ص ال�ف��وارق و�سد الثغراث القائمة يف
منظومة الن�شر بالإ�ضافة �إىل تو�صيات ح��ول عملية التفكري مب�ستقبل
معار�ض الكتب باال�ستناد �إىل من��اذج الفعاليات الهجينة التي ت�ستثمر
التكنولوجيا واالبتكار وتراعي الإج��راءات الوقائية ل�ضمان �صحة الزوار
و�سالمتهم.
ي�أتي التقرير يف �أعقاب تقرير �سابق �أعده االحتاد الدويل للنا�شرين بعنوان
«من اال�ستجابة �إىل التعايف :ت�أثري جائحة كوفيد -19على �صناعة الن�شر
العاملية» ون�شره يف �أكتوبر  2020ليقدم معلومات حديثة وموثوقة بعد
مقابالت �أجراها مع  33تنفيذي �أول يف قطاع الن�شر.
و ت�شارك ال�شيخة بدور القا�سمي رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ويورغن
بو�س املدير التنفيذي ملعر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب يف ندوة حوارية
يديرها فيليك�س زيلترن �ضمن برنامج فرانكفورت لل�شركات الذي ي�سبق
انعقاد املعر�ض .

و ت�ستعر�ض ال�شيخة بدور القا�سمي الر�ؤية ال�شاملة خلطة /InSPIRe/
التي �أعدها فريق عمل االحتاد الدويل للنا�شرين بناء على احلقائق التي
تلقاها من اجلهات املوقعة على امليثاق حول الطرق التي متكن االحتاد من
تعزيز التعاون العاملي يف قطاع الن�شر.
وت �ق��دم ال���ش�ي�خ��ة ب ��دور ال�ق��ا��س�م��ي ��ش��رح��ا م�ف���ص�لا ح ��ول م�ن�ه��ج خ�ط��ة /
 /InSPIReالذي ينطلق من حقيقة �أن جناح �صناعة الن�شر يف امل�ستقبل
ال يتوقف على النا�شرين فح�سب و�إمن��ا هو م�س�ؤولية جماعية تقع على
عاتق جميع ال�شركاء واجلهات املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة يف منظومة الن�شر
وبالتايل ينبغي خلريطة طريق تعايف قطاع الن�شر �أن تكون ق��ادرة على
تلبية احتياجات كافة املعنيني دون ا�ستثناء.
و ميهد ه��ذا الإجن��از التاريخي لتوحيد جهود العاملني يف قطاع الن�شر
وت�ع��زي��ز م��رون�ت��ه يف م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ك��ورون��ا ح�ي��ث �شكلت ال�شيخة بدور
القا�سمي جلنة «امليثاق ال��دويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�شر» /
 /InSPIReوجنح امليثاق منذ الإعالن عنه مطلع العام اجلاري بجمع
توقيعات �أكرث من  50معر�ض كتاب عامليا ومنظمة معنية بالكتاب والعمل
الثقايف من خمتلف بلدان العامل بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء االحت��اد الدويل
للنا�شرين الذين يبلغ عددهم  86ع�ضوا ممن تعهدوا بتوحيد اجلهود
لبناء م�ستقبل حيوي وم�ستدام لقطاع الن�شر العاملي يف مرحلة ما بعد
ك��ورون��ا .وت�ستوجب ت��داع�ي��ات الأزم ��ة ا�ستجابة فاعلة ومن�سقة ل��ذا من
املتوقع �أن ي�شهد امليثاق املزيد من املوقعني على هام�ش فعاليات معر�ض
فرانكفورت الدويل للكتاب .2021

ب�إ�شراف وتنظيم � 5شباب �إماراتيني من برنامج «ذا كا�سربز»

�إطالق الن�سخة االماراتية من لعبة «حبار» يف دبي
•• دبي-الفجر:

نظم برنامج «ذا كا�سربز» الكوميدي
وه � ��و م ��ن ت� �ق ��دمي و�إع � � � ��داد خم�سة
�شباب �إم��ارات�ي�ين� ،أول حت��دي “لعبة
احلبار” يف �إم��ارة دبي امل�ستوحاة من
�أح � ��داث امل���س�ل���س��ل ال �ك ��وري ال�شهري
 Squid Gameوال� ��ذي احتل
�صدارة من�صة نيتفلك�س Netflix
للم�سل�سالت وال�برام��ج التلفزيونية
والأف �ل��ام الأك �ث�ر ��ش�ه��رة م��ن جميع
�أنحاء العامل.
والق� � � ��ت احل� �ل� �ق ��ة وال� � �ت � ��ي مت بثها
ع �ب��ر م �ن �� �ص ��ة ال �ب��رن � ��ام � ��ج «The
 »Cuspersاملتواجدة على موقع
ال �ف �ي ��دي ��وه ��ات ال� �ع ��امل ��ي «ي ��وت� �ي ��وب»
 YouTubeي��وم ال�سبت املا�ضي
� 16أك� �ت ��وب ��ر � 2021أك �ث ��ر من
 4000م���ش��اه��دة خ�ل�ال ال�ساعات
الأوىل م��ن اطالقها وال�ت��ي مت فيها
ا�ست�ضافة  31م���ش��ارك يتناف�سون املناف�سة خم�س جوالت تقوم خاللها
جميعاً خالل التحدي للفوز بجائزة جل �ن ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ب ��اخ �ت �ي ��ار اف�ضل
ن�ق��دي��ة للفائز ب��امل��رك��ز الأول ،ت�ضم امل�ت�ن��اف���س�ين وا� �س �ت �ب �ع��اد اخلا�سرين

ب ��إط�لاق ك ��رات ال �ط�لاء امل���ش�ه��ورة يف
لعبة البينتبول .paintball
و�أ�شار مطر املهريي ،ع�ضو يف برنامج

ف �ق��ط ،و�أك� ��د ال �ت ��زام ج�م�ي��ع �أع�ضاء
الربنامج وكذلك امل�شاركني بقوانني
اللعبة وق��واع��د ال���س�لام��ة وال �ت��ي مت
الإ�شارة �إليها قبل ب��د�أ التحدي .كما
و�أو�ضح املهريي ب�أن جميع امل�شاركني
قاموا ب�إبراز نتائج �سلبية لفحو�صات
ف��اي��رو���س «ك ��ورون ��ا» وق ��ت و�صولهم
مل��وق��ع الت�صوير ،ل�ضمان �سالمتهم
و�سالمة اجلميع.
وق ��ال «ال �ف �ك��رة ج ��اءت م��ن متابعتنا
للم�سل�سل وال��ذي القى �شهرة وا�سعة
وغ�ير م�سبوق ب�ين ال�شباب يف دولة
الإم � � ��ارات وح� ��ول ال �ع ��امل م ��ا دفعنا
لإعداد وت�صوير حلقة خا�صة باللعبة
امل�شهورة لعبة احل�ب��ار ،وامل�ك��ون��ة من
خ �م �� �س��ة م ��راح ��ل ،وت �� �ش �م��ل مراحل
امل�سابقة على اللعبة الأوىل بعنوان
«� �ض��وء �أخ���ض��ر�� ،ض��وء �أح �م��ر» ولعبة
«� �ش��د احل� �ب ��ل» ،ول �ع �ب��ة «ق �ف��ز ج�سر
الزجاج» ،ولعبة «التيلة» ،انتهاء بلعبة
«ذا كا�سربز» �إىل �أن جميع الأن�شطة «قر�ص الع�سل»».
وال �ع��رو���ض امل�ق��دم��ة يف حلقة «لعبة وت � � � ��دور �أح � � � � ��داث امل �� �س �ل �� �س��ل ح ��ول
احل� �ب ��ار» ت� ��أت ��ي لأغ ��را� ��ض الرتفيه متناف�سني مي ��رون ب�ضائقة مالية،

ميار�سون �ألعاب �أطفال �شعبية ،لكن
ب�ع��واق��ب وخ�ي�م��ة ،وذل��ك �سعيا منهم
للح�صول على ج��ائ��زة نقدية كبرية
ل �ل �غ��اي��ة .ال���س�ل���س�ل��ة امل ��ؤل �ف��ة م ��ن 9
حلقات يف �سبتمرب املا�ضي ،متزج بني
الرمزية االجتماعية والعنف ال�شديد
م��ن خ�ل�ال ر�ؤي� ��ة ب��ائ���س��ة للمجتمع،
ع�بر �شخ�صيات م��ن ال�ف�ئ��ات الأكرث
عر�ضة للتهمي�ش يف كوريا اجلنوبية،
بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا
ال�شمالية.
ب��رن��ام��ج «ذا ك��ا� �س�ب�رز» ه ��و برنامج
كوميدي ترفيهي من �إعداد وتقدمي
خم�سة �شباب �إم��ارات �ي�ين ،ويت�ض ّمن

حلقات ترفيهية ،فكاهية وم�شوقة
ت�ت��راوح م ��دة ك � ٍّ�ل م�ن�ه��ا م��ا ب�ي�ن 10
دقائق �إىل ن�صف �ساعة تقريباً وذلك
يف �أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع يف متام
ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة م �� �س��اءاً بتوقيت
�إمارة دبي .الكوميديون اخلم�سة هم
� :سعيد احلليان ،عبد اهلل �أحراري،
فهد املطرو�شي ،مطر املهريي ،و�سيف
اجل�سمي .والفكرة انبثقت من متابعة
ال�شباب الإم��ارات �ي�ين يومياً للعديد
م��ن ال�برام��ج ال�ف�ك��اه�ي��ة الكوميدية
الأجنبية عرب الإنرتنت ،الأمر الذي
دفعهم للتفكري بطرح فكرة تقدمي
برنامج كوميدي بنكهة �إماراتية .ومن

خالل الربنامج يود اخلم�سة مُ�شاركة
العامل يف يوميات ال�شباب الإماراتي
بطريقة �سل�سة ومرحة ومبتكرة ،من
خ�لال �إع��داد حلقات ب�شكل �أ�سبوعي
تت�ضمن بع�ضها الأن�شطة والهوايات
الإم ��ارات� �ي ��ة م ��ع ت���س�ل�ي�ط�ن��ا ال�ضوء
على الطبيعية والأم��اك��ن ال�سياحية
واحل �ي��وي��ة بجميع �إم � ��ارات الدولة.
وم��ن اجلدير بالذكر �أن ت�سمية “ذا
كا�سربز” ت ��أت��ي م��ن امل�ع�ن��ى اللغوي
للأ�شخا�ص الذين ول��دوا يف غ�ضون
ثالث �إىل خم�س �سنوات من بداية �أو
نهاية جيل ،مثل ال�شباب الذي ولدوا
يف فرتة نهاية الت�سعينات.

جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون تختتم مقابالت �سلطنة ُعمان..وت�ستقبل �شعراء يف �أبوظبي على مدار يومني

•• �أبوظبي-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت جل�ن��ة حتكيم ب��رن��ام��ج ��ش��اع��ر املليون
مب��و��س�م��ه ال �ع��ا� �ش��ر ،ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه جل �ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال �ب�رام ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية
ب�أبوظبي ،يوم الأحد ،جولتها الرابعة يف عا�صمة
�سلطنة ُع�م��ان “م�سقط” ،وال�ت��ي �شهدت �إقبال
كبري من امل�شرتكني الذين قدموا ق�صائد مميزة
ومبهرة �أم ��ام جلنة التحكيم ،فيما ت�ب��د�أ جلنة
التحكيم اليوم االثنني مقابلة �شعراء يف �أبوظبي
ب�شكل مبا�شر على مدار يومني و�سط حت�ضريات
و�إج��راءات تعك�س الت�صميم على التعايف والعودة
�إىل احلياة الطبيعية.
قال الأ�ستاذ �سلطان العميمي ،مدير �أكادميية
ال���ش�ع��ر ع���ض��و جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ب��رن��ام��ج �شاعر
امل �ل �ي��ون� ،أن ج��ول��ة ��س�ل�ط�ن��ة ُع �م��ان ج� ��اءت بعد
ا�ستقبال الربنامج لعدد كبري من امل�شاركات التي
كانت على م�ستوى جيد ،م�ستوى �شعر عمال يف
املوا�سم املا�ضية تطور مو�سم بعد مو�سم ا�ستطاع

ال � ُع �م��ان �ي�ين ك ��ان ك �ب�ير واجل ��ول ��ة ن��اج �ح��ة ،و�أن
ال�شاعر �أنا العماين �أن ي�صل �إىل نهاية �شاعر جولة يف �سلطنة عمان �أمر �ضروري ومهم.
املليون �سابقًا ،وكل هذه الأ�سباب جعلت من �إقامة و�أ�� �ض ��اف ال�ع�م�ي�م��ي �أن الإق� �ب ��ال م��ن ال�شعراء م�ستويات بع�ض الق�صائد مذهل ومميز مبعنى

املو�سم.
و�أكد ال�شا عر حمد ال�سعيد ،ع�ضو جلنة التحكيم،
 �أن ال�شعراء عمان على مر املوا�سم الت�سع املا�ضية
م��ن ��ش��اع��ر امل�ل�ي��ون وه��م ي�شكلون ح���ض��ور قوي
ومميز ،وقد كانت دول��ة عمان �ضرورية حتى ال
نخ�سر مثل هذه الكوكبة اجلميلة واملميزة من
ال���ش�ع��راء ،فكانت ه��ذه املحطة بالن�سبة لل�شعر
ع �م��ان ه��ي ال �ب��واب��ة دخ��ول �ه��م و�إط�لال �ت �ه��م على
املو�سم العا�شر.
و�أو�ضح ال�سعيد �أن ال�شعر العماين ت�ط��ور �إىل
حد كبري ويف كل ن�سخة جند ال�شاعر العماين يف
تطور م�ستمر ،وقد �صدر برنامج �شاعر املليون
�أ�سماء جميلة وجنوم �إىل �سماء ال�شعر من �سلطنة
عمان ،وما زالوا متواجدين يف ال�ساحة ال�شعرية،
وه��ذا يح�سب للربنامج و�أي�ضا يح�سب لل�شاعر
العماين اهتمامه بنف�سه وحر�صه على هذا الإرث
الأدبي ،معرباً عن �سعادتهبهذه املحطة ومتمنياً
الكلمة ،متوقعا �أن يح�صل على ��ش�ع��راء عُمان �أن تكون يف كل مو�سم لأن عمان و�شعراء عمان
على ن�صيب جيد من املقاعد يف قائمة املائة هذا ي�ستحقون هذه املحطة.
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ك�شفت املطربة واملمثلة وعار�ضة الأزياء نيكول �سابا ،عن �أنها ت�ستعد لطرح
�أغنية جديدة بعنوان (الباب يف ّوت جمل) ،بعد جناح �أغنيتها اجلديدة
(اجلو حلو) ،م�ؤكدة �أن ظهورها على (�إن�ستجرام) مل يكن لإثارة اجلدل
(لدى مقومات مثرية لكننى ال �أ�ستغلها).
ّ
وقالت (نيكول) ،يف هذا احلوار � ،إن ظهورها كممثلة �أمام عادل �إمام هو �سبب
�شهرتها ،لذلك ال تريد �أن تقدم � اً
أعمال فنية �ضعيفة لأنها حترتم اجلمهور،
م�شرية �إىل �أن م�شاركتها فى م�سل�سل (الهيبة) كانت موفقة.
ال �أفا�ضل بني الغناء والتمثيل ،بل �أفعل ما ي�سعدين

Tuesday

35

نيكول �سابا :اختفائي كممثلة فرتات
طويلة �سببه هو �أننى انتقائية ً
جدا
• بداية ..ما �سر جناح �أغنية (اجلو حلو)؟
 جنحت �أغنية (اجلو حلو) لأن توقيت طرحها كان منا�س ًبا جدًا ،فهى �أغنية بروح ال�صيفوالفرحة ،تعاونت خاللها مع نخبة من الفنانني الكبار ،امللحن حممد يحيى وال�شاعر �شريف
عبيد واملوزع املو�سيقى �أمني نبيل ومهند�س ال�صوت ماهر �صالح.
مر النا�س بفرتة �صعبة على م�ستوى العامل ب�سبب ظروف انت�شار فريو�س (كورونا) ،وكنت
�أريد تقدمي عمل فنى ي�ساعد حمبى الفن على حت�سني حاالتهم النف�سية ،لذلك تعاونت مع
ه�ؤالء الفنانني الكبار لنطرح هذه الأغنية.
و�أرى �أن اجلمهور يحتاج �إىل �أع�م��ال فنية مبهجة ،جتعله ي�شعر بال�سعادة ،ل��ذا ،واحتفا ًء
بال�صيف ،قدمت �أغنية مرحة ،وهذا ما يعرفه عنى اجلمهور وما ينتظره منى.
اجتهدت لتقدمي �أغنية جديدة خمتلفة فى ال�شكل وامل�ضمون عن كل ما يجرى طرحه فى
ريا ،لأننى �أحرتم جمهورى.
ال�سوق ،وي�ستغرق اختيار �أعماىل الفنية وقتًا كب ً
• كيف كانت كوالي�س ت�صوير فيديو الأغنية؟
ً
ب�سيطا جدًا ،لأننى ف�ضلت تقدمي (كليب) على ال�شاطئ (من غري ما
 فيديو الأغنية كان�أكون �أوفر) ،وكانت الكوالي�س جميلة ،وكنت مت�أكدة من �أن م�شاهد البحر وال�شم�س والهواء
�ستعجب اجلمهور.
• ما تفا�صيل الأغنية اجلديدة التى ت�ستعدين لطرحها؟
 ا�سمها (الباب يف ّوت جمل) ،من كلمات ال�شاعر �أمري طعيمة ،و�أحلان حممد يحيى ،وتوزيععلى فتح اهلل ،وهى ت�شبه �أغنيات الـ(دي�سكو) ،وهدفها � ً
أي�ضا �أن ي�شعر اجلمهور بال�سعادة..
و�أثق فى �أنها �ستعجب النا�س.
�أود �أن �أ�شري �إىل �أننى �أحب العمل فى م�صر ،و�سعيدة ب�أن الدولة ناجحة فى مواجهة فريو�س
(كورونا) دون الت�أثري على الأن�شطة الفنية ،كما �أحب اجلمهور امل�صرى ،وهو يحب �أن يرانى
على امل�سرح (�أنا �شاطرة �أوى فى حفالت الاليف).
• كيف كانت حفالتك الأخرية؟
ناجحا ج �دًا بف�ضل اهلل،
 �شاركت ف��ى حفل م��ع الفنان حممد حماقى ،منذ ف�ترة ،وك��انً
وح�ضره عدد �ضخم من النا�س ،وا�ستمتعت بالغناء �إىل جانب (حماقى).
كما قدمت حفلاً مع الدمية ال�شهرية �أبلة فاهيتا ،وكانت فكرة خمتلفة وجديدة� ..أنا �أحب
كل ما هو جديد ،خا�صة الأفكار اجلريئة التى تقرب الفن من اجلمهور (اجلمهور يحب
اللى يالغيه).
وتعاقدت لتقدمي عدد من احلفالت فى ال�ساحل ال�شماىل خالل الفرتة املقبلة ،كما �س�أحيى
عددًا من حفالت الزفاف ،و�س�أقدم حفالت فى الإمارات.
• هل تفكرين فى التعاون مع مطرب مهرجانات؟
 �أحب الفن ال�شعبى ،و�أنا �أول من تعاون مع املطرب عبدالبا�سط حمودة فى �أغنية (مفي�شريا وكانت جتربة مميزة للغاية ،لأنها كانت
م�ستحيل) ،منذ �سنوات ،وحققت
ً
جناحا كب ً
مدرو�سة.
�أما عن فكرة التعاون مع مطرب مهرجانات خالل الفرتة املقبلة ،ف�أود �أن �أقول �إننى انتقائية
ج�دًا ،وال �أنفذ �أى عمل فنى دون درا�سة وتفكري ،و�أرى �أن الأغنيات املنت�شرة حال ًيا� ،سواء
�شعبية �أو مهرجانات ،كانت حتتاج �إىل درا�سة وتفكري قبل �إطالقها (ع�شان مايبقا�ش عمل
وال�سالم).
• ما ر�أيك فى م�ستوى كلمات الأغنيات حال ًيا؟
 خالل الفرتة املا�ضية قر�أت �أغنيات كثرية جميلة ،و�سمعت � ًأي�ضا �أغنيات مكتوبة باحرتاف،
و�أعجبتنى �أغنية ح�سن �شاكو�ش ويا�سمني رئي�س (يا حبيبتى) ،و�أغنية (كلنا مننجر) لوائل
كافورى ،و�أرى �أن (وائل) قدم �أغنية فارقة خالل هذا املو�سم.
• ملاذا ابتعدتِ عن التمثيل؟

 اختفائى كممثلة فرتات طويلة �سببه هو �أننى انتقائية جدًا ،و�أعلن جلمهورى�أننى �أُعجبت ب�سيناريو فيلم (�سورى لبنانى)،
�س�أ�شارك بالتمثيل خالله ،و�سيجرى ت�صويره فى الإم ��ارات ،و�أعتقد �أنه
�سيكون عملاً مميزًا.
• هل �أن��ت حمظوظة لأن��ك تعاونت مع الزعيم ع��ادل �إم��ام كممثلة فى
بداية م�سريتك؟
 نعم ..بالت�أكيد ،فتعاونى مع الزعيم ع��ادل �إم��ام فى فيلم (التجربةالدمناركية) هو �سبب �شهرتى.
جميع امل�صريني والعرب ينتظرون �أفالم وم�سل�سالت الزعيم ،لذا كان
ظهورى �إىل جانب �أ�سطورة كعادل �إمام �سب ًبا كاف ًيا ل�شهرتى .ولأننى
�أدرك م�سئولية �أن يحبنى اجلمهور امل�صرى ،ال �أقبل الظهور
فى عمل �سينمائى �أو تليفزيونى �ضعيف (ما بحب�ش �أحرق
نف�سى� ..أن��ا �شبعانة ف��ن) ،و�أنتظر �أن �أ�صادف العمل املميز
الذى يعجب اجلمهور.
ال �أفا�ضل بني الغناء والتمثيل ،بل �أفعل ما ي�سعدنى وي�سعد
اجلمهور ،وال �أ�شارك فى �أى �شىء ملجرد امل�شاركة.
• م��ا حقيقة ت�ع��اون��ك م��ع � �ص��ادق ال���ص�ب��اح ل�ت�ق��دمي عمل
فنى؟
 مل �أتعاقد مع املنتج الكبري �صادق ال�صباح على �أىعمل فنى ،ومل نتفاو�ض ،و�س�أعلن جلمهورى
فو ًرا �إذا تعاقدت على تقدمي �أى عمل فنى.
• ك �ي��ف ك��ان��ت جت��رب��ة امل �� �ش��ارك��ة فى
ال � � ��درام � � ��ا ال� ��� �ش ��ام� �ي ��ة مب�سل�سل
(الهيبة)؟
 م�سل�سل (الهيبة) م��ن الأعمالريا ،بجز�أيه
التى حققت
ً
جناحا كب ً
الأول والثانى ،لأن �صنّاع العمل بذلوا
ريا فى حت�ضريه.
جمهودًا كب ً
العمل ي�ضم كوكبة م��ن ال�ن�ج��وم ،على ر�أ�سهم
الفنان تيم احل�سن ،وعلى الرغم من �أننى ال �أقدم
�أع� �م � اً�ال ت�ل�ي�ف��زي��ون�ي��ة ك �ث�يرة ف��ى ل �ب �ن��ان ،لكننى قررت
امل�شاركة فى هذا العمل لأنه جيد.
• م��ا م��وق�ف��ك م��ن امل �� �ش��ارك��ة ف��ى الأع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة متعددة
اجلن�سيات؟
اً
 �أرحب بامل�شاركة فى هذه الأعمال ،لأن هذا يعترب تبادل ثقاف ًيا يرثىالدراما العربية،
لكن ال�صعوبة التى تواجه �صنّاع ه��ذه الأع�م��ال هى تعدد اللهجات� ..أمتنى �أن
ن�صنع � اً
أعمال ي�شاهدها جميع العرب.
• م��ا ردك ع�ل��ى ات�ه��ام��ك ب ��إث��ارة اجل ��دل ع�ل��ى (�إن���س�ت�ج��رام) ب�إطاللتك
الأخرية؟
 مل �أتعمد �أو �أق�صد �إث��ارة اجل��دل نهائ ًيا ،و�إطاللتى الأخ�ي�رة كانتجمرد جتريب ل�شىء جديد ،ال �أحب �إث��ارة اجلدل رغم �أننى قادرة
على فعل ذلك ..فلدىّ مقومات ال �أ�ستغلها.

�شريف منري تاجر خمدرات فى (حلم الأ�سمرات)
انتهى املخرج ح�سني �صالح من ت�صوير ما يقرب من ن�صف �أحداث م�سل�سل الدولة امل�صرية جتاه الإن�سانية و�إنقاذ حياة �سكان الع�شوائيات ونقلهم فى
حى الأ�سمرات مبراحله املختلفة ،ويقدم ر�ؤية خمتلفة متاما له�ؤالء ال�سكان
"حلم الأ�سمرات" الذي يتم ت�صويره يف حي الأ�سمرات بالقاهرة.
وي�شارك يف امل�سل�سل ع��دد كبري من النجوم امل�صريني ،والعمل ي�برز جهود وكيف حتولت حياتهم فيما ي�شبه باحللم بعد كابو�س طويل عا�شوا فيه
خالل �سنوات من الإهمال ،اىل حياة �آدمية وكل �أ�سرة ولها ق�صة
خمتلفة.
وق��ال م�صدر مطلع �إن الفنان �شريف منري ي�شارك يف بطولة
امل�سل�سل ب ��إح��دى ال���ش�خ���ص�ي��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة وي �ق��دم دور تاجر
خمدرات وتقدم الفنانة �سمرية عبدالعزيز دور والدته يف العمل،
وعندما ي�أتي ق��رار نقلهم حلي الأ�سمرات يرف�ض ب�شدة نظراً
لتجارته املحرمة ،ومع توايل الأحداث تكت�شف والدته �أنه يتاجر
يف املخدرات وحت��اول مقاومته و�إبعاده عن هذا الطريق بطرق
كثرية وخمتلفة �إىل �أن تنجح يف ذلك ويذهبون للعي�ش يف حي
الأ�سمرات.
م�سل�سل "حلم اال�سمرات" ي�شارك فى بطولته كل من الفنان
حم�م��د ري ��ا� ��ض ،و� �ص��اب��ري��ن ووف� ��اء ع��ام��ر ،وال �ق��دي��رة �سمرية
ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وال�ف�ن��ان��ة يا�سمني ج �م��ال ،وال�ف�ن��ان��ة ن�ه��ال عنرب،
و�أنو�شكا ،ومت التعاقد مع ال�شاعر جمال بخيت لكتابة كلمات
ترتات امل�سل�سل والأغ��اين الداخلية ومن املقرر �أن ي�شارك وائل
الف�شني ويا�سمني علي بالغناء يف العمل اجلديد.
والعمل يربز جهود الدولة امل�صرية جتاه الإن�سانية و�إنقاذ حياة
�سكان الع�شوائيات ونقلهم فى حى الأ�سمرات مبراحله املختلفة،
ويقدم ر�ؤية خمتلفة متاما له�ؤالء ال�سكان وكيف حتولت حياتهم
فيما ي�شبه باحللم بعد كابو�س طويل عا�شوا فيه خالل �سنوات
من الإهمال �إىل حياة �آدمية وكل �أ�سرة ولها ق�صة خمتلفة.
ك��ان �آخ��ر �أع�م��ال امل�خ��رج ح�سنى �صالح م�سل�سل "بت القبائل"
ب �ط��ول��ة ك��ل م��ن ع �م��رو ع�ب��داجل�ل�ي��ل وح �ن��ان م �ط��اوع حممود
عبداملغنى ،وحممد ري��ا���ض ،ومدحت تيخا� ،أ��ش��رف طلبة ،منة
ف�ضاىل� ،سمرية عبدالعزيز ،عمرو دروي����ش ،والنجم ال�صاعد
هيثم جنم.

�صربي فواز� :سعيد بتكرميي عن (والد نا�س)
ع�ّب�رّ ال�ف�ن��ان � �ص�بري ف ��واز ع��ن �سعادته
ب��اجل��وائ��ز ال �ت��ي ح���ص��ده��ا م� ��ؤخ� � ًرا عن
�أعماله التي قدمها يف رم�ضان املا�ضي
م��ن ال�ع��دي��د م��ن امل�ه��رج��ان��ات املختلفة،
الف ًتا �إىل �أن �أه��م ما مييز ه��ذه اجلوائز
�أن�ه��ا م��ن ت�صويت اجل�م�ه��ور ،م ��ؤك �دًا �أنه
يعتز ب�ك��ل ع�م��ل ق��دم��ه ،وال ي��وج��د عمل
يف�ضله على الآخر.
وقال فواز� :إن التكرميات التي ح�صدها
م�ؤخ ًرا كان عن دوره يف م�سل�سل (مو�سي)،
الذي قدمه يف رم�ضان املا�ضي وامل�سل�سل
الثاين (والد نا�س) الذي قدمه يف نف�س
ال�شهر( :لو ما بحب�ش الأدوار دي مكنت�ش
عملتها وال يوجد دور ل��دى �أف�ضل من
الثاين).
وي�شارك �صربى فواز يف بطولة م�سل�سل
"بيت املعادى" ال ��ذى ي�خ��رج��ه حممد
�سالمة ،وتدور �أحداثه يف �إطار ت�شويقى،
حيث �أو� �ش��ك ��ص�برى على االن�ت�ه��اء من
ت�صوير �أغ�ل��ب م�شاهده ،وم��ن امل�ق��رر �أن
ينتهى من الت�صوير خالل الأيام القليلة
املقبلة.
ويقدم ف��واز بطولة ق�صة "الثمانينات"
م��ع الفنانة �إجن��ى امل �ق��دم ،حيث ينق�سم
امل�سل�سل �إىل  3ق�ص�ص ت��دور �أحداثها
يف ال�ستينيات والثمانينيات والألفينات،
وتنق�سم بطولة كل ق�صة بني كندة علو�ش
و�إجنى املقدم وتارا عماد.
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العلماء يدح�ضون �أكرث الأوهام انت�شارا عن تخفي�ض الوزن
�أث�ب��ت علماء جامعة �أري��زون��ا الأم��ري�ك�ي��ة ع��دم وج��ود ع�لاق��ة ب�ين تناول
الكربوهيدرات ال�سريعة وزيادة الوزن.
وت�شري جملة � ،Advances in Nutritionإىل �أنه وفقا للباحثني،
لي�س للكربوهيدرات ال�سريعة ،مثل التمور واخلبز الأبي�ض والع�سل والرز
والبطاطا والفا�صوليا والأرز الربي واخل�ضار ،ت�أثري يف وزن الإن�سان
وحلل الباحثون البيانات الإح�صائية وقارنوا م�ؤ�شر كتلة اجل�سم حلوايل
مليوين �إن�سان ،وات�ضح لهم �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون مواد غذائية
ذات م�ؤ�شر �سكر مرتفع ،ال مييلون �إىل زي��ادة ال��وزن وال�سمنة ،وي�ساعد
تناول الكربوهيدرات ال�سريعة بن�سب �صحيحة ،على االحتفاظ بوزن
�صحي ويخف�ض خطر الإ�صابة مبختلف الأمرا�ض.

وا�ستنادا �إىل هذه النتائج ين�صح الباحثون باتباع حمية متوازنة غنية
بالكربوهيدرات وخا�صة احلبوب الكاملة.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن" ،تناول �أنواع خمتلفة من الكربوهيدرات ،مبا
فيها اخلبز الأبي�ض والكربوهيدرات ال�سريعة واحلبوب الكاملة يعترب
مزيجا عقالنيا مفيدا لل�صحة".
ويذكر �أن الدكتور �أندريه بوبروف�سكي ،خبري التغذية الرو�سي� ،سبق �أن
ك�شف الأخطاء ال�شائعة التي يرتكبها النا�س عند حماولتهم التخل�ص من
ال��وزن الزائد .من بينها  -اجلهل بقيمة الطاقة احلقيقية للمنتجات ،
واالنتقال ال�سريع �إىل نظام غذائي جديد جذر ًيا  ،ف�ض ً
ال عن الرغبة يف
�إنقا�ص الوزن من خالل الن�شاط البدين فقط.

م�شروبات ت�ضاعف خطر الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء

�أعلنت الدكتورة يلينا �سمرينوفا� ،أخ�صائية الأورام الرو�سيةـ �أن الع�صائر
وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة ،ت�ضاعف خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون .وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أنه ا�ستنادا �إىل نتائج درا�سة ا�ستمرت 14
عاما� ،أجراها باحثون من جامعة وا�شنطن الأمريكية ،مب�شاركة � 95ألف
امر�أة ،اكت�شف الباحثون �أن تناول �أكرث من ن�صف لرت من هذه امل�شروبات
امل�ح�لاة يوميا ،ي�ضاعف م��ن خطر الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�ق��ول��ون مقارنة
بالن�ساء الأخ��ري��ات .و�أن ه��ذه امل�شروبات تزيد م��ن خطر الإ��ص��اب��ة بهذا
ال�سرطان بني املراهقني مبقدار الثلث .و�أن هذا اخلطر مل ينخف�ض حتى
بعد التقدم بالعمر والتخلي عن تناول هذه امل�شروبات.
ويقول �أح��د الباحثني" ،مل تت�ضح الأ�سباب الدقيقة �إىل الآن .ولكن قد
يكون ال�سبب زي��ادة ع��دد �سالالت البكترييا املر�ضية يف الأم�ع��اء ،وتطور
ال�سمنة والتهابات حملية يف جدار الأمعاء".
وي�ضيف ،وميكن �أي�ضا �إ�ضافة مغلي الفواكه املحتوي على ن�سبة عالية من
ال�سكر� ،إىل قائمة امل�شروبات التي ت�شكل خطورة على الأمعاء.

فوائد زيت اخلروع

 - 1ع� �ل ��اج ال � �ت � �ه� ��اب امل� �ف ��ا�� �ص ��ل
ال��روم��ات �ي��زم��ي :ي�ع��د زي ��ت اخل ��روع
عالجا �سحرياً للتخل�ص من الآالم
ال��روم��ات �ي��زم �ي��ة ،ال �ت �ه��اب املفا�صل
و)ال �ن �ق��ر���س( ،وذل� ��ك ل �ق��درت��ه على
اخ�تراق طبقات اجللد ب�سهولة؛ ما
ي�ساعد على تخفيف الآالم ،وذلك
مب�سحه على مو�ضع الأمل.
 - 2تخفيف ا��ض�ط��راب��ات ال ��دورة ال�شهرية :يخفف م��ن ا�ضطرابات
ال ��دورة ال�شهرية ال�ت��ي ي�شكو منها ع��دي��د م��ن ال�ن���س��اء ،وال�ت��ي تتمثل يف
ع��دم انتظام ت��دف��ق ال��دم ،ت�شنجات يف البطن وتقلب امل ��زاج ،حيث يعمل
حم�ض “الري�سينوليك” على حتفيز تدفق الدم يف حال ت�أخره ،ويخفف
من �آالم البطن.
 - 3العناية بالب�شرة :خ�صائ�صه امل�ضادة للبكترييا والفطريات جتعل من
زيت اخلروع عالجاً فعا ًال حلب ال�شباب والدمامل التي تظهر يف الب�شرة،
كما �أنه يعمل على �إ�ضفاء النعومة والن�ضارة على الوجه والب�شرة.
 - 4التخل�ص من الإم�ساك :يعد هذا الزيت مبثابة ملني طبيعي �شديد
الفعالية يف الق�ضاء على الإم�ساك وحت�سني عمل اجلهاز اله�ضمي ب�شكل
عام.
 - 5حت�سني الر�ضاعة الطبيعية :ي�ساعد زيت اخلروع على �إدرار حليب
الأم �ه��ات امل��ر��ض�ع��ات ،لكن ين�صح ب�ع��دم الإف ��راط يف ت�ن��اول��ه ح�ف��اظ�اً على
�صحة الر�ضع.

طبيب يحدد الفيتامينات التي يجب
تناولها خالل وبعد كوفيد19 -

• ا�ستخل�ص الهنود احلمر من �شجر كروم الأدغال
مادة ي�سكبونها يف مياه الأنهار فت�شل حركة الأ�سماك
ثم تطفو على ال�سطح ما ا�سم هذه املادة ؟
تامبو

• قال وا�صفا جحا يف احدى كتبه لو ان جحا تفرغ
يف حياته ل�صناعة ال��ن��وادر التي ن�سبت اليه ملات
قبل ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها
عبا�س حممود العقاد

• �أي القارات اكرث ارتفاعا؟
القارة املتجمدة اجلنوبية

• من املعروف �أن الأع�صاب املخية عددها  12ع�صب
فما هو ترتيب ع�صب ال�سمع؟

الع�صب الثامن

املمثلة اليونانية زانثي جورجيو ت�ضيء ال�شعلة خالل بروفة لدورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف بكني  .2022رويرتز

ك�شف الدكتور �أندريه زولوتاريوف� ،أخ�صائي علم الوراثة التغذوية ،ما �إذا
كانت الفيتامينات والعنا�صر املعدنية �ست�ساعد اجل�سم يف مقاومة عدوى
الفريو�س التاجي امل�ستجد والتعايف ال�سريع من املر�ض.
وي�شري الأخ�صائي ،يف حديث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن الفيتامينات
والعنا�صر املعدنية هي من املكونات ال�ضرورية يف النظام الغذائي ،ونق�صها
ي ��ؤدي �إىل تدهور احلالة ال�صحية وام��را���ض خمتلفة .وه��ي حيوية جدا
عندما يكون اجل�سم �ضعيفا ب�سبب املر�ض .ولكن يف نف�س الوقت ال توجد
بيانات موثوقة عن ت�أثري هذه الفيتامينات والعنا�صر املعدنية �أو تلك يف
م�سار "كوفيد."-19
ويقول" ،ال ميكننا �أن نو�صي باال�ستخدام االجباري للفيتامينات والعنا�صر
املعدنية �أو منعها يف ف�ترة ع�لاج "كوفيد ،"-19مع �أن��ه نالحظ حاالت
و�صف فيتامينات  Cوفيتامني  Dوعنا�صر ال�سيلينيوم والزنك للمر�ضى.
ولكن ال توجد بيانات �إح�صائية ت�ؤكد ب�أنها ت�ساعد على التعايف ب�سرعة من
املر�ض" .وي�ضيف مو�ضحا ،يف بع�ض احلاالت ميكن �أن ت�ساعد الفيتامينات
على اال�سراع يف �إعادة الت�أهيل بعد النعايف من "كوفيد."-19
ويقول" ،يجب �أن نفهم ب�أنه ال يوجد مفهوم "موحد لإعادة الت�أهيل" .لأن
متالزمة ما بعد "كوفيد "-19تختلف من مري�ض �إىل �آخ��ر .الفريو�س
التاجي امل�ستجد يلحق ال�ضرر ب�أجزاء اجل�سم ال�ضعيفة .ف�إذا حتدثنا عن
نق�ص الفيتامينات عند ال�شخ�ص قبل �إ�صابته باملر�ض ،فبالطبع عليه
تناولها للتعايف ب�سرعة".
ويقول" ،فمثال �أحد خيارات متالزمة ما بعد "كوفيد "-19يف حالة ارتفاع
م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ،يتطلب ا�ستخدام املكمالت املعدنية للتحكم يف
م�ستوى ال�سكر .كما توجد حاالت لنق�ص عن�صر احلديد ،ويف هذه احلالة
يجب تناول فيتامني  Dو�أدوية حمتوية على حديد �سهل االمت�صا�ص".

•هل تعلم �أن حجم القلب يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وكذلك �أبعاده � .أما وزنه املتو�سط فهو ٣٢٥غم
بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو ٢٤٥غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
•هل تعلم �أن معدّل خفقات القلب ي�صل اىل  ٧٢خفقة يف الدقيقة �أو  ٤٣٢.خفقة يف ال�ساعة �أو ٣٧٨٤٣٢٠٠
يف ال�سنة.
• هل تعلم �أن الكبد عند الأ�شخا�ص املدمنني على الكحول يكون �أ�سمن �أو �أ�ضخم من كبد الأ�شخا�ص
الغري مدمنني لأن الكبد يَ�س ُمن بامل�سكرات في�صبح م��أوى لل�شحوم وبالتايل يت�ش ّمع الكبد وهناك �أ�سباب
�أخرى لت�ش ّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
• الكبد ي�سمى ب�أع�ضاء عديدة يف ع�ضو واحد لكرثة وظائفه وهل تعلم �أن كبد الكثري من احليوانات
ي�ستعمل كعالج ف ّعال لفقر الدم اخلبيث.
• هل تعلم �أن الرجال الذين ّ
تخطوا �سن الثالثني �أو الأربعني �أكرث تع ّر�ضا للقرحة من غريهم
• �أن املنجم امل�سمى (�سيربابيالد) الذي �إكت�شف يف الربازيل �أنتج �أ�ضخم �سبيكة ذهب �إذ بلغ وزنها ٦٠٠
كيلو غرام دفعة واحدة.
• هل تعلم �أن كرثة الدهون يف الطعام ي�ؤدّي اىل تك ّون احل�صاة املرارية وال�سبب هو �أن الدهون تزيد
من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت امل��رارة لفرتة طويلة من احل�صيات
ف�أنها قد ت�ؤدّي اىل ا�صابتها بال�سرطان.

ال�سباق املنتظر
يف �ساحة اجلامعه و�ضعت ورقة بي�ضاء كبرية حتمل خرباً ل�سباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع
للكثري منهم فهب كل الريا�ضيون للأ�شرتاك يف �سباق العدو املنتظر .
كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب اال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً ،وهو يتدرب نعم لكن
من ي�ضمن له انه �سيفوز  ..جل�س يف بيته يفكر حني دخل �شقيقه التو�أم لي�س�أله عما ي�شغل تفكريه وعندما �سمع
ق�صته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك  ..هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما
ر�أيك ان ن�شرتك معاً ولكن ب�أ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�سباق،
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم ،وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�شك يف �شيئ ابدا ف�أنا وانت �صورة
واحدة ل�شخ�صني ..رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية
ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
ً
يوم ال�سباق ،اتفقا ودر�سا اخلطة معا وقاما بفح�ص الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون ،وامام املر�آه
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً ،تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته �إىل حيث
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما ..وبد�أ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل
قوته وهلل اجلميع من حوله ،جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�صل �إىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله،
لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�صيب وال احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �شديدة والوقت مير به وهو ال يدرى اما تومي فقد رك�ض بكل قوته وو�صل �إىل املكان
ومل يجد �شقيقه فظن انه خدعه ف�أكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ضاً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان
يلقنه در�ساً لن ين�ساه  ..مع و�صوله خلط النهاية �صفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�سرة ما حدث وقال الأب :رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك
على اجتياز مثل هذا ال�سباق ..حمد تومى اهلل على جناة �شقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت
يف الأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �ضارة نافعه.

