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ف�سل ال�سجن على العي�ش مع زوجته
�إىل مركز لل�شرطة،  ح�شر رجل خا�شع للإقامة �جلربية يف منزله 

وتقدم بطلب غريب بح�شب ما ذكرت �ل�شلطات �لأمنية يف �إيطاليا.
�أن  �ل�شرطة وطلب  �إىل مركز  �لرجل  �ل��درك، توجه  �إذ وفقا خلدمة 
�أن مل يعد يحتمل حياته يف �ملنزل �إىل جانب  يو�شع يف �ل�شجن بعد 

زوجته، بح�شب ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.
�أل���ب���اين يف �ل��ث��لث��ن م��ن ع��م��ره، يعي�س يف  ومل ي��ع��د �ل���رج���ل، وه���و 
غيدونيا مونتيت�شيليو بالقرب من �لعا�شمة �لإيطالية روما، "يطيق 
�لتعاي�س �لق�شري مع زوجته"، وفق ما جاء يف بيان �لدرك يف مدينة 
ل  ف�شّ �ل��ك��ي��ل،  "بعدما طفح  �أن���ه  �ل��ب��ي��ان  و�أو���ش��ح  �مل���ج���اورة.  تيفويل 
�لهروب وتقدمي نف�شه لل�شرطة طالبا منها �إكمال حمكوميته خلف 
فر�شت  �لأمنية  �ل�شلطات  وكانت  بر�س.   لفر�ن�س  وفقا  �لق�شبان"، 
�لإقامة �جلربية  ��شمه،  �ل��ذي مل يك�شف عن  �لأل��ب��اين،  �لرجل  على 

�ملنزلية قبل عّدة �أ�شهر جلر�ئم مرتبطة بالجتار باملخدر�ت.
وكان من �ملفرت�س �أن تبقى �حلال كذلك ل�شنو�ت، وفقا ملا ذكره رئي�س 
�لدرك يف تيفويل، فرن�شي�شكو جاكومو فري�نتيه، يف ت�شريحات لوكالة 
فر�ن�س بر�س. وك�شف �أن "�لرجل كان يعي�س مع زوجته وعائلته. ومل 
تكن �لأمور جتري على خري". وقال �لرجل للدرك: "حتّولت حياتي 

�لأ�شرية �إىل جحيم مل �أعد �أحتّمله و�أريد �أن �أقبع يف �ل�شجن".
وطلب  �جلربية  �لإقامة  قو�عد  لنتهاكه  �لرجل  �أوق��ف  ما  و�شرعان 

�لق�شاء نقله �إىل �ل�شجن.

يخف�سان وزنهما لينجحا يف تبني الأطفال
جنح زوجان بريطانيان يعانيان من �لبد�نة، بتبني طفلن خلل �أربع 
�شنو�ت، رغم �ل�شروط �لقا�شية �لتي فر�شتها عليهما �إحدى وكالت 
�أي  تبني  من  يتمكنا  �أن  قبل  وزنهما  باإنقا�س  تق�شي  و�لتي  �لتبني 
طفل. وقالت �لزوجة �لتي �آثرت عدم �لك�شف عن هويتها، �إنها فكرت 
بتبني طفل بعد �أن حاولت �حلمل ملدة ثلث �شنو�ت تقريباً، وقيل لها 
�إجناب �لأطفال ب�شكل طبيعي. وب�شبب حما�شها  �إنها لن تتمكن من 

هي وزوجها لأن يكونا �أباً و�أماً، قرر� �لبحث عن طفل للتبني.
و�ختار �لزوجان وكالة بارناردو للتبني و�لتي تعترب �أكرب وكالة للتبني 
يف بريطانيا، دون �أدنى فكرة عن �ل�شروط �لتي تفر�شها �لوكالة على 
مع  تو��شلهما  وع��ن��د  �لأط��ف��ال.  بتبني  يرغبون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س 
لهما  قيل  عنهما،  �ملعلومات  بع�س  هناك  �مل�شوؤولن  و�إعطاء  �لوكالة 
باأنهما �شيكونان مثالين للتبني، لأن لديهما وظائف جيدة. وبعد �أول 
�جتماع مع مديرة وكالة �لتبني، �أ�شيب �لزوجان بخيبة �أمل، عندما 
قالت لهما �ملديرة باأن عليهما �إنقا�س وزنهما ك�شرط �شروري ليتمكنا 
�مل�شت�شار  �أن  �ملديرة،  و�أو�شحت  �لوكالة.  �أطفال عن طريق  تبني  من 
هذ�  م��ربرة  �لز�ئد،  وزنهما  ب�شبب  �لزوجن،  �شريف�س طلب  �لطبي 

�ل�شرط، باإعطاء �شورة �شحية للأطفال �لذين �شيتم تبنيهم.

هل يوؤثر ال�سفر للف�ساء على طول الإن�سان؟
لل�شفر عرب  م��ت��وق��ع  غ��ري  ت��اأث��ري  ع��ن  ح��دي��ث��ة  در����ش��ة علمية  ك�شفت 
�لف�شاء. و�أ�شارت در��شة �أجرتها جامعة جونز هوبكنز �لأمريكية، �إىل 
�أن طول رو�د �لف�شاء ميكن �أن يزد�د مبعدل ثلث بو�شات يف �لف�شاء، 
ولكن هذ� �شيعر�شهم خلطر �لإ�شابة باآلم �لظهر �ملزمنة عند عودتهم 
للأر�س. و�أ�شار �لباحثون يف د�ر�شتهم �لتي ن�شرت نتائجها يف جملة 
Anaesthesiology، �إىل �أن �نعد�م �لوزن يف �لف�شاء يت�شبب يف 
�لنمو عن طريق تقومي �لعمود �لفقري، ولكن جاذبية �لأر�س تعك�س 

هذ� �لتاأثري، و�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل �أمل �شديد.
رو�د  م��ن  �مل��ئ��ة  52 يف  �أن  �ل��در����ش��ات تظهر  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أ����ش���اف 
�أيام  �أول يومن �إىل خم�شة  �آلم �لظهر يف  �أي�شا من  �لف�شاء يعانون 
من �شفرهم �إىل �لف�شاء. وغالبا ما يختفي هذ� �لأمل، لكن �لبع�س 
"عرق �لن�شا"، وهو نوع من �آلم �لظهر ميكن  ي�شابون بحالت مثل 
�أن ينت�شر يف �ل�شاقن. وتعليقا على �لدر��شة قال موؤلفها �لربوفي�شور 
�إىل  �مل�شافرين  عند  �لظهر  لآلم  ثاقبة  "نظرة  �إن:  كوهن  �شتيفن 
�لف�شاء قد توفر معلومات مفيدة لعلج �آلم �لظهر لدى �لأ�شخا�س 

�لآخرين".
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اكت�ساف معا�سر نبيذ وجداريات عمرها 2700 عام
�أعلن علماء �آثار �إيطاليون و�أكر�د  يوم �أم�س �لأول �لأحد  �كت�شاف معا�شر 
ل��ل��ري، يف  ع��ام وج��د�ري��ات �شخمة يف قناة   2700 نبيذ تعود لأك��ر م��ن 
موقعن �أثرين ب�شمال �لعر�ق، تعود لعهد �مللك �لأ�شوري �شرغون �لثاين 

و�بنه �شنحاريب.
وحكم �مللك �لآ�شوري �شرغون �لثاين يف �لقرن �لثامن قبل �مليلد و�أ�ش�س 
عا�شمته دور �شاروكن �أي قلعة �شرغون يف �شمال �لعر�ق، و�لتي تقع �لآن يف 

�شهل نينوى قرب مدينة �ملو�شل.
�آث��ار من  وعلماء  �إيطالين  �آث��ار  علماء  بعثة م�شرتكة من  �لأح��د  و�أعلنت 
�إقليم كرد�شتان �شمال �لعر�ق، �كت�شاف �لآثار  مديرية �لآث��ار يف دهوك يف 
�لتي تعود �إىل عهد �مللك �شرغون �لثاين )721-705 قبل �مليلد( و�بنه 

�شنحاريب �لذي خلفه.
وعر �ملنقبون على معا�شر نبيذ �شناعي تعود حلقبة �شنحاريب يف موقع 
�أوديني  م��ن جامعة  �لآث���ار  ع��امل  ي�شرح  كما  ده���وك،  قرية خن�س يف  ق��رب 
�مل�شارك للبعثة �لإيطالية د�نييلي مور�ندي  �لإيطالية بوناكو�شي و�ملدير 

بوناكو�شي.
و�أ�شاف يف ت�شريح ل�"فر�ن�س بر�س"، "يبدو �أنه كان م�شنع نبيذ �شناعي. 
�لعنب ل�شتخر�ج ع�شري  ت�شتخدم يف ع�شر  كانت  من�شاأة   14 على  عرنا 
يف  نوعه  من  �كت�شاف  �أول  ه��ذ�  �أن  متابعاً  نبيذ"،  �إىل  ذل��ك  بعد  وحتويله 

�لعر�ق.
ويف موقع فايدة قرب دهوك، �كت�شف �ملنقبون كذلك قناة ري يبلغ طولها 
ت�شعة كيلومرت�ت بد�أ بناوؤها على عهد �شرغون �لثاين، نق�شت على �أطر�فها 
"12 جد�ريًة هائلًة" تعود لنهاية �لقرن �لثامن قبل �مليلد وبد�ية �لقرن 

�ل�شابع، يبلغ عر�س �لو�حدة منها خم�شة �أمتار وطولها مرتين.

ذوبان الرتبة ال�سقيعية... 
قنبلة موقوتة للمناخ 

�ملليء  �ل�شا�شع  �شتورد�لن  م�شتنقع  يقع 
بربك موحلة بن جبال مغطاة بالثلوج 
حيث تنبعث ر�ئحة بي�س فا�شد يف �لهو�ء 

�لنقي لأق�شى �ل�شمال �ل�شويدي.
يف هذ� �ملكان �لو�قع يف �لقطب �ل�شمايل 
على م�شافة نحو ع�شرة كيلومرت�ت من 
ب��ل��دة �أب��ي�����ش��ك��و �ل�����ش��غ��رية، ت�����ش��ري وترية 
�لحرت�ر �ملناخي �أ�شرع ثلث مر�ت من 

�أي مكان �آخر يف �لعامل.
على هذ� �مل�شتنقع �ملليء باخلث و�ملغطى 
بخ�شل من �حل�شائ�س و�شجري�ت �لتوت 
�لبي�شاء،  و�لأزه���ار  و�لربتقايل  �لأزرق 
تظهر  ف�شائية  لكب�شولة  م�شابهة  قمرة 
�أه��م��ي��ة ه���ذ� �مل���ك���ان �مل��ف��ق��ود ع��ل��ى حافة 

�لعامل.
ذوب������ان �لرتبة  �ل��ع��ل��م��اء  ي���در����س  ه���ن���ا، 
�جلوفية �ملتجمدة �ملعروفة با�شم �لرتبة 
كيث  �لباحث  يتنقل  عندما  �ل�شقيعية. 
لر�شون فوق �لألو�ح �خل�شبية �ملو�شوعة 
ع���ل���ى ���ش��ك��ل ���ش��ب��ك��ة ب��غ��ي��ة �ل�������ش���ري فوق 
�ختبار�ته،  لإج��ر�ء  �مل�شتنقعات  �أحو��س 
يغرق �لهيكل يف �مل�شتنقع وتظهر فقاعات 

على �شطحه.

درا�سة تك�سف عن ارتباط خطري بني 
البيئة املحيطة والأمرا�ش النف�سية �ص 23

تناول املك�سرات يحد من 
تكرار الإ�سابة ب�سرطان الثدي

وج���دت در�����ش���ة ن�����ش��رت  م��ن ق��ب��ل �مل��ج��ل��ة �ل��دول��ي��ة لل�شرطان 
و�أنو�ع  و�جل���وز  �ل�����ش��ود�ين  للفول  �ملنتظم  �ل�شتهلك  �أن 
ويقلل  �حل��ي��اة  قيد  على  �لبقاء  يعزز  �لأخ���رى  �ملك�شر�ت 
ب�شرطان  �مل�شابات  �لن�شاء  ل��دى  �ملر�س  تكر�ر  خطر  من 

�لثدي.
�للو�تي  �ل��ث��دي  �شرطان  م��ن  �لناجيات  �أن  �لبيانات  و�أظ��ه��رت 
لديهن  كانت  �أ�شبوعًيا،  �ملك�شر�ت  من  �أون�شة  ن�شف  من  �أك��ر  تناولن 
مقارنة   95% بن�شبة  �شنو�ت  خم�س  مل��دة  �حل��ي��اة  قيد  على  �لبقاء  م��ع��دلت 

بالن�شاء �للو�تي مل يتناولن �ملك�شر�ت.
تناولن  �للو�تي  �لن�شاء  م��ن   94% �إن  �لباحثون  ق��ال  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة 
�ملك�شر�ت بانتظام مل يعانن من تكر�ر �أو عودة �لإ�شابة ب�شرطان �لثدي خلل 

خم�س �شنو�ت من �لتعايف من مر�شهن �لأويل.
��شتهلك  "يرتبط  �لدر��شة:  يف  �مل�شارك  �ملوؤلف  �شو،  �أو  �شياو  �لدكتور  وق��ال 
�لناجيات من �شرطان �لثدي  �لبقاء على قيد �حلياة بن  �ملك�شر�ت بتح�شن 

على �ملدى �لطويل".
�ملك�شر�ت غنية بالعديد من �لعنا�شر �لغذ�ئية، مبا يف ذلك �لأحما�س �لدهنية 
غري �مل�شبعة و�لربوتن و�لألياف و�لفيتامينات و�ملعادن وغريها من �ملكونات 
�لن�شطة بيولوجياً، مثل فيتو�شرتول�س و�ملركبات �لفينولية، �لتي لها فو�ئد 

�شحية معروفة، وفق ما �أورد موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين. 

- تخفيف القلق اليومي
ملعلومات  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  م��وق��ع  ن�شرها يف  مّت  در����ش��ة  يف 
�لتقنية �حليوية عام 2013، �أجريت على جمموعة من 
قبل  ه��ادئ��ة  مو�شيقى  �إىل  ��شتمع  منهم  ج��زء  �مل�شاركن، 
�إىل  ��شتمع  �لآخ���ر  و�جل���زء  �لنف�شي،  لل�شغط  �ل��ت��ع��ّر���س 
�شوت �ملياه �ملتدفقة، يف حن �أّن �لق�شم �لثالث مل ي�شتمع 
�إىل �أي �شيء. وكانت �لنتيجة �أن �لق�شم �لذي ��شتمع �إىل 
ممار�شة  بعد  �أك��رب  ب�شرعة  �لتعايف  �إىل  متاثلو�  �ملو�شيقى 

�ل�شغط عليهم.

- رفع جودة النوم
�ملو�شيقى  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع  �أّن  �لأب��ح��اث  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أث��ب��ت 
ي�شاعد  وف��ع��اًل  �آم��ن��اً  ع��لج��اً  يكون  �أن  ميكن  �لكل�شيكية 
��شتمعت جمموعة  �أمريكية،  در��شة  �ل�شرتخاء. ويف  على 
�لكل�شيكية،  �ملو�شيقى  45 دقيقة من  �إىل  �مل�شاركن  من 
يف  �شوتي  ك��ت��اب  �إىل  �أخ���رى  جمموعة  ��شتمعت  ح��ن  يف 
�لذين  �أّن  �لنتيجة  �أ�شابيع، وجاءت  �لنوم ملدة ثلثة  وقت 

��شتمعو� �إىل �ملو�شيقى كانت لديهم جودة �لنوم �أف�شل.
تابعي �ملزيد: فو�ئد �لكركم �لطازج للن�شاء �شت�شدمك

- تقوية الذاكرة وتعلم اللغات
�ملو�شيقى تعزز  �أن  �إىل  �لعلمية  �لأبحاث  �لعديد من  �أ�شار 
�لذ�كرة وترفع من م�شتوى �لقدرة على حفظ �ملعلومات، 
�إل �أّن هذ� �لأمر يعتمد على جمموعة عو�مل، منها: نوع 
�ملو�شيقى، و��شتمتاع �مل�شتمع لتلك �ملو�شيقى، وحتى مدى 

قدرة �مل�شتمع على �لتدريب جيد�ً.
تابعي �ملزيد: كيفية �ختيار �لغذ�ء �ل�شليم لعائلتك يف يوم 

�لأغذية �لعاملي

- معاجلة االإحباط واالكتئاب
�أّن �ملو�شيقى تعمل على حت�شن �ملز�ج،  ولأّنه من �ملعروف 
�أظهرت در��شة �أيرلندية يف عام 2014م، �أجر�ها باحثون 
من جامعة كوين، �أّن �لعلج باملو�شيقى يخفف من �لكتئاب 
وُيعزز من �لثقة يف �لنف�س، كما �أن �ل�شتماع �إىل �ملو�شيقى 

ي�شاعد على رفع فعالية �أدوية �لكتئاب ملن يتناولونها.

- رفع االأداء
بل �شك �أّن �لكثريين يحبون �أّن يبد�أو� يوم عملهم بالقليل 
من �ملو�شيقى، و�إن �ختلفت �أنو�عها وفقاً للأذو�ق �ملختلفة؛ 
من هنا ظهرت �لأبحاث �لتي در�شت هذ� �لأم��ر، ووجدت 
�لإنتاجية.  رفع  �إىل  ي��وؤدي  �إيجابياً  تاأثري�ً  للمو�شيقى  �أّن 
و�أطلق �لبع�س على ذلك م�شمى "تاأثري موز�رت". وهناك 

و�لعلماء  �ل��در����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لذين دعمو� ذلك، منهم "ترييز� 
ليزيوك" من جامعة ميامي، �لتي 
�لأ�شخا�س  ���ش��م��اع  �أّن  �إىل  �أ����ش���ارت 

ي�شاعد  يحبونها؛  �لتي  للمو�شيقى 
ع��ل��ى حت�����ش��ن �مل�����ز�ج، وم���ن ث���ّم زي���ادة 

�لقدرة على �إجناز �لأعمال �ملطلوبة.

����ش��ط��ر�ب��ات �ل��ق��ل��ق �ل��ن��ف�����ش��ي: كيف 
تخرجن من هذه �حلالة؟

طبيعياً.  �أم���ر�ً  لي�س  �مل�شتمر  �لقلق 
وم���ن �مل��ه��م �ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ط���رق �إد�رة 

�لقلق؛ من �أجل �ل�شتمتاع باحلياة.
"�شيدتي نت" يطلعك يف �لآتي، وبح�شب �لدكتور جريوم 
بالزولو، �لطبيب �لنف�شي، و�أ�شتاذ علم �لنف�س �ل�شريري 
��شطر�بات  من  �لتخل�س  كيفية  على  فرن�شا،  يف  و�لطبي 

�لقلق، وفقاً ل�"توب �شانتيه":
ت�شعرين  �لدماغ:  ير�شله  �إن��ذ�ر  لديك �شدى  ي��ردد  �لقلق 
�أنك  �أو  ي��ن��ت��ظ��رك،  خ���ط���ًر�  ه���ن���اك  ب�����اأن  ب���اآخ���ر  �أو  ب�����ش��ك��ل 
�حللق  يف  بعقد  ت�شعرين  �أو  معينة  �شعوبات  �شتو�جهن 
�شارة،  غ��ري  �مل�شاعر  ه��ذه  �عتبار  رغ��م  �مل��ع��دة...  ورم يف  �أو 
�إل �أنها مفيدة، ومفيدة لأنها تلفت �نتباهك �إىل خطر �أو 
موقف حمفوف باملخاطر: على �شبيل �ملثال، حمى �شديدة 
تاأخري غري مربر ل�شديق يكون  �أو  �لطفل  مفاجئة لدى 
عادة ملرة و�حدة. من ناحية �أخرى، "ي�شبح �لقلق مر�شًيا 
لأن  �أو  للغاية،  ق��وي  لأن���ه  �إم���ا  معينة،  ح����دوًد�  جت���اوز  �إذ� 
قدرتنا على �لتغلب عليه غري كافية"، كما يحدد �لطبيب 

�لنف�شي �لدكتور جريوم بالزولو.

اأعرا�ض القلق املفرط
�أعر��س  �إىل  �مل��ف��رط ه���ذه  �ل��ق��ل��ق  ت����وؤدي ح��ال��ة  �أن  مي��ك��ن 
ج�شدية مثل عدم �نتظام �شربات �لقلب، �ل�شد�ع ، �آلم يف 
ا  �أي�شً �إىل ذل��ك... ولكن  �لت�شنج، وما  ، نوبات من  �لبطن 
للمو�قف  �ملنا�شبة  غري  �لفعل  وردود  �لرتكيز  �شعوبة  يف 
غري �ملهمة. تغزو كل �لأفكار ر�أ�شك وُتبقيك يف حالة توتر 

ويقظة د�ئمتن.
ويف �شهادة من �إحدى �لفتيات �شديدة �لن�شاط تقول �إنها 
"ت�شعر بالقلق من �ل�شباح �إىل �مل�شاء ب�شاأن �أي �شيء وكل 
نك�شات  �لرد عليها،  يتم  �إلكرتوين مل  بريد  ر�شالة  �شيء: 
�لتاأخر  عاطفية ل�شديق، عو�قب حمتملة للقاح، �حتمال 
عن �لو�شول �إىل �ملكتب...، وما �إىل ذلك". يركز �ل�شخ�س 
�نتباهه على �لأحد�ث �مل�شتقبلية �لتي ينظر �إليها على �أنها 

�أو  �أو �جلنون  �ل�شيطرة  د�ئًما من فقد�ن  خطرية. يخاف 
�ملوت. ين�شى �أن يعي�س �للحظات �حلالية ويفكر با�شتمر�ر 

يف خماوفه، كما لو �أن ذلك ميكن �أن يحميه.

طرق التخل�ض من القلق
��شطر�ب  من  للخروج  فر�شة  �أق�شى  �ملري�س  "لإعطاء 
جو�نب  جميع  �لعتبار  يف  �لعلج  ياأخذ  �أن  يجب  �لقلق، 
يعد  �أن ل  هو  .و�لهدف  �أ�شرع وقت ممكن  �ل�شطر�ب يف 

�لقلق عائقاً"، كما يوؤكد �لدكتور بالزولو.
�لعلجات �ل�شلوكية �ملعرفية �لتي ل غنى عنها جتعل من 
�ملمكن �لعمل على �شلوك �لتجّنب و�لتخل�س من طريقة 
ل�شطر�بات  �لقيا�شي  �لعلج  �إن��ه  �ملنا�شبة.  غري  �لتفكري 
�لقلق. تو�شح �لدكتورة �شيلفي فيفيوركا، طبيبة نف�شية: 
م�شاكل  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �مل��وج��زة  �ل��ع��لج��ات  ه��ذه  "�إن 
�ملري�س �حلالية ت�شتند �إىل مر�قبة وتنظيم �لرو�بط بن 
�مل�شاعر و�لأفكار و�ل�شلوكيات". يحلل �ملعالج مع مري�شه 
و�لتي  يعاين  جتعله  �لتي  و�ل�شلوكيات  �لتلقائية  �لأف��ك��ار 
يحافظ عليها رغم كل �شيء. �شري�فقه بعد ذلك نحو منط 
تفكري �أكر و�قعية. لأنه يف �أغلب �لأحيان، يكون تف�شرينا 

للموقف هو �لذي يجعلنا نعاين ولي�س �لو�شع نف�شه.
�مل��ع��ال��ج مل��ري�����ش��ه جم��م��وع��ة من  ، ي��ق��دم  �ل��وق��ت نف�شه  يف 
�لع�شلت،  ��شرتخاء  �لأدو�ر،  لعب  )�لتنف�س،  �لتقنيات 
و�لتي  �إل���خ(  �ل��ذ�ت��ي،  �ملغناطي�شي  �لتنومي  �ل���ذ�ت،  تاأكيد 
�شت�شاعده على �إد�رة �أعر��س �لقلق لديه. ت�شمح �لتمارين 
�لعملية للمري�س مبو�جهة �ملوقف �ملثري للقلق تدريجًيا 
)يف �لو�قع �أو با�شتخد�م �شماعة ر�أ�س �لو�قع �لفرت��شي(، 
�لو�قعية  �حلياة  يف  ثمَّ  �لبد�ية،  يف  �ملمار�س  مع  �ملكتب  يف 
هو  "�لهدف  ب��الزول��و:  �لدكتور  يقول  ��شت�شارتن.  ب��ن 
زيادة وترية �لتجارب �لإيجابية، لتحطيم �أمناط �لتجنب 

و�لياأ�س، وتقليل حدوث �لأحد�ث �ل�شلبية �إن �أمكن".

عالٌج حمتمل لت�سّوهات 
اجلنني بعد ك�سف اأ�سبابه

م�����ع ك�����ل م�������ش���ط���ل���ٍح ل����لأم����ر������س 
�خُللقّية،  �ل��ت�����ش��ّوه��ات  �أو  �ل��ور�ث��ي��ة 
�إّن  ���ا ي���ق���ول  ن�����ش��م��ع ����ش���وًت���ا د�خ���ل���يًّ
و�لذي  �لأق�����ارب،  زو�ج  ه��و  �ل�شبب 
حدوث  �ح��ت��م��الت  م��ع��ه  تت�شاعف 
عيوب خلقية، حتى مع عدم وجود 
�لبحث  �لعائلة.  يف  ور�ثية  �أمر��س 
�لباحثة  عليه  �لذي عملت  �جلديد 
"مها  يف �مل��رك��ز �ل��ق��وم��ي ل��ل��ب��ح��وث 
�أُطلق عليه  زكي" مع فريق بحثي، 
�إليها  ن�����ش��ب��ًة  زكي"،  "متلزمة 
مرة،  لأول  �حل��ال��ة  �كت�شفت  لأّن��ه��ا 
م��ع ب��اح��ث��ون م��ن �لهند و�لإم����ار�ت 
�ملتحدة.  و�ل�����ولي�����ات  و�ل�����رب�زي�����ل 
بيانات  ق��و�ع��د  �ل��ب��اح��ث��ون  وفح�س 
عاملية ت�شم 20248 عائلة لديها 
��شطر�بات  م���ن  ي��ع��ان��ون  �أط����ف����اٌل 
�مل��م��ي��زة لهذه  �ل��ع�����ش��ب��ي  �ل��ن��م��و  يف 
يقرب  م���ا  �أن  ووج�����دو�  �مل���ت���لزم���ة، 
من ثلث �لأطفال �مل�شابن يف هذه 
�لعائلت يعانون من عيوب خلقية 
تقول  �ل����ر�أ�����س.  ���ش��غ��ر  �أو  ه��ي��ك��ل��ي��ة 
مت  حالة  �أول  �إنَّ  زك��ي  مها  �لدكتور 
حيث  م�����ش��ر،  م��ن  ك��ان��ت  �كت�شافها 
على  �جلديدة  �ملتلزمة  هذه  توؤثر 
وظيفة تخليق �جلنن من 4 ل� 12 
"زكي"  وك�شفت  �ل��ب��د�ي��ة.  يف  ي��وًم��ا 
"�شكاي  ملوقع  ة  يف ت�شريحات خا�شّ
نيوز عربية" �إىل �أنَّ هذه �ملتلزمة 
�إ�����س  �إل  "د�بليو  ج����ن  ت�������ش���رب 
�جلن  "هذ�  م�شيفة:   ،"WLS
ه��و �مل�����ش��وؤول ع��ن �ل��وي��ن��ت بروتن 
)WNT Protein(، ووظيفته 
هو �إعطاء �إ�شارة لتكوين �جلنن يف 
�لبد�ية". متلزمة زكي توؤثر على 
منو �لعديد من �أع�شاء �جل�شم قبل 
�لولدة، مبا يف ذلك �لعن و�لدماغ 
ويعاين  و�ل��ق��ل��ب،  و�لكلى  و�ل��ي��دي��ن 

�لأطفال من �إعاقات مدى �حلياة.

بيع حذاء ملايكل جوردان 
بـ1,5 مليون دولر 

ب��ي��ع ح����ذ�ء �ن��ت��ع��ل��ه جن��م ك���رة �ل�شلة 
�لأم��ريك��ي مايكل ج���ورد�ن يف بد�ية 
دولر  مليون   1،5 بحو�يل  م�شريته 
�ملز�د�ت  يف  قيا�شي  �شعر  حتقيق  م��ع 
على �لأحذية �لتي مّت �نتعالها خلل 
"�شوذبيز".  �أعلنت  مباريات، وفق ما 
�لأمريكية  �ل�شلة  ك��رة  بطل  و�نتعل 
هذ� �حلذ�ء �لأبي�س و�لأحمر خلل 
�لأول  مو�شمه  من  �خلام�شة  �ملبار�ة 
ومذ�ك  بولز".  "�شيكاغو  فريق  مع 

��شتهر �حلذ�ء يف �مللعب وخارجه.
ن�شرته  بيان  �مل���ز�د�ت يف  د�ر  وك�شفت 
"�حلذ�ء �لريا�شي  "تويرت" �أن  على 
�لأعلى قيمة �لذي طرح يف مز�د هو 
"نايكي �ير �شيب�س" من �لعام 1984 
 1472000 ب�شعر  للتّو  بيع  �ل��ذي 
�ل�شلع  ع��ل��ى  م����ز�دن����ا  خ����لل  دولر 

�لفاخرة يف ل�س فيغا�س".

كيف تعمل املو�سيقى على 
تعزيز ال�سحة النف�سية؟

اإال  هي  ما  مو�سيقى  بدون  احلياة  "نيت�سه" اأّن  ال�سهري  املفكر  يرى 
خطاأ فادح، ومثله الكثريون الذين يرون اأّن املو�سيقى عن�سٌر لي�ض 
جماليًا وفنيًا وح�سب، بل عن�سٌر للحياة؛ ُي�ساهم يف حت�سني املزاج 
من  الكثري  ووج��د  اأخ��رى،  ت��ارة  اال�سرتخاء  على  وي�ساعد  ت��ارة، 

النف�سية  ال�سحة  على  اإيجابية  اآث��ارًا  للمو�سيقى  اأن  الدرا�سات 
للفرد. يف االآتي ن�ستعر�ض بع�سًا من تلك االآثار التي اأتت على 

ذكرها الدرا�سات العلمية:



الثالثاء   26  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13375  
Tuesday    26   October   2021   -  Issue No   13375

22

�ش�ؤون حملية

بف�سل الربنامج املو�سيقي اال�ستثنائي وفعاليات اأ�سبوع الف�ساء 

اإك�سبو 2020 دبي ي�سجل نحو 1.5 مليون زيارة منذ انطالقه

خالل احتفال اإك�سبو 2020 دبي بالذكرى ال� 76 الإن�ساء االأمم املتحدة

اأورك�سرتا ال�سباب الإماراتية: ندعو العامل اإىل التعاي�ش ال�سلمي و نبذ التع�سب ووقف احلروب

يف ختام اأ�سبوع الف�ساء يف اإك�سبو 2020 دبي

اأورك�سرتا الفردو�ش تكرم م�ستك�سفي الف�ساء الأوائل بحفل مو�سيقي �ساحر

الثاين �سمن �سل�سلة ليايل اأم�سيات خالدة

حفل لنان�سي عجرم وراغب عالمة ي�سيء �سماء اإك�سبو 2020 دبي 12 نوفمرب املقبل

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

حممد معني الدين

 2020 �إك�شبو  �نطلقه، �شجل  24 يوما فقط من  خلل 
�جتذ�بهم  �شاهم يف  زي��ارة،  �ألفا و314  دبي مليونا و471 
�شمن  تنظيمه  مت  �ل��ذي   2020 �إك�شبو  يف  �لف�شاء  �أ�شبوع 
�لدويل  �حل���دث  ينظمها  �ل��ت��ي  �لع�شر  �مل��و���ش��وع��ات  �أ�شابيع 
�ملو�شيقي ذي  �ل��ربن��ام��ج  �ن��ع��ق��اده، ف�شل على  ف��رتة  ط��و�ل 
�لذي مت تقدميه طو�ل  نوعه  و�لفريد من  �لرفيع  �لطر�ز 
تلك �لفرتة، و��شتمل على عدد كبري من �لعرو�س �ملو�شيقية 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  �شاهمت  ك��م��ا  �خل��لب��ة.  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�أعد�د  �لطويلة و�إج��ازة منت�شف �لف�شل �لدر��شي يف تعزيز 

�لزو�ر.
حتفيز  من  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �لف�شاء  �أ�شبوع  و�أم��ك��ن 
�مل��ح��ادث��ات ح���ول جم��م��وع��ة م��ن �مل��و���ش��وع��ات �مل��ه��م��ة، ومن 
على  �حلا�شلة  و�لتطور�ت  �لف�شائي،  �حلطام  تاأثري  بينها 
�شعيد �لتقنيات �مل�شتخدمة يف هذ� �لقطاع، و�لعدد �ملتز�يد 

�لف�شاء  على  ب�شمتهن  ت��رك  ��شتطعن  �للتي  �لن�شاء  من 
�أث�����ار �ه��ت��م��ام عمالقة  �خل���ارج���ي ويف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع، �ل����ذي 
بيزو�س  وجيف  ما�شك  �إيلون  �أمثال  من  �حلديث  �لقت�شاد 
كاأحد �لقطاعات �لكربى �لو�عدة يف عامل �ل�شتثمار. يف هذ� 
�لإطار، متكنت غرفة دبي ووكالة �لإمار�ت للف�شاء ومركز 
هذ�  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  م��ن  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
و�ملناق�شات  �ملحادثات  من  �شل�شلة  تنظيم  عرب  �ملهم  �لقطاع 
�لت�شويق  يتيحها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ف��ر���س  بحثت  �ل��ت��ي 

�لتجاري لهذ� �لقطاع �لو�عد.
��شتقطب  حيث  ك��ب��ري�،  جن��اح��ا  �لف�شاء  �أ���ش��ب��وع  حقق  وق��د 
جماهري غفرية، وقدم مو�شيقى باإيحاء�ت ف�شائية مذهلة، 
ومنح �لزو�ر �لفر�شة لتاأمل �لنجوم، ف�شل عن �أنه �أتاح لهم 
�لإمار�تين  �لف�شاء  رو�د  على  ق��رب  ع��ن  ��ل��ت��ع��رف  فر�شة 
ونورة  �إم���ار�ت���ي،  ف�شاء  ر�ئ���د  �أول  �مل��ن�����ش��وري،  ه���ز�ع  ومنهم 
�ملطرو�شي، �أول ر�ئدة ف�شاء �إمار�تية، �إ�شافة �إىل �لعرو�س 
�لإمار�ت"  "فر�شان  ف��ري��ق  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ذه��ل��ة  �جل��وي��ة 
"�شقور  �ل�شعودين  نظر�ئهم  مع  �جلوية،  لل�شتعر��شات 
�ل�شعودية" �لذين قامو� با�شتعر��شات جوية مبهرة يف �شماء 

يف  غفرية  جماهري  �حت�شدت  بينما   ،2020 �إك�شبو  موقع 
�شاحة �لو�شل حل�شور �لعر�س �لف�شائي �ملذهل.

و�شّكل �لأطفال حو�يل %25 من �أعد�د زو�ر موقع �إك�شبو 
2020 دبي، منذ �فتتاحه للجمهور يف �لأول من �أكتوبر، �إذ 
�جتذبتهم حزمة من �لأن�شطة و�لفعاليات �مل�شممة خ�شي�شا 
�أي��دي عمالقة  �لأطفال على  برنامج تدريب  لهم، مبا فيها 
�لكريكيت "ر�ج�شتان رويالز" وجل�شات لعب كرة �لقدم حتت 
�إىل  بالإ�شافة  �شيتي،  مان�ش�شرت  ن��ادي  من  مدربن  �إ�شر�ف 
�لفر�شان  حديقة  يف  تنت�شر  �لتي  للطفل   �ل�شديقة  �ملعامل 

وع�شر�ت �لأماكن �لأخرى.
ومل تتباطاأ وترية تو�فد �ل��زو�ر �إىل موقع �حلدث �لدويل، 
منذ حفل �لفتتاح �ملبهر �لذي �أقيم يوم 30 �شبتمرب �ملا�شي، 
و�لذي �شم كوكبة من �لنجوم و�ملو�هب من دولة �لإمار�ت 
�لعامل،  �أقطار  وخمتلف  �لأو�شط  و�ل�شرق  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��زو�ر من جتربة ع�شر�ت �لرب�مج  وذلك على �شوء متّكن 
�لثقافية كل يوم، �أثناء جتو�لهم بن �أكر من 200 جناح 

يف �أرجاء موقع �إك�شبو.
�لأخ��رية ح�شور  �لأ�شبوع �لطويلة  كما �شهدت عطلة نهاية 

�ملو�شيقي  بالعر�س  لل�شتمتاع  ق��دم��و�  و����ش��ع،  ج��م��اه��ريي 
باأكملها  �ملوؤلفة  �لفردو�س  �أورك�شرت�  قدمته  �لذي  �خللب 
م���ن �ل��ن�����ش��اء، ب��ق��ي��ادة �مل��اي�����ش��رتو ي��ا���ش��م��ي��ن��ا ���ش��ب��اح، وحتت 
�لذي  �لعر�س  �آر رحمان، وهو  �إيه  �لعاملي  �ملو�شيقار  �إ�شر�ف 
عامل  م��ن  م�شتوحاة  ونغمات  ب��اأحل��ان  �ليوبيل  م�شرح  م��لأ 
�لف�شاء، كما �شهدت �لعطلة نف�شها حفل ممتعا �آخر للفنان 
وكاتب �لأغاين �لربيطاين �شامي يو�شف، �لذي �ن�شم �إليه 
�ل��ذي حمل  �لعامل يف عر�شه  �أنحاء  مو�شيقيون من جميع 

عنو�ن "ما ور�ء �لنجوم".
ويف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر، د�ّشن قي�شر �لأغنية �لعربية، 
�لعرب  �ملطربن  �أكر  �أحد  �ل�شاهر،  �لعر�قي، كاظم  �لفنان 
جناحا، �شل�شلة "�أم�شيات خالدة" �لغنائية من �إك�شبو 2020 
دبي. كما قدم �إك�شبو 2020 لزو�ره عر�شا مو�شيقيا مميز� 
للملحن وكاتب �لأغاين و�ملنتج �ل�شوري �إياد �لرمياوي على 
�إك�شبو  �شل�شة جل�شات يف  �ليوبيل، مت تنظيمه �شمن  م�شرح 

�لغنائية، و�شهد ح�شور� كبري� من �جلماهري.
حظيت كذلك �لفعاليات �ملنتظمة ب�شعبية كبرية  بن �لزو�ر، 
�ملائي  و�ل�شلل  كاليدو�شكوب،  �لليلي  �لأ���ش��و�ء  كمهرجان 

�ملرتفع  �مل��ائ��ي  ب��ج��د�ره   ،2020 �إك�شبو  م��وق��ع  يف  �خل���لب 
�لذي يبلغ طوله 14 مرت�، ف�شل عن حديقة �لّريا، و�لتي 
لكامل  مبهرة  مناظر  على  �حل�شول  فر�شة  للزو�ر  �أتاحت 

�ملوقع بز�وية 360 درجة. 
�لزو�ر  �لفعاليات، تو�فد  �أثارته هذه  �لذي  ونظر� للحما�س 
و�مل�شروبات يف جميع  200 منفذ للأطعمة  �أكر من  على 
�أنحاء موقع �إك�شبو للح�شول على فر�شة جتربة �أطباق من 
�أكر من 50 مطبخا عامليا، بدء� من �لأطعمة �ل�شعبية �لتي 
تقدم يف �شو�رع كربى �ملدن �لعاملية، و�شول �إىل تلك �لتي تعد 
وفقا لأحدث تقنيات �لطهي �ملبتكرة وجتارب تناول �لطعام 
�مل�شتد�مة.  و��شتمر �إك�شبو 2020 دبي يف �جتذ�ب �مل�شاهدين 
عرب �ملن�شات �لرقمية لريتفع عدد �لزو�ر �لفرت��شين �إىل 
�أكتوبر، مقارنة مع من  �لأول من  ز�ئر منذ  10.8 مليون 
2020 دبي،  �إك�شبو  9.3 مليون ز�ئر يف �لأ�شبوع �ملا�شي.  
�ل��ع��امل لن�شنع م��ع��اً عاملاً  �أن��ح��اء  �ل����زو�ر م��ن جميع  ي��دع��و  
جديد�ً وذلك لغاية �حلادي و�لثلثن من مار�س 2022، 
خلل �شتة �أ�شهر من �لحتفال بالنبوغ �لب�شري، و�لبتكار، 

و�لتقدم و�لثقافة.
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تدعو  بر�شالة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شباب  �أورك�����ش��رت�  �أع�����ش��اء  بعث 
للتعاي�س �ل�شلمي و نبذ �لعنف و �لتع�شب ووقف �ل�شر�عات و 
�حلروب يف �لعامل، و�أكدو� �أن �إك�شبو 2020 دبي، ُيعد منرب�ً 
فاعًل  للتو��شل مع كافة ثقافات �لعامل، من �أجل ن�شر قيم 

�لت�شامح و �ملحبة بن �لب�شر.
جاء ذلك يف ت�شريحات �شحافية لعدد من �لأطفال �مل�شاركن 
يف �أورك�����ش��رت� �ل�����ش��ب��اب �لإم���ار�ت���ي���ة، ل��ف��ري��ق خ��دم��ات �إك�شبو 
�لإخبارية، وذلك على هام�س م�شاركتهم يف  �ملعر�س �لفني، 
�ل��ف��ر���س، �شمن  �مل��ت��ح��دة يف ق��اع��ة  �ل���ذي نظمه ج��ن��اح �لأمم 
بالذكرى  �لحتفال  مبنا�شبة  دب��ي،   2020 �إك�شبو  فعاليات 

�ل�شنوية �ل�شاد�شة و�ل�شبعن لإن�شاء �لأمم �ملتحدة. 
ياأتي �ملعر�س يف �إطار جهود �لأمم �ملتحدة �لر�مية �إىل تن�شيق 
�لعاملية  �لتحديات  على  �لتغلب  �أج���ل  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود 
�أهد�ف  وحتقيق  �مل��ن��اخ،  وتغري  "كوفيد19-"،  جائحة  مثل 
�ل��ع��ن��ف و �ل��ت��ط��رف وم��ق��اوم��ة كل  �مل�����ش��ت��د�م��ة ون��ب��ذ  �لتنمية 
�لب�شر  �ل�شلمي بن  �لتعاي�س  �إىل  و�لدعوة  �لعن�شرية  �أ�شكال 
�ملخاطر  �لعاملية من  �لبيئة  �لفقر وتعزيز وحماية  وحماربة 
�ملحيطة بها. و��شتمل �ملعر�س �لذي ح�شره عدد من م�شوؤويل 
مكتب �لأمم �ملتحدة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، على 
جمموعة كبرية من �للوحات �لفنية و�ل�شور �لفوتوغر�فية 

 130 �ل�شور م��ن   �آلف من  �نتقائها من بن ع��دة  �لتي مت 
�ل��ع��امل، عك�شت يف جمملها م�شامن  �أن��ح��اء  م��ن كافة  دول��ة 
�لتنمية  و�أه���د�ف  �لب�شرية  �ل�شر�عات  و  �لفقر  ح��ول  هادفة 

�مل�شتد�مة.
�ملعر�س  ت�شمنه  مب��ا  �ل�شديد  �إعجابهم  ع��ن  �ل���زو�ر  و�أع���رب 
من �شور  ولوحات نقلت على �أر�س �لو�قع �ملعاناة �حلقيقية 

�ل�شلم  ن�شر  �أج��ل  م��ن  �لدولية  �ملنظمات  وج��ه��ود  لل�شعوب، 
و  �لتو��شل  م�شوؤولة  �شاتيل،  �شارة  وقالت  �ل��ع��امل.  رب��وع  يف 
دولة  يف  �مل��ت��ح��دة  ل���لأمم  �مل��ق��ي��م  �ملن�شق  مكتب  يف  �حل��م��لت 
حل�شور  �ل��ي��وم  هنا  "تو�جدنا  �مل��ت��ح��دة:  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
بالأمم  �خلا�س  �ل�شرف  بيوم  دبي،   2020 �إك�شبو  �حتفالية 
�مل��ت��ح��دة مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك����رى �إن�����ش��ائ��ه��ا �ل����ذي ُي�����ش��ادف �لر�بع 
بح�شور  وت�شرفنا  ع��ام،  كل  من  �أكتوبر  �شهر  من  و�لع�شرين 
�شعادة �أمينة حممد نائبة �لأمن �لعام للأمم �ملتحدة، �لتي 
جاءت خ�شي�شاً من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لإحياء هذه 
�ل�شخم  �ل���دويل  �حل��دث  �أن  �أكدت:"  كما  �ملهمة".  �ملنا�شبة 
�إك�شبو2020 دبي، ُيعد بالفعل فر�شة �أكر من ر�ئعة للأمم 
�لذي  �لكبري،  �لفني  �ملعر�س  ه��ذ�  تنظيم  �أج��ل  م��ن  �ملتحدة 
ي�شم قائمة من �للوحات �لفنية و�ل�شور �لفوتوغر�فية من 
قبل عدد كبري من �لفنانن و �مل�شورين �ملحرتفن من 130 
دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل، لنقل �شورة و�قعية �إىل زو�ر 
تهتم  �لتي  �مل�شريية  بالق�شايا  وتعريفهم  �ل���دويل،  �حل��دث 
�أورك�شرت�  وقائد  مدير  قال  جانبه  �ملتحدة." من  �لأمم  بها 
�ل�شباب �لإمار�تية ريا�س قد�شي:"تاأ�ش�شت �أورك�شرت� �ل�شباب 
�ملنا�شبات  يف  ح��اف��ل  ت��اري��خ  ول��ه��ا   ،1994 ع���ام  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وعاملياً،  �قليمياً  و  حملياً  و�لن�����ش��ان��ي��ة  و�خل��ريي��ة  �لوطنية 
ب��اإن�����ش��اء م��ه��رج��ان �لإم����ار�ت   2004 وق���د قمنا خ���لل ع���ام 
�أن �ملو�شيقى هي لغة عاملية جتمع  �ملو�شيقي لل�شلم، ل�شيما 

�لإمار�تية ت�شم  �ل�شباب  �أورك�شرت�  �أن  �لعامل، موؤكد�ً  �شعوب 
ن��ح��و 60 ع��ازف��اً م��ن م��ر�ح��ل ع��م��ري��ة خمتلفة وه���ي  متثل 
�ملتحدة من  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  �ل�شلمي  �لتعاي�س 
خطة  وج���ود  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  قد�شي  وك�شف  �ملو�شيقى".  خ��لل 
دولة  د�خ��ل  وطني  �شيمفوين  �أورك�����ش��رت�   لإن�شاء  م�شتقبلية 
�لأطفال  و  �ل�شباب  لحت�شان  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�ملوهوبن يف هذ� �جلانب، حيث ُتكثف وز�رة �لثقافة و تنمية 
�ملعرفة جهودها للبحث عن �لعنا�شر �ملوهوبة من �ملو�طنن 
�ل�شيمفوين  �لأورك�شرت�  نو�ة  لي�شبحو�  �ملو�شيقي،  �ملجال  يف 
�أولياء �لأمور  �لوطني يف �لدولة خلل �لفرتة �ملقبلة، د�عياً 
من �ملو�طنن �إىل ت�شجيع �أبنائهم على تعلم �ملو�شيقى ليكونو� 

�أع�شاًء فاعلن يف هذه �لأورك�شرت� م�شتقبًل".
�أع�شاء فريق  �آر�ب د�يال من دولة �لهند و�أحد  وقال �لطفل 
�أورك�شرت� �ل�شباب �لإمار�تية" �أتوجه بر�شالة �إىل �لعامل عرب 
�إحلل �ل�شلم بن خمتلف  2020 دبي للإ�شر�ع يف  �إك�شبو 
�لب�شر،  جميع  بن  �لت�شامح  و  �ملحبة  قيم  ون�شر  �لعامل  دول 
ُي��در���س �لآب���اء �ملو�شيقى لأب��ن��اءه��م لأن��ه��ا طريق  �أن  �أمت��ن��ى  و 

�لتعاي�س �ل�شلمي بن �لأمم."
وقال زميله  �لطفل لينو�س كيا�شن، من دولة �ليابان: "�أمتنى 
�لعامل عرب  �إىل  ر�شالة مهمة  �إي�شال  نكون قد جنحنا يف  �أن 
هذ� �ملحفل �لدويل �لكبري، وهي �أن يعم �ل�شلم و �ملحبة كافة 

�أرجاء �لعامل من �أجل رفاهية �لب�شرية و نه�شتها".
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نظمت  �ل��ت��ي  �لف�شاء  �أ���ش��ب��وع  فعاليات  �ختتمت  
دبي،   2020 �إك�شبو  يف  كامل  �أ�شبوع  م��د�ر  على 
�ألف  ليال  ليلة من  ك��ان مبثابة  ر�ئ��ع  فني  بحفل 
�لر�ئدة  �لفردو�س  �أورك�شرت�  �أحيته  وليلة،  ليلة 
�ملكونة من 50 عازفة مو�شيقية، بقيادة �ملاي�شرتو 
يا�شمينا �شّباح، حتت �إ�شر�ف �ملو�شيقار �حلائز على 
جو�ئز عاملية �إيه �آر رحمن، قدم خللها جمموعة 
�أحدث  ع��ن  �لكل�شيكية ف�شل  �أحل��ان��ه  �أه��م  م��ن 
حلنها  �لتي  "�لأمل"  معزوفة  �ملو�شيقية  �أحلانه 

�لف�شاء  مل�شتك�شفي  ت��ك��رمي��ا  ل��ل��ح��دث  خ�شي�شا 
و�خليال،  �لف�شاء  عامل  و�مل�شتوحاة من  �لأو�ئ��ل، 
مزج فيها بن �إيقاعات �ملو�شيقى �لهندية و�ل�شرق 
�لطبيعة  من  �لقادمة  �لأ���ش��و�ت  وب��ن  �أو�شطية، 

و�لف�شاء كما يتخيلها �ملو�شيقار �لعبقري.
يف  �ليوبيل  حديقة  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي  �حل��ف��ل  متيز 
�إك�شبو 2020، بح�شور مميز من جمهور نوعي 
من هو�ة �ملو�شيقى �ل�شيمفونية، بالإ�شافة �إىل كبار 
�خلرب�ء و�لأ�شاتذة و�مل�شاركن يف �أ�شبوع �لف�شاء، 
و��شتمتع �حل�شور بهذ� �خلتام �ملده�س للأ�شبوع 
�ملنتديات  بعدد ل يح�شى من  ك��ان حافل  �ل��ذي 

وجل�شات  و�ل��در����ش��ات  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  و�لفعاليات 
�لع�شف �لذهني �لهادفة جميعها لتطويع �لف�شاء 
يف خدمة �لب�شرية. وقال �ملو�شيقار �لكبري تعليقا 
على هذ� �حلفل �خلتامي:  "مو�شيقى �أورك�شرت� 
�لفردو�س �لتي مت تقدميها ، م�شتهلمة من �أ�شو�ت 
�لف�شاء،  �أ�شبوع  وطبيعة  تتما�شى  لكي  �لف�شاء، 
�لذي �أقيم يف �إك�شبو 2020 دبي، يف �لغالب يتم 
تلحن �ملقطوعات �ملو�شيقية �ملتعلقة بالف�شاء يف 
�لغرب، ونادر� ما يتم تاأليف مقطوعات مو�شيقية 
م�شتلهمة من عامل �لف�شاء يف �ل�شرق، لذلك كان 
عملنا يتطلب �لكثري من �لإب��د�ع و�لبتكار، وهو 

�ملو�شيقى  �لدمج بن  ما ح�شلنا عليه من خلل 
�لهندية ونظريتها �ل�شرق �أو�شطية."

للغاية  و�ملوؤثرة  �ل�شاعرية  �لأم�شية  هذه  لم�شت 
�شحر  تعزيز  مت  حيث  �حل�����ش��ور،  جميع  م�شاعر 
�خلافتة  ب��الإ���ش��اءة  �ملبتكرة  �ملو�شيقية  �لنغمات 
وبالتاأثري�ت ثلثية �لأبعاد �لتي حملت �جلمهور 
لعامل �لف�شاء بكو�كبه وجنومه �مل�شيئة، كما كان 
كملب�س  �لتفا�شيل  بكافة  و��شح  �هتمام  هناك 
ع�شو�ت �لأورك�شرت�، �لتي كانت من �للون �لأزرق 
رو�د  ي��رت��دي��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ب��دلت  لتحاكي  �مل��ت��لأل��ئ 

�لف�شاء.
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بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه حفل �لفنان كاظم �ل�شاهر يف 
 2020 �إك�شبو  "�أم�شيات خالدة" �لتي تقام �شمن فعاليات 
دبي �لرتفيهية، �شيكون �جلمهور على موعد مع حفل جديد 
نوفمرب   12 ي��وم  ع��لم��ة  ور�غ���ب  ع��ج��رم  نان�شي  للنجمن 
�حلفل  يف  علمة  ر�غب  �شتار"  "�ل�شوبر  ويقدم   .2021
عر�س  �شمن  �لكبري،  �لفني  �مل�شو�ر  من  �شنة   30 ح�شيلة 
جديد مبتكر يربز �أهمية �ملو�شيقى يف حتقيق �لتو��شل بن 
�جلميع يف كل �أنحاء �لعامل، وي�شجع على �لتعاون و�مل�شاركة 
�أحد  وه��و  �لتنقل،  مو�شوع  مع  تت�شق  ��شتثنائية  جتربة  يف 
�لنجم  قال    .2020 �إك�شبو  يف  �لثلثة  �لرئي�شة  �ملو��شيع 
�لرغبة �حلقيقية يف تقدمي ما يعرب  "لدي  ر�غب علمة: 
على  �جل��م��ه��ور  م�شامع  �إىل  لي�شل  �ل��ث��ق��اف��ات  �م��ت��ز�ج  ع��ن 

�ختلف هوياتهم و�أهو�ئهم.. لطاملا �أردت لأعمايل �أن تكون 
�شل�شلة  و�شتكون  �لنا�س  ب��ن  �لتو��شل  �أب���و�ب  لفتح  �شبيًل 

)�أم�شيات خالدة( �لفر�شة �ملثالية لذلك".
ل��ل��ن��و�ي��ا �حل�شنة  ���ش��ف��رية  ن��ان�����ش��ي ع���ج���رم، وه����ي  وت���ق���دم 
�لو�شل  قبة  حتت  �أغانيها  �أب��رز  من  جمموعة  لليون�شيف، 
�لثلثة  �ملو��شيع  �أح��د  �لتنقل،  مو�شوع  لتج�شد  �ل�شاحرة، 
وتبعث من خلل حفلها   ،2020 �إك�شبو  عليها  يقوم  �لتي 
و�ملجتمعات  �لأف��ر�د  لدى  �لكامنة  �لقدر�ت  لإط��لق  ر�شالة 

و�شنع م�شتقبل �أف�شل.
 وقالت �لنجمة نان�شي عجرم: "عندما نتعاون ونعمل معا، 
ميكننا جميعا بناء جمتمعات �أف�شل، وكلي �شوق للم�شاركة 
يف رحلة �إك�شبو 2020 وفعالياته �ملذهلة، متمنية �أن ين�شر 
بن  وبخا�شة   - بالعامل  مكان  كل  يف  �لإيجابية  �أق��دم��ه  ما 

جيل �ل�شباب - للعتز�ز بالكون �لذي نعي�س فيه".

ّناع �للحظة يف �إك�شبو  و�أكدت لبنى هارون، نائب رئي�س - �شُ
2020 دبي: "�أطلقنا خلل �ل�شهر �جلاري �شل�شلة )�أم�شيات 
�إعجاباً  حققت  وق��د  �لنجوم،  من  نخبة  تقدم  �لتي  خالدة( 
ب�شوق للرتحيب  ننتظر  �لعامل.  �أنحاء  جماهريياً يف جميع 
�لو�شل  �شاحة  يف  ع��لم��ة  ور�غ���ب  ع��ج��رم  نان�شي  بنجمينا 

�ملذهلة، �شمن �أم�شية َتِعُد بلحظات ل تن�شى للجميع".
وي��ت��األ��ق ع��دد م��ن �أمل���ع �ل��ن��ج��وم �ل��ع��رب و�ل��ع��امل��ي��ن يف ليايل 
لنعقاد  �ل�شتة  �لأ�شهر  طيلة  تقام  �لتي  خالدة"  "�أم�شيات 
�لأغنية  قي�شر  بحفل  بد�ية  دبي،   2020 �إك�شبو   فعاليات 
فيما  �أك��ت��وب��ر،   15 ي��وم  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ل�شاهر  كاظم  �لعربية 
تقدم �شل�شلة �لليايل �لفنية جتارب ح�شورية ورقمية غامرة 
للجمهور. وتبث ليايل "�أم�شيات خالدة" على �لهو�ء مبا�شرة 
من �شاحة �لو�شل، �لقلب �لناب�س لإك�شبو 2020 دبي، �لتي 

تعد �أكرب �شا�شة عر�س بنطاق 360 درجة يف �لعامل. 
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�ش�ؤون حملية

نائبة االأمني العام لالأمم املتحدة
الإمارات �سريك موثوق واإك�سبو 2020 دبي ميثل 

لبنة اأ�سا�سية يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة
•• دبي - الفجر

نظم �إك�شبو 2020 دبي يوما خا�شا لإحياء �لذكرى �ل� 76 لإن�شاء �لأمم 
�ملتحدة، بح�شور �ل�شيدة �أمينة حممد، نائبة �لأمن �لعام للأمم �ملتحدة،  
لتقدميها حدث دويل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  بقيادة  �أ�شادت  �لتي 
مثل �إك�شبو 2020، على �لرغم من �لتحديات �لهائلة �لتي تو�جه �لعامل 
�أجمع، جر�ء جائحة فريو�س كوفيد19-، كما �أ�شادت �ل�شيدة �أمينة حممد 
باحلدث �لدويل لرتكيزه على مفهوم �ل�شتد�مة ودفعه نحو حتقيق �أهد�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة للأمم �ملتحدة بحلول 2030.
كانت معايل رمي �لها�شمي، وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�ملدير �لعام 
لإك�شبو 2020 دبي، يف مقدمة م�شتقبلي �ل�شيدة �أمينة حممد و�لدكتورة 
دينا ع�شاف، �ملن�ّشق �ملقيم للأمم �ملتحدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بح�شور  وذل��ك   ،2020 �إك�شبو  يف  �ملتحدة  ل��لأمم  �ل��ع��ام  �ملفو�س  ون��ائ��ب 

�س �لعام لإك�شبو 2020 دبي. جنيب �لعلي، �ملدير �لتنفيذي، مكتب �ملُفَوّ
وقالت معايل �أمينة حممد: "�إن �ملهمة �أمام �لأمم �ملتحدة لي�شت م�شتحيلة 
للتحديات  �إ�شافة  وجم��اع��ات،  فقر  من  قائمة  �لتحديات  كانت  و�إن  حتى 
�ملتعلقة بتبعات جائحة كوفيد19-"، وتابعت: "�إن مفهوم �إك�شبو على مد�ر 
و�إي�شال  �لعقول  �ت�شال  على  قائما  ك��ان  �جلائحة،  قبل  ما  حتى  �لتاريخ، 
�لب�شر ببع�شهم �لبع�س، وهذ� �ملفهوم مت تعزيزه للغاية يف �إك�شبو 2020 

دبي."
كلمتها  دب��ي، خلل   2020 �إك�شبو  بتنظيم  �أمينة حممد  و�أ���ش��ادت معايل 
�لتي �ألقتها يف �شاحة �لو�شل، بالقول "نحن هنا على �لرغم من �لتحديات 
�لهائلة �لتي ي�شكلها �لوباء، وب�شبب �جلهود �لهائلة لدولة �لإمار�ت وروؤية 
�إذ�  �إل  قادتها، هذه �جلائحة ذكرتنا باأنه ل ميكن حتقيق �لثقة و�ل�شمول 
دول��ة يف �حلدث   192 وم��ع وج��ود  �ل�����ش��د�رة،  و�لن�شاء يف  �ل�شباب  و�شعنا 
76 عاما من  ب��  ه��ذ� يجعل منه فر�شة ميمونة للحتفال  ف��اإن  �ل��دويل، 
�لعلقة بن �لدول �لتي تعمل معا حتت مظلة �لأمم �ملتحدة من �أجل عامل 

�أف�شل."
و�أ�شافت: "دولة �لإمار�ت ت�شعى جاهدة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
ا �أن �أ�شمع �أن �ل�شتد�مة هي مو�شوع م�شرتك  للأمم �ملتحدة، وي�شعدين �أي�شً
يف جميع �أجنحة �إك�شبو 2020، و�أن �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة مدرجة يف 
�لعديد من عرو�شه،  لذ� �أود �أن �أعرب عن �متناين �ل�شادق وتقديري لقيادة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على توحيدها للعامل وللأمم �ملتحدة هنا 
يف �إك�شبو، وعلى كونها �شريًكا �شخًيا وموثوًقا به للأمم �ملتحدة يف ق�شيتنا 

�لإن�شانية و�لإمنائية".
�إلهام  وه��ي م�شدر  �لإم�����ار�ت،  ق��ي��ادة  ب�شدة  و�أق����در  �أث��ن��ي  "�إنني  وت��اب��ع��ت: 
ففي  �لها�شمي،  رمي  �لوزيرة  معايل  وخا�شة  �ملتحدة،  �لأمم  يف  للكثريين 
�لقيام  ملا ميكننا  روؤي��ة حقيقية  وقت تو�جدت فيه �شحابة مظلمة، قدمت 
بالكر�مة لكل  و�ل�شعور  �لأم��ل  للتعايف من جائحة كورونا، لقد منحت  به 
من �شارك يف هذ� �حلدث، ومع �حتفالنا بيوم �ل�شرف للأمم �ملتحدة، فاإننا 

بحاجة �إىل �أن نحمل هذ� �لأمل معنا  �أي�شا."
�شهد �لحتفال تنظيم جمموعة متنوعة من �لفعاليات يف �شاحة �لو�شل، 
مبا يف ذلك عر�شا ثقافيا لأورك�شرت� �لإمار�ت �ل�شيمفونية لل�شباب، �لتي 
�لوطن  �لإم��ار�ت ودول  دول��ة  �ل�شباب من  �ملو�شيقين  ت�شم جمموعة من 
�لذكرى  مبنا�شبة  �لفوتوغر�فية  لل�شور  معر�س  �فتتاح  مت  كما  �لعربي، 

�ل�شاد�شة و�ل�شبعن لإن�شاء �لأمم �ملتحدة.
 ورد� على �شوؤ�ل وجه لها خلل �لإحاطة �لإعلمية، �أ�شارت �ل�شيدة �أمينة 
ترتفع  �لإن�شانية  ت��ز�ل  ل  كوفيد19-،  جائحة  من  �لرغم  وعلى  �أن��ه  �إىل 
�إك�شبو، وعدد �لطلب  �إىل  �لنا�س  "جمئ  �إىل م�شتويات منا�شبة، وعلقت: 
ت�شكيله  �أمل يف  و�أن هناك  �مل�شتقبل م�شمون،  �أن  يعني  ر�أيتهم هنا  �لذين 
وروؤيته من �لآن، و�أنا فخورة جًد� بالر�بطة �لتي جتمعنا هنا كاأمم متحدة 
�إنها لبنة قوية  مع دولة �لإم��ار�ت، يف دعم هذ� �حلدث وكوننا جزًء� منه، 
�لتنمية  �أه���د�ف  تنفيذ  على  �ملقبلة  �لت�شع  �ل�شنو�ت  يف  مل�شاعدتنا  للغاية 

�مل�شتد�مة."
�لعام لإك�شبو  �س  �ملُفَوّ �لتنفيذي، مكتب  �ملدير  �لعلي،  وقال جنيب حممد 
2020 دبي: "�ليوم نثّمن �لدور �ملحوري للأمم �ملتحدة يف حتفيز �لعمل 
نحو �إحد�ث تغيري حقيقي من خلل �لقيمة و�لأهمية �لتي ميثلها �لعمل 
عامل  يف  �ل��و�ق��ع  �ملتحدة،  �لأمم  مركز  يعمل  �لأط����ر�ف.  �ملتعدد  �ل�شرتك 
�لفر�س – جناح �لفر�س، على بحث �شبل �إطلق �لعنان لإمكانات �لأفر�د 

و�ملجتمعات لإحد�ث تغيري �إيجابي ل�شالح �لإن�شان وكوكب �لأر�س.
و�أ�شاف: "يرّكز مركز �لأمم �ملتحدة يف �إك�شبو 2020 �أي�شا، على �لرب�مج 
عقد  م��د�ر  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  و�أه���د�ف  �ل��دويل  �لتعاون  تدعم  �لتي 
من �لعمل �مل�شرتك نحو حتقيق هذه �لأهد�ف، وقد �أبرمت �لأمم �ملتحدة 
�شر�كة مع �حلدث �لدويل، من خلل بر�مج �شاملة وحزمة من �لفعاليات 
�لأعمار  خمتلف  من  �ل��زو�ر  �إ���ش��ر�ك  على  تعمل  �لتي  �لثقافية  و�لأن�شطة 
و�خللفيات، مبا ي�شكل �إ�شافة قيمة لربنامج �إك�شبو 2020 دبي، �لإن�شان 

وكوكب �لأر�س ويعزز  من �أثره."
وكجزء من �حتفالت يوم �لأمم �ملتحدة عرب �أنحاء موقع �إك�شبو 2020، 
ت�شجع �لأمم �ملتحدة �لزو�ر على زيارة ملتقى �لأمم �ملتحدة، �ملوجود د�خل 
�لتنمية  لأه��د�ف  �أم��ام جت�شيد فريد  �أنف�شهم  �شيجدون  �إذ  �لفر�س،  جناح 
لفنانن  فنية  �أعمال  خ��لل  من  �ملتحدة،  ل��لأمم  ع�شر  �ل�شبعة  �مل�شتد�مة 

حملين ودولين.
و�شهدت �لحتفالت عدد� من �لفعاليات، حيث قدمت �أورك�شرت� �لإمار�ت 
�ل�شيمفونية لل�شباب، عزفاً خا�شاً »لأن�شودة �لأمم �ملتحدة«، �لتي حلنها قبل 
50 عاماً، عازف �لت�شيلو و�ملاي�شرتو و�مللحن �لأ�شطوري بابلو كا�شالز، كما 
مت �فتتاح معر�س لل�شور بعنو�ن »�لعامل �لذي نريده« ُجمعت فيه ما يزيد 
بلد�ً، وه��ي �شور تنطق بالأمل   130 �أك��ر من  �أل��ف �شورة من   50 على 

و�لأحلم عن �مل�شتقبل.

فنلندا ت�ستعر�ش اأحجارا يزيد عمرها عن 3000 مليون �سنة يف جناحها باإك�سبو 2020 

خالل حلقة نقا�سية نظمها جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي لرائدات االأعمال

امل�ساركات يطالنب بتوجيه الهتمام نحو امل�ساريع ذات التاأثري الجتماعي

مب�ساركة خرباء الف�ساء من �سوي�سرا والعامل

اجلناح ال�سوي�سري يختتم بنجاح فعاليات »اأ�سبوع الف�ساء« يف »اإك�سبو 2020 دبي« 

دولت�سي اند غابانا حتتفي بالرباعة الإيطالية يف اك�سبو 2020 دبي

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

يقع جناح فنلند� يف منطقة �لتنقل باإك�شبو 
2020 وبجو�ر بلد�ن تقع بجو�رها على 
�لأر�شية،  �ل��ك��رة  بخريطة  �ل��و�ق��ع  �أر����س 
حيث تقع �شمال �أوروبا، يحدها من �لغرب 
�ل�شويد، و�لرنويج من �ل�شمال ورو�شيا يف 
�جلنوب  �إىل  �إ�شتونيا  تقع  بينما  �ل�شرق، 
�ملنطقة  نف�س  فنلند�، ويقع يف  عرب خليج 
و�لرنويج،  رو���ش��ي��ا  �إك�����ش��ب��و  ع��ل��ى خ��ري��ط��ة 
ثمانية  رقم  �لدولة  تعترب  فنلند�  �أن  كما 
بلد�ن  و�أق���ل  �أوروب���ا  �مل�شاحة يف  م��ن حيث 
�لحتاد �لأوروبي كثافة �شكانية وعا�شمتها 
تامبريي  �ل��ك��ربى  م��دن��ه��ا  �أم���ا  هلن�شكي، 
وتوركو و�أولو ويوفا�شكول ولهتي وكووبيو 

وكوفول.
�أك�شبو  م��ع��ر���س  يف  ف��ن��ل��ن��د�  ج���ن���اح  �ه���ت���م 
2020 دبي بالتو��شل مع �لإن�شان ف�شل 
وكاأنها  للدولة  �خلارجي  �لت�شم�شم  عن 
�شورة م�شغرة ملوقعها يف �لعامل من جهة 
�لطاقة  جم��ال  يف  متقدمة  دول���ة  وكونها 
للنظر يف هذ�  و�مل��ل��ف��ت  �خ���رى،  م��ن جهة 
�ملوجودة  �لأل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ل��وح��ات  �جل��ن��اح 
عبار�ت  فوقها  وم��ن  �جل���در�ن  ط��ول  على 
�لعربية و�لأجنليزية توحي عن  باللغتن 
رحل �لتنقل �لتى تتنا�شب مع �ملنطة �لتى 

�ختارتها فنلند� لتاأ�شي�س جناحها.
عدد  �أن  �جل��ن��اح  م�شرف  م��اري��ا  ر�ي  تقول 
�ل���زو�ر �ل��ذي��ن ت��و�ف��دو� على �جل��ن��اح منذ 
�ألف   100 جت��اوز  �أك�شبو  معر�س  �فتتاح 
معر�س  يف  ف��ن��ل��ن��د�  م�����ش��ارك��ة  و�أن  ز�ئ�����ر، 

2020 مدعاة للفخر و�أن �لدولة  �أك�شبو 
وتاريخها  برت�ثها  �لتعريف  على  حتر�س 
من خلل �ملعرو�شات على جدر�ن �جلناح 
وم���ا حت��ت��وي��ه م��ن م��ع��ل��وم��ات مف�شلة عن 
�لدولة وما تقوم به من �شناعات متقدمة 
تعزو بها �لعامل، وتعرف بالكو�در �لب�شرية 
بدورها  ت�شعى  �لتى  �لفنلندية  و�لعقول 
�ل�شناعية  �خلريطة  على  م�شاحة  حلجز 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  خ��ا���ش��ة  ب��ال��ع��امل 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
و�أفادت ر�ي ماريا باأن �لعبار�ت �لتى زينت 
بها �جلدر�ن حتمل ر�شالة للعامل مفادها 
كو�در  م��ن  ل��دي��ه��ا  مب��ا  ج��اه��زة  فنلند�  �أن 
ب�شرية و�إمكانيات تذلل كل �ل�شعاب �لتى 
"��شتخد�م  �لعبار�ت  تلك  وم��ن  تو�جهها، 
�لطاقة �لنووية �مل�شتد�مة �لأمنة .. قيادة 
�لتغيري لبيئة نظيفة .. متكن �لنا�س من 
�أمامهم  و����ش��ع  ب��اب  ب��اأم��ان..ف��ت��ح  �لتنف�س 
�لبيئات  يف  �ل��رف��اه��ي��ة  حتقيق   .. للحياة 
�لعبار�ت  ه���ذه  ك���ل  �ل�شعبة"  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
حتفز �لنا�س على �لتعاي�س يف مناخ �شحي 
�أمام  �لفر�شة  �حت��اة  عن  ف�شل  متكامل، 
�جل��م��ي��ع مل��م��ار���س �ل����دور �لإن�����ش��اين جتاه 
بناء  يف  و�ملتمثلة  فيها  يعي�س  �لتى  �لبية 
متاماً،  �لتلوث  من  يخلو  �أخ�شر  جمتمع 

مما يدعو �لب�شرية للحياة ب�شكل �أف�شل.
فنلند�  جناح  م�شرف  م��اري��ا  ر�ي  وتو�شح 
�أننا ق�شمنا �لعبار�ت بن حياة �لفرد وبن 
�أخرى  ع��ب��ار�ت  هناك  �أن  حيث  �مل�شتقبل، 
وم�شتد�م  ذك��ي  م�شتقبل  نحو  "معا  مثل 
بحرية  ..م��لب�����س  للجميع  نقية  م��ي��اه   ..

ت��رت��ق��ي ب�����ش��وي��ة �حل���ي���اة ..�أح����ج����ار يزيد 
عمرها عن 3000 مليون �شنة .. تقنيات 
يف  مدينة   .. �ل��ع��امل  ح��ول  �لتعاون  تعزيز 
�حللول  من  عاما   220  .. �لتطور  غاية 
حديثها  و�مل�شتد�مة" و��شتطردت  �ملبتكرة 
�ل��ع��ب��ار�ت حمفزة ومبينة قدرة  ه��ذه  ب��اأن 
من  للم�شتقبل  �لتخطيط  ع��ل��ى  ف��ن��ل��ن��د� 
�لتاريخ،  �إىل ما قبل  �ملمتد  تاريخها  و�قع 
نوجهها  �ل��ت��ى  �لر�شالة  م��ن  و����ش��ح  وه���ذ� 
 2020 �أك�شبو  للعامل من خلل معر�س 

دبي.
ون���وه���ت ر�ي م���اري���ا ع���ن ت���ق���دمي و�ح����دة 
عامل  يف  �حلديثة  �ملبتكرة  �ل�شناعات  من 
عبارة  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لتكنولوجيا 
�ل�شريعة  �ل��ق��ه��وة  ل��ت��ح�����ش��ري  ج���ه���از  ع���ن 
م���ن خ����لل �لطاقة  م�����اء، وذل�����ك  ب�����دون 

ي��وف��ر مياه  ب����دوره  �ل���ذي  للبخار  �مل��ول��دة 
ويعد هذ� �جلهاز  �لقهوة،  لتح�شري  نقية 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن  �لأول 
�أي�شا  نعرف  فنلند�  بتاريخ  تعريفنا  فبن 
�لطاقة  وت��ق��دم��ن��ا يف جم���ال  ب�����ش��ن��اع��ات��ن��ا 
�لإن�شانية  ي���خ���دم  مب���ا  �أ���ش��ك��ل��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع 
يف  وتقدمنا  للتكنولوجيا  روؤيتنا  ويعك�س 
�أك�شبو  �ملجال �حليوي. وعن معر�س  هذ� 
ب�شكل عام �أكدت �أن معر�س �أك�شبو 2020 

يعد حدث عاملي وفر�شة جلميع دول �لعامل 
بالتعريف عن نف�شها يف �شتى �ملجالت من 
�شياحة �إىل �شناعة وجتارة و��شتثمار، مع 
و�لتاريخ،  �لرت�ثية  �ملقتنيات  لأهم  عر�س 
م�شجع  �مل�شاركة  �ل���دول  ع��دد  و�أن  خا�شة 
ول  باملعر�س،  متو�جدين  نكون  ب��اأن  ج��د�ً 
نتخلف ع��ن �ل��رك��ب ون��ق��دم �أه��م م��ا لدينا 
من ممار�شات وتقنيات على م�شتوى عاٍل 

من �لإبد�ع و�لبتكار

•• دبي-  الفجر

���ش��ارك��ت جم��م��وع��ة م��ن ر�ئ����د�ت �لأع���م���ال جتاربهن 
�خلا�شة لت�شجيع �لن�شاء على بدء �أعمالهن �خلا�شة 
�لتاأثري  ذ�ت  �مل�����ش��اري��ع  ن��ح��و  �ه��ت��م��ام��ه��ن  وت��وج��ي��ه 
نقا�شية  حلقة  خ��لل  وذل��ك  �لإي��ج��اب��ي،  �لجتماعي 
يف  دب���ي،   2020 �إك�شبو  يف  �مل���ر�أة  ج��ن��اح  ��شت�شافها 
  "Mastercard" �لتعاون بن ما�شرتكارد  �إطار 
 ،"Femal Fusion" ف��ي��وج��ن  فيميل  و�شبكة 
و�أكدت  �ملنطقة،  �لأع��م��ال يف  ل��ر�ئ��د�ت  �أك��رب جمتمع 
و�لت�شميم  �ل�����ش��غ��ف  �أن  ع��ل��ى  خ��لل��ه��ا  �مل��ت��ح��دث��ات 
و�لإميان بالنف�س و�لتعاطف، يجب �أن ي�شكل �لأ�شا�س 

لأي موؤ�ش�شة �أو �شركة نا�شئة.
�لتجارية  �ل��ع��لم��ة  موؤ�ش�شة  ب��ي�����ش��ون،  ���ش��ارة  ق��ال��ت 
�ألهمت  و�ل��ت��ي   "Sarah’s bag" ���ش��ارة  حقائب 
�جلمهور بتجربتها �لتي قامت من خللها بتدريب 
جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��ج��ي��ن��ات ع��ل��ى �لأع���م���ال �ليدوية 
عملها  ف��ري��ق  منهن  لت�شكل  و�حل��ي��اك��ة،  كالتطريز 
عن  �لبحث  �إىل  باحلقائب  �شغفي  "دفعني  �لأول: 
�لن�شاء �للو�تي يرغنب يف ��شتخد�م مهار�تهن لإن�شاء 

قوة عاملة ر�ئعة، و�ليوم هناك �أكر من 150 �مر�أة 
و��شتطعن جتاوز  عملي،  ج��زًء� من  ي�شكلن  �أ�شبحن 
توجيهها  مت  طاقاتهن  لأن  �لقت�شادية  م�شاكلهن 

ب�شكل خلق ومبتكر." 
و�أك����دت م��وري��ن ه���ول م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��لم��ة �لتجارية  
�ملحت�شمة  �ل�����ش��ب��اح��ة  م��لب�����س  بت�شميم  �مل��خ��ت�����ش��ة 

�أعمال  ر�ئد  تكون  "�أن   :"Coéga Sunwear"
ميكن �أن ميثل حتدًيا كبرًي�، ولكن مبجرد �أن حتدد 
�لتعلم من  �أب��د�، يجب  �ل�شت�شلم  ينبغي  هدفك ل 

�لأخطاء و�لقيام بخطو�ت جديدة."
�أم�����ا �إي����و�ن����ا �أجن���ي���ل���ي���د�ك���ي، �ل�����ش��ري��ك �مل���وؤ����ش�������س ل� 
�لإنرتنت،  ع��رب  بقالة  متجر    "Instashop"

ف�شردت ق�شة �لرحلة �ل�شعبة �لتي خا�شتها لإطلق 
و�إدر�ك  تاأهب  �لبقاء يف حالة  "يجب  �ملتجر وقالت: 
عن  تبحث  كنت  �إذ�  �لعمل،  ج��و�ن��ب  م��ن  جانب  لكل 
�إجر�ء  �أوًل  �لأع��م��ال  رو�د  على  فيجب  م�شتثمرين 
�لذين  �مل�شتثمرين  و�خ��ت��ي��ار  �لأب���ح���اث  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�لأرب���اح  همهم  ولي�س  ب��الأ���ش��دق��اء  �أ���ش��ب��ه  �شيكونون 

فقط."
من جانبها قالت �إجنوزي ميغو�، نائب �لرئي�س �لأول 
لل�شركات �لرقمية يف �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا لدى 
ما�شرتكارد فقالت: "يجب على ر�ئد�ت �لأعمال تبني 
�لقت�شاد �لرقمي و�ملدفوعات �لرقمية، ُيظهر بحثنا 
�ملنطقة لديهن  �لأع��م��ال يف  ر�ئ���د�ت  م��ن   81% �أن 
ح�شور رقمي لأعمالهن مقارنة ب� %68 لنظر�ئهن 

من �لرجال وهذ� تطور م�شجع للغاية ".
ج�����اءت ه����ذه �حل��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة ���ش��م��ن جمموعة 
�لأن�شطة و�لفعاليات �لتي ينظمها جناح �ملر�أة، وتركز 
ع��ل��ى ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�ل��ت��و����ش��ل وت��وج��ي��ه �ل�شركات 
وتعليمهن  متكينهن  بهدف  وذل��ك  للن�شاء،  �ململوكة 
�لقت�شاد  ق��ط��اع  يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��ن  �أع��م��ال��ه��ن  وتنمية 

�لرقمي �ملتطور.

•• دبي- الفجر

 2020 »�إك�����ش��ب��و  يف  �ل�����ش��وي�����ش��ري  �جل��ن��اح  ��شتقطب 
دبي« مئات �لزو�ر و�ملهتمن بالف�شاء خلل فعاليات 
»�أ�شبوع �لف�شاء« �لتي نظمها �جلناح. وعلى مد�ر هذ� 
�لأ�شبوع �لهام، �جتمع خرب�ء �لف�شاء من كافة �أنحاء 
�لعامل ملناق�شة ق�شايا �خلدمات �للوج�شتية �لف�شائية 
�لأنقا�س  و�إد�رة  �ل��ر�دي��وي،  �لفلك  وعلم  �مل�شتد�مة، 
�لتي  �لتعليمية  و�ل���رب�م���ج  �ل��ف�����ش��اء،  م��ن  �مل��رت�ك��م��ة 

تهدف �إىل ن�شر ثقافة �لف�شاء بن �لأجيال �لنا�شئة.
�لف�شاء«،  »�أ�شبوع  فعاليات  يف  �مل�شاركن  �شمن  وم��ن 
ق���ال �ل��ربوف��ي�����ش��ور. ك��ل��ود ن��ي��ك��ول��ي��ي��ه، ر�ئ����د �لف�شاء 
�ل�شابق، و�أول ر�ئد ف�شاء �شوي�شري: "�إنني �شعيد جد� 
نظمها  �لتي  �لف�شاء«  »�أ�شبوع  فعاليات  يف  مل�شاركتي 
�جلناح �ل�شوي�شري يف �ك�شبو 2020 دبي، حيث كانت 
�لعامل.  �أن��ح��اء  كافة  م��ن  ف�شاء  خ��رب�ء  للقاء  فر�شة 
�ل�شوء  لت�شليط  ه��ام��ة  من�شة  �حل���دث  ه��ذ�  وُي�شكل 
على �لإجناز�ت �ل�شوي�شرية يف جمال �لف�شاء، و�لتي 
نعترب فر�شة للإلهام، و�ملعرفة، ولغٍد يحمل لنا عاملاً 

�أف�شل".
ون��اق�����س �ل��ربوف��ي�����ش��ور. ج���ان ب���ول ن��ي��ب، م��ن مدر�شة 
لوز�ن �لحتادية للفنون �لتطبيقية ق�شية �خلدمات 
»ت�شنيف  كما طرح  �مل�شتد�مة،  �لف�شائية  �للوج�شتية 
��شتد�مة �لف�شاء«، وهو مو�شوع هام يف �شياق �شناعة 

ي��ت��م��ح��ور ح����ول ع��م��ل��ي��ة جت���اري���ة بالدرجة  �ل��ف�����ش��اء 
�لأوىل. وح�شر �ملناق�شة وفد هندي رفيع �مل�شتوى من 
�لأ�شبوع  فعاليات  وت�شمنت  �لف�شاء.  بقطاع  �ملعنين 
�ألقاها �لربوفي�شور. كلود نيكولييه ور�ئدة  حما�شرة 
ياماز�كي،  ناوكو  �ل�شيدة.  �ل�شابقة،  �ليابانية  �لف�شاء 
من »�لوكالة �ليابانية ل�شتك�شاف �لف�شاء«، بالتعاون 
طرحا  حيث  �لإم���ار�ت،  وجامعة  �لياباين  �جلناح  مع 

خلل �ملحا�شرة وجهة نظر ملهمة ب�شاأن ما يقود رو�د 
�لف�شاء للم�شاركة يف �ملهام �لف�شائية، كما قّدما ملحات 

من جتاربهما �ل�شخ�شية.
ك��م��ا ���ش��ه��دت �ل��ف��ع��ال��ي��ات �أي�����ش��اً ت��ن��ظ��ي��م ور����ش���ة عمل 
م�شرتكة بقيادة �ل�شيدة. �إميانويل ديفيد، من »مركز 
�لف�شاء مبدر�شة لوز�ن �لحتادية للفنون �لتطبيقية« 
كاريري،  ك��ل��وي  و�لآن�����ش��ة.   ،eSpace �شبي�س(  )ئ��ي 

Space@ �شريفي�س«  ي��ور  �آت  »�شبي�س  ر�بطة  من 
لوز�ن  مل��در���ش��ة  �أي�����ش��اً  �ل��ت��اب��ع��ة   yourService
من  م��و�ن،  �أكيب  ود.  �لتطبيقية،  للفنون  �لحت��ادي��ة 
بالتعاون  �لعمل  ور���ش��ة  و�ن��ع��ق��دت  �لإم�����ار�ت.  جامعة 
�لطريق  معامل  تو�شيح  بهدف  �لإم���ار�ت  جامعة  مع 
لتمكن �ل�شباب يف علم �لف�شاء، وكيفية �لو�شول �إىل 

�لطلبة ون�شر مفهوم �ل�شتد�مة بينهم. 
عقد  �مل��رت�ك��م��ة،  �لف�شائية  �لأن��ق��ا���س  ق�شية  وح���ول 
كل من �ل�شيد. لوك بيجيه من �شركة »كلري�شبي�س«، 
تك�شا�س«  »جامعة  م��ن  ج���اه،  موريبا  و�ل��ربوف��ي�����ش��ور. 
توما�س  و�لربوفي�شور.  �لأمريكية،  »�أو�شنت«  مبدينة 
جل�شة  �ل�شوي�شرية،  برن«  »جامعة  من  �شيلدكني�شت، 
�لف�شائية:  "�لأنقا�س  عنو�ن:  حتت  جماعية  نقا�س 
�أي�شاً  �جلل�شة  وح�شر  �مل�شكلت".  وحل  �ملعرفة  خلق 

وفد رفيع �مل�شتوى من »وكالة �لف�شاء �لرب�زيلية«.
»�أ�شبوع  فعاليات  بتنظيم  �ل�شوي�شري  �جل��ن��اح  وق���ام 
�لف�شاء« بالتعاون مع »�شوي�شنيك�س«، �ل�شبكة �لعاملية 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ���ش��وي�����ش��ر� ب��ال��ع��امل يف جم���الت �لتعليم 
لوز�ن  مبدر�شة  �لف�شاء  و»مركز  و�لبتكار،  و�لبحث 
 ،eSpace )لحتادية للفنون �لتطبيقية« )ئي �شبي�س�
يور  �آت  و»�شبي�س   ،ClearSpace و»كلري�شبي�س« 
وجامعة   ،Space@yourService �شريفي�س« 
و�ليابانية  �لأ�شرت�لية،  �لأجنحة  من  وكل  �لإم���ار�ت، 

و�لهندية �مل�شاركة يف »�إك�شبو 2020 دبي«.

يف �ح���ت���ف���ال ر�ئ�����ع ب���اجل���م���ال �لإي���ط���ايل 
غابانا"  �ن��د  تن�شم"دولت�شي  �لأ���ش��ي��ل، 
�ك�شبو  يف  �مل�شارك  �لإيطايل  �جلناح  �ىل 
2020 دبي حتت �شعار "�جلمال يجمع 

�لنا�س".
بت�شميمه  �لإي����ط����ايل  �جل���ن���اح  وي���ق���دم 
�لو��شح،  �لقوة  وطابع  �ل�شاعري �حلامل 
�لإيطالية،  �ملقاطعات  عن  تذكارياً  �شرد�ً 
و�حلرف  �مل��ك��ان،  وروح  �لفنية،  و�ل��ك��ن��وز 
�لتي  �ملبدعة  �لفنية  و�ل��ت��ي��ار�ت  �لفنية، 
�ل�شاحر،  �لبلد  ه��ذ�  ن�شيج  ميزت  لطاملا 
وغ���ريه���ا م���ن �مل����ر�دف����ات �ل��ع��دي��دة �لتي 
"دولت�شي  ع��ل��م��ة  �ل����ت����ز�م  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
�لإيطايل  �لتميز  بحماية  غابانا"  �ن���د 

و�لرتويج له حول �لعامل.
ويف �طار هذ� �لحتفاء باجلمال، �شممت 

تركيبياً  ع��م��ًل  غابانا"  �ن���د  "دولت�شي 
�لإيطايل  �لفني  ب���الإرث  يحتفي  خا�شاً 
��شتثنائية للزو�ر.  �لعريق ويقدم جتربة 

وي��ج�����ش��د �ل��ع��م��ل ه��ي��ك��ًل م��ع��م��اري��اً من 
�لطر�ز �لباروكي وي�شتح�شر �خل�شائ�س 
�مل��ع��م��اري��ة حل���د�ئ���ق �ل���ق���رن �ل���ث���ام���ن يف 

فين�شجم مع حديقة  �لإيطايل،  �جلنوب 
�لأزه�����ار �ل��ز�ه��ي��ة ل��ل��ج��ن��اح �لإي���ط���ايل يف 
�عمدة  وتكت�شي  مذهلة.  لونية  توليفة 
�حلجرية  و�مل����ق����اع����د  �مل���ّث���م���ن���ة  �ل���ع���م���ل 
قطعة   1200 ب�  �لطوب  من  �مل�شنوعة 
و�ملر�شوم  �مل�����ش��ن��وع  �خل����زيف  �ل��ب��ل��ط  م���ن 
بحرفية عالية على �يدي �مهر �حلرفين 
بنقو�س  �لبلط  وتتزين قطع  يف �شقلية. 
وثمار  �جلهنمية  نبات  و�غ�شان  �لأزه��ار 
ريفية.  طبيعية  وم��ن��اظ��ر  �حل��م�����ش��ي��ات 
�لتقليدية  �حلرفية  �لأ���ش��ال��ي��ب  وب��ات��ب��اع 
�لتي ت�شتمد �دو�تها من �لطبيعة لإبد�ع 
بلطة  كل  �شنع  مت  خال�شة،  فنية  �عمال 
وم�شحوق  �لطن  م��ن  يتكون  مزيج  م��ن 
وتزيينها  �ل�����ش��ق��ّل��ي،  �ل���ربك���اين  �حل��ج��ر 
بالو�ن طبيعية ناجتة عن �ك�شدة �ملعادن. 

وي���رح���ب �جل���ن���اح ب���ال���زو�ر ع���رب منحهم 
بالر�حة،  متجدد�ً  �ح�شا�شاً  تبعث  ف�شحة 
ويغمرها  �ليدوية،  �حلنكة  قيم  وتعك�س 
�لتقليدية.  �ملتو�شطية  �ل��ن��ب��ات��ات  ع��ب��ري 
وكما هو �حلال يف �إيطاليا دوم��اً، يج�شد 
�ل�شاحرة  �لطبيعة  ب��ن  �لعلقة  �جل��ن��اح 
و�ل��ع��ب��ق��ري��ة �حل��رف��ي��ة ل��لإن�����ش��ان وح�شه 

�لإبد�عي.
وبرهاناً  رم���ز�ً  �لرتكيبي  �لعمل  ومي��ث��ل 
يف  �لإيطالين  �لفن  ��شاتذة  مهارة  على 
ك��اف��ة �مل��ج��الت �حل��رف��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة. فهم 
ميثلون تر�ثاً غري مادي نفي�س، وذخرية 
من �ملعارف و�ملهار�ت �ملهددة بال�شياع �ىل 
�لأبد يف هذ� �لزمن �مل�شتت و�ل�شطحي �ن 
مل يتم ت�شجيعها وتطويرها ونقلها �ىل 

�جليل �جلديد.
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 37459 بتاريخ: 2000/07/18
�مل�شجلة بالرقم: 37459 بتاريخ: 2002/07/13

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/25 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 39046 بتاريخ: 2000/10/24
�مل�شجلة بالرقم: 39046 بتاريخ: 2002/06/09

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 44098 بتاريخ: 2001/08/29
�مل�شجلة بالرقم: 44098 بتاريخ: 2003/06/24

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 44099 بتاريخ: 2001/08/29
�مل�شجلة بالرقم: 44099 بتاريخ: 2003/04/01

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 150551 بتاريخ: 2010/12/13

�مل�شجلة بالرقم: 150551 بتاريخ: 2011/09/29
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 155027 بتاريخ: 2011/03/29

�مل�شجلة بالرقم: 155027 بتاريخ: 2012/06/25
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1591 بتاريخ: 1993/08/17
�مل�شجلة بالرقم: 1397 بتاريخ: 1995/02/16

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 166864 بتاريخ: 2011/12/21

�مل�شجلة بالرقم: 166864 بتاريخ: 2013/02/17
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/25 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 115960 بتاريخ: 2008/07/07

�مل�شجلة بالرقم: 115960 بتاريخ: 2010/12/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 116336 بتاريخ: 2008/07/14

�مل�شجلة بالرقم: 116336 بتاريخ: 2010/03/31
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 122419 بتاريخ: 2008/11/16

�مل�شجلة بالرقم: 122419 بتاريخ: 2010/05/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 143584 بتاريخ: 2010/06/14

�مل�شجلة بالرقم: 143584 بتاريخ: 2011/03/14
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/25 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 181656 بتاريخ: 2012/11/07

�مل�شجلة بالرقم: 181656 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل :2021/10/25 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185141 بتاريخ: 2013/01/16

�مل�شجلة بالرقم: 185141 بتاريخ: 2014/07/10
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 185265 بتاريخ: 2013/01/17

�مل�شجلة بالرقم: 185265 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 192975 بتاريخ: 2013/06/09

�مل�شجلة بالرقم: 192975 بتاريخ: 2014/07/10
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 193243 بتاريخ: 2013/06/12

�مل�شجلة بالرقم: 193243 بتاريخ: 2014/07/06
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 204371 بتاريخ: 2014/01/14

�مل�شجلة بالرقم: 204371 بتاريخ: 2014/11/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 238080 بتاريخ: 2015/08/04

�مل�شجلة بالرقم: 238080 بتاريخ: 2016/03/15
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 241690 بتاريخ: 2015/10/13

�مل�شجلة بالرقم: 241690 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 244295 بتاريخ: 2015/11/25

�مل�شجلة بالرقم: 244295 بتاريخ: 2016/07/20
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 288990 بتاريخ: 2018/03/14

�مل�شجلة بالرقم: 288990 بتاريخ: 2018/10/21
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 302789 بتاريخ: 2018/12/06

�مل�شجلة بالرقم: 302789 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 302801 بتاريخ: 2018/12/06

�مل�شجلة بالرقم: 302801 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359359         بتاريخ: 2021/09/13
با�ش��م: �ليزبيتا �جنلوت زبيجنيف �جنلوت �شبوكا �شيفيلنا 

وعنو�نه: يو �ل. جرونفالدزكا 62�يه، 37-700 برزميي�شل، بولند�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لعناية �ل�شحية وباجلمال للب�شر �أو �حليو�نات؛ خدمات �شالونات �لتدليك و مر�كز �ل�شحية و �شالونات 
�ل�شبا و �ل�شاونا )حمامات �لبخار( و �ل�شتلقاء حتت �أ�شعة �ل�شم�س و �لعلج بالرو�ئح و �شالونات ت�شفيف 
تربية  و  �لو�شم  و  و�لأق���د�م(  �ليدين  باأظافر  )�لعناية  وباديكري   مانيكري  و  �لتجميل  �شالونات  و  �ل�شعر 
�ل�شحية  بالعناية  �ملتعلقة  �مل�شورة  وتقدمي  �ل�شت�شار�ت  باجلمال،  �لعناية  و  �لزهور  تن�شيق  و  �حليو�نات 
و�لتجميلية للب�شر �أو �حليو�نات، �ل�شت�شار�ت و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة باجلمال، �ل�شت�شار�ت وتقدمي 
�مل�شورة �ملتعلقة مب�شتح�شر�ت �لتجميل، �ل�شت�شار�ت وتقدمي �مل�شورة �ملتعلقة بالعناية باجل�شم، �ل�شت�شار�ت 
وتقدمي �مل�شورة ب�شاأن �لعناية بالب�شرة و�ملعلومات و�لن�شائح حول �جلمال، �ل�شت�شار�ت و�خلدمات �ل�شت�شارية 
�أو �إز�لة �ملكياج، �ل�شت�شار�ت وتقدمي �مل�شورة  ب�شاأن �ملاكياج، �ل�شت�شار�ت و�خلدمات �ل�شت�شارية ب�شاأن و�شع 

عرب �لإنرتنت ب�شاأن �ملاكياج، خدمات �ملكياج، �ل�شت�شار�ت و�لن�شائح �لتجميلية، �خلدمات �لطبية.
�لو�ق�عة بالفئة: 44

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة INGLOT باحرف لتينية باللون �ل�شود.
 �ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359438         بتاريخ: 2021/09/13
با�ش��م: بوديت �شوفتوير

وعنو�نه: بوليفارد دو كورمري، 49300 �شوليت، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ت�شكل  �لتي  و�لرب�مج  و�لأجهزة  �حل��الت  بها  و�ملعنى  �لوقت  و�إد�رة  �لدخول  �أو  �لو�شول  �لتحكم يف  �أنظمة 
هذه �لأنظمة؛ حمطات ت�شجيل �لوقت؛ حمطات و�شول �أو  دخول �لهوية؛ �لربجميات؛ برجميات مر�قبة 

وتاأمن �لو�شول �أو �لدخول؛ برنامج �إد�رة �لوقت؛ �إد�رة ك�شوف �لرو�تب و�إد�رة بر�مج �ملو�رد �لب�شرية.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KELIO باحرف لتينية باللون �ل�شود.
 �ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359439         بتاريخ: 2021/09/13
با�ش��م: بوديت �شوفتوير

وعنو�نه: بوليفارد دو كورمري، 49300 �شوليت، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مل�شاعدة )�لتدريب( لتثبيت  �لتقنية و�ملعنى بها  �لتدريبية و�مل�شاعدة  �لعمل  �لتدريب وتنظيم وعقد ور�س 
�أو  �لو�شول  وتاأمن  �لتحكم  و�أنظمة  �لوقت  �إد�رة  �أنظمة  ��شتخد�م  على  �لتدريب  �لربجميات؛  و��شتخد�م 

�لدخول؛ �لتدريب على ��شتخد�م �لربجميات لإد�رة ك�شوف �لرو�تب و�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KELIO باحرف لتينية باللون �ل�شود.
 �ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359440         بتاريخ: 2021/09/13
با�ش��م: بوديت �شوفتوير

وعنو�نه: بوليفارد دو كورمري، 49300 �شوليت، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

برجمة �لكمبيوتر؛ ت�شميم وتطوير �أجهزة �لكمبيوتر و�لربجميات؛ تطوير )ت�شميم( �أو تركيب �أو �شيانة 
�أو حتديث �أو تاأجري �لربجميات؛ ��شت�شار�ت �لكمبيوتر؛ حتويل �لبيانات وبر�مج �لكمبيوتر بخلف �لتحويل 
�ملادي؛ تنفيذ �أو ت�شغيل �أنظمة �لكمبيوتر؛ �إعادة بناء قاعدة �لبيانات، خدمات تخزين �لبيانات �لإلكرتونية؛ 
جمال  يف  تقنية  ��شت�شارة  �لكمبيوتر؛  مو�قع  ��شت�شافة  �لكمبيوتر؛  بر�مج  ن�شخ  �لربجميات؛  ��شت�شار�ت 
�لربجميات؛ �مل�شاعدة �لفنية يف �كت�شاف �أخطاء �لربجمية وت�شحيح هذه �لأعطال؛ خدمات خط �مل�شاعدة 
و�ملعنى بها �مل�شاعدة يف ��شتخد�م و�كت�شاف وت�شحيح �لنحر�فات يف �لرب�مج؛ �لربجميات كخدمة ��س �يه 

.)PaaS( ؛ من�شات كخدمة بي �يه �يه ��س )SaaS( يه ��س�
�لو�ق�عة بالفئة: 42 

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KELIO باحرف لتينية باللون �ل�شود.
 �ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 334250 بتاريخ: 2020/08/20

�مل�شجلة بالرقم: 334250 بتاريخ: 2020/11/24
باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.
 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 41273 بتاريخ: 2001/02/24
�مل�شجلة بالرقم: 41273 بتاريخ: 2002/01/23

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 6280 بتاريخ: 1994/05/18
�مل�شجلة بالرقم: 3387 بتاريخ: 1995/12/13

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�شاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 97473 بتاريخ: 2007/07/16
�مل�شجلة بالرقم: 97473 بتاريخ: 2013/04/03

باإ�شم �ملالك: يونيليفر بي �ل �شي 
وعنو�نه: بورت �شنليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

 ��شم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �شنليت، وير�ل،  مري�شي�شايد، �شي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/10/25

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

EAT 174791

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 359667         بتاريخ: 2021/09/16
با�ش��م: �شركة حممد غامن وعبد �لكرمي �لر�أ�س  

وعنو�نه: �شوريا  - حماه – �لبيا�س دكان بالطابق �لأر�شي بالعقار رقم 3919/19 عقارية ثالثة ملك �لفريق 
�لثاين عبد �لكرمي

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لزيوت  �لزيتون  زيت  و  و�لنباتي  �حليو�ين  و�ل�شمن  �ملذكورة  �مل��و�د  م�شتقات  و  و�حلليب  و�لأج��ب��ان  �ألبان 
�ل�شالح للأكل و�ملارغارين و�لأغذية �ملحفوظة يف �لعلب و�لفو�كه و�خل�شر�و�ت �ملجففة و�ملطهية و�ملربيات 

و�للحوم و�للحوم �ملعلبة وم�شتخرجات �للحوم و�ملرتديل.
�لو�ق�عة بالفئة: 29 

مكتوبة  لتينية  بحروف   AlBadawieh كلمة  ��شفلها  �لعربية  باللغة  �لبدوية  كلمة  �لعلمة:  و�شف 
ب�شكل �فقي د�خل م�شتطيل منحنى من ��شفله و�عله ر�شمة ر�أ�س كاريكاتريي يحمل قدر باللو�ن �لبي�س 

�لأخ�شر �لغامق و�لفاحت.
 �ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 165938
با�ش��م: �ول�شتن جروب �أية ��س �أية 

وعنو�نه: بو�شتبوك�س 158، �أن- 6067 �أولي�شتينفيك، �لرنويج
و�مل�شجلة حتت رقم : )165938(  بتاريخ:  2015/09/02

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
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�ملودعة بالرقم : 165940
با�ش��م: �ول�شتن جروب �أية ��س �أية 

وعنو�نه: بو�شتبوك�س 158، �أن- 6067 �أولي�شتينفيك، �لرنويج
و�مل�شجلة حتت رقم : )165940(  بتاريخ:  2015/09/01
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با�ش��م: �ول�شتن جروب �أية ��س �أية 

وعنو�نه: بو�شتبوك�س 158، �أن- 6067 �أولي�شتينفيك، �لرنويج
و�مل�شجلة حتت رقم : )165943(  بتاريخ:  2015/09/01
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 165944
با�ش��م: �ول�شتن جروب �أية ��س �أية 

وعنو�نه: بو�شتبوك�س 158، �أن- 6067 �أولي�شتينفيك، �لرنويج
و�مل�شجلة حتت رقم : )165944(  بتاريخ:  2015/09/01

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 167357
با�ش��م: �إميو�ي �شينغافور بي تي �ي ليمتد 

�شنغافورة  بيلدينغ،  هوك  �شون   00-03 # كلو�س،  بينجورو   7 وعنو�نه: 
608779

و�مل�شجلة حتت رقم : )167357(  بتاريخ:  2013/02/27
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف :    2021/11/29 وحتى تاريخ : 2031/11/29
اإدارة العالمات التجارية
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وز�رة �لقت�ساد
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الحتاد لئتمان ال�سادرات حت�سل على 
ت�سنيف ائتماين بدرجة AA- قوي جدا

•• دبي -وام: 

�أ�شاد معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية رئي�س 
جمل�س �إد�رة �شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت.. بجهود �ل�شركة و�إجنازها 
�ملتمثل يف ح�شولها على ت�شنيف للقوة �ملالية للتاأمن و�لقدرة �لئتمانية 
بدرجة »AA - قوي جد�” مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة من وكالة فيت�س 
�لت�شنيف  هذ�  ويعك�س  �لتو�يل.  على  �لثالثة  لل�شنة  �لئتماين  للت�شنيف 
يعك�س �أهمية �لدور �لذي تقوم به �شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت يف دعم 
�لتنويع �لقت�شادي �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث تاأ�ش�شت 
�مل�شدرين  وحماية  �لنفطية  غري  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����ش��ادر�ت  لتعزيز  �ل�شركة 
�ل�شد�د  عدم  خماطر  و�شد  �ل�شيا�شية  �ملخاطر  من  �ملحلين  و�مل�شتثمرين 
من قبل �مل�شرتي �إىل جانب دعم �ل�شركات �لإمار�تية للدخول يف مناق�شات 
و�شفقات جتارية دولية. وقال معايل حممد بن هادي �حل�شيني “ �أود �أن 
�أهنئ معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي، وزير دولة للتجارة �خلارجية 
ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت وجميع �أع�شاء 
�لت�شنيف  ه��ذ�  على  �حل�شول  على  �ل�شركة  يف  و�لعاملن  �لإد�رة  جمل�س 
�أن حت�شل عليها  �لتي ميكن  �لئتمانية  �لت�شنيفات  �أق��وى  �ل��ذي يعد من 
�ملنطقة  �لإم��ار�ت بل على م�شتوى  �أي موؤ�ش�شة مالية لي�س فقط يف دول��ة 
�ل�شركات  منو  دع��م  على  �ل�شركة  حر�س  �لت�شنيف  ه��ذ�  ويعك�س  باأكملها 
�لذي ي�شاهم يف ت�شريع  �لدولية �لأمر  �لأ�شو�ق  �لإمار�تية وتناف�شيتها يف 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤية  يتما�شى مع  �لنفطي مبا  �لقت�شادي غري  �لتنويع 
نحو  �ل�شركة  �شعي  �لت�شنيف  يوؤكد  كما  �لقادمة.  عقود  للع�شرة  للدولة 
�لتطوير و�لبتكار من �أجل تر�شيخ مكانة دولة �لإمار�ت مركًز� عاملًيا ر�ئًد� 
للتجارة و�لأعمال«. وعلى �لرغم من �أن �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت يف عامها 
�لر�بع فقط من تاأ�شي�شها فاإنها جنحت يف �مل�شاهمة ب�شكل كبري يف معدلت 
�أ�شدرت   2021 �شبتمرب  وحتى  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�شاد  دع��م  ويف  �لتوظيف 
�أ�شعاف   3“ درهم  مليار   3.4 بقيمة  متجددة  �ئتمانية  �شمانات  �ل�شركة 
لتجارة  يعادل حماية  ما  �أي  �ملا�شي”  �لعام  نف�شها من  �لفرتة  �لقيمة يف 
�إمار�تية غري نفطية بقيمة 10 مليار درهم “ 50? منها �شادر�ت” وهو 
ووفقاً لوكالة “فيت�س” فاإن  ما �شعت �ل�شركة �إىل حتقيقه يف عام 2021. 
ملكية �ل�شركة حلكومة دولة �لإمار�ت و�إمكانية ح�شولها على دعم �إ�شايف 
عند �حلاجة �شاهمتا يف ح�شولها على هذ� �لت�شنيف �لقوي وتعود ملكية 
�ل�شركة للحكومة �لحتادية بالدولة وحكومات خم�س �إمار�ت ت�شمل �إمارة 

�أبوظبي ودبي.

دبي للخدمات املالية تطلق اإطارها التنظيمي 
ب�ساأن الأ�سول املالية الرقمية لغر�ش ال�ستثمار

•• دبي- وام:

�أطلقت �شلطة دبي للخدمات �ملالية �أم�س �لإطار �لتنظيمي ب�شاأن �لأ�شول 
يف  �ل���و�ردة  �ملقرتحات  على  قائم  وه��و  �ل�شتثمار  لغر�س  �لرقمية  �ملالية 
�لورقة �لإ�شت�شارية رقم 138 �ل�شادرة عن �ل�شلطة يف مار�س 2021 ويعد 

�ملرحلة �لأوىل لنظام �لأ�شول �لرقمية ل�شلطة دبي للخدمات �ملالية.
�ملالية �لرقمية لغر�س �ل�شتثمار على  ويعرف �لإطار �لتنظيمي �لأ�شول 

�أنها �إما �أ�شول مالية رقمية �أو �إحدى �مل�شتقات �ملالية �لرقمية �لأخرى.
�ملالية يف هيئة  و�مل�شتقات  �ملالية  �لأور�ق  �أ�شا�شي على  ب�شكل  تلك  وت�شتمل 
�إ�شد�رها  يتم  �لتي  و�للتز�مات  لتمثيل �حلقوق  بالت�شفري  رقمية موؤمنة 
ونقلها وتخزينها با�شتخد�م تقنية �ل�شجلت �ملوزعة DLT �أو ما �شابهها 
من تقنيات �أو �أي هيئة رقمية موؤمنة بالت�شفري لتمثيل �حلقوق و�للتز�مات 
�ملوزعة  �ل�شجلت  تقنية  با�شتخد�م  وتخزينها  ونقلها  �إ�شد�رها  يتم  �لتي 
�أو ما �شابهها من تقنيات وين�شاأ عنها حقوق و�لتز�مات م�شابهة �إىل   DLT
حد كبري يف طبيعتها لتلك �لنا�شئة عن �لأور�ق �ملالية �أو �مل�شتقات �ملالية �أو 

لها غر�س �أو تاأثري مماثل �إىل حد كبري للأور�ق �ملالية و�مل�شتقات �ملالية.
وينطبق �لإطار �لتنظيمي للأ�شول �ملالية �لرقمية لغر�س �ل�شتثمار على 
�أو �متلك �لأ�شول �ملالية  �أو تد�ول  �إ�شد�ر  �أو  �لأ�شخا�س �ملهتمة بت�شويق 
�لعاملي كما ينطبق  �ملايل  �أو من مركز دبي  �ل�شتثمار يف  �لرقمية لغر�س 
�ملالية  �لر�غبة يف تقدمي �خلدمات  �ملرخ�شة  �ل�شركات  �أي�شا على  �لإط��ار 
تقدمي  �أو  كالتد�ول  �ل�شتثمار  لغر�س  �لرقمية  �ملالية  بالأ�شول  �ملتعلقة 
لغر�س  �لرقمية  �ملالية  ب��الأ���ش��ول  تتعلق  ملعاملت  �لرتتيب  �أو  �مل�����ش��ورة 
�ل�شتثمار �أو �إد�رة �ملحافظ �لتقديرية �أو �شناديق �ل�شتثمار �جلماعي �لتي 

ت�شتثمر يف �لأ�شول �ملالية �لرقمية لغر�س �ل�شتثمار.
كما �أن �ل�شلطة ب�شدد �إعد�د مقرتحات للرموز �مل�شفرة غري �ملغطاه حتت 
�لإطار �لتنظيمي للأ�شول �ملالية �لرقمية لغر�س �ل�شتثمار مثل �لرموز 
�مل�شفرة �لقابلة للتبادل �ملعروفة �أي�شا بالعملت �مل�شفرة و�لرموز �مل�شفرة 
�مل�شفرة  و�ل��رم��وز   Utility Tokens �خل��دم��ات  ����ش��ت��خ��د�م  حل��ق��وق 
ورقة  �إ���ش��د�ر  �ل�شلطة  وتعتزم   . �مل�شتقرة  �لعملت  ب��الأ���ش��ول  �مل��دع��وم��ة 

��شت�شارية ثانية يف �لربع �لأخري من �لعام.

انطالق معر�ش وموؤمتر كاب�سات 2021 يف دبي •• دبي - وام:

ينطلق يف دبي �ليوم �لثلثاء معر�س وموؤمتر كاب�شات 
2021 �أبرز فعالية متخ�ش�شة يف قطاعات �ت�شالت 
يف  �ملحتوى  وت�شوير  و�ل��ب��ث  �ل�شطناعية  �لأق��م��ار 
�لعاملية  �جلهات  �أه��م  مظلتها  حتت  وجتمع  �ملنطقة 
حيث تقام للمرة �لأوىل ب�شيغة �حل�شور �ل�شخ�شي 

منذ عام 2019.
وتنعقد �لفعالية يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي بن 
26 و28 �أكتوبر وت�شلط �ل�شوء على قطاع �لإعلم 
و�ت�شالت �لأقمار �ل�شطناعية و�ملحتوى و�لتقنيات 
�لأقمار  حلول  مبز�يا  �لتعريف  خلل  من  �ملختلفة 
�ل�شطناعية و�أجهزة �ل�شتقبال �لتي تتيح م�شاهدة 
وحتليلت  �لإنرتنت  ب�شبكة  �لت�شال  دون  �ملحتوى 

�لفيديو وحماية �ملحتوى وغريها.
وي�شت�شيف كاب�شات عدد� من �أملع �لأ�شماء يف �لقطاع 
�ل�شطناعية  للأقمار  عرب�شات  �شركة  ذل��ك  يف  مبا 
�لتي حتتفل خلل فعاليات �ملعر�س بالذكرى �ل� 45 
�آ�شيا �شات وبرودكا�شت  لتاأ�شي�شها �إىل جانب كل من 
وغازبروم  وفر�ن�س24،  �لقاب�شة  ودر�ك���ا  �شلو�شنز 
لإطلق  ت�شتعد  �لتي  �شات  ون��اي��ل  �لف�شاء  لأنظمة 
برودكا�شتينج  وت��وم�����ش��ون  ج��دي��د  ����ش��ط��ن��اع��ي  ق��م��ر 

و�إيفرتز مايكرو�شي�شتمز وترك �شات وغريها .
من  و��شعة  جمموعة  عر�س  �ل�شركات  ه��ذه  وتعتزم 
�ملحتوى  جو�نب  بجميع  �ملتعلقة  �لبتكار�ت  �أح��دث 
كما  توزيعه  �إىل  و���ش��ول  و�إن��ت��اج��ه  �إن�شائه  م��ن  ب��دء� 
ولية  متثل  متخ�ش�شة  �أج��ن��ح��ة  �مل��ع��ر���س  يت�شمن 
و�أيرلند�  �ل��ع��ظ��م��ى  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �لأمل���ان���ي���ة  ب��اف��اري��ا 

�ل�����ش��م��ال��ي��ة. وت���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س ك��اب�����ش��ات 2021 
ثلث فعاليات متخ�ش�شة وجمانية ت�شمل: موؤمتر 
وفعالية حمتوى �جليل  �إك�شبو  �شات  �ملحتوى وقمة 
�إبر�هيم  �أبرز �خلرب�ء من �شمنهم  �لتايل مب�شاركة 
وكالة  يف  �لف�شاء  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لقا�شم 
منتج  ك��اب��ور  روي  و���ش��ي��ده��ارث  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لف�شاء 
�شينمائي بارز وموؤ�ش�س ومدير عام �شركة روي كابور 
و�لتلفزيون  �لأف��لم  نقابة منتجي  ورئي�س  للأفلم 
�أعلى  حققت  �لتي  �لأف���لم  �أ�شهر  وخم��رج  �لهند  يف 
�لأقمار  �شناعة  ر�ب��ط��ة  و�أ���ش��ارت  �لهند.  يف  �لأرب����اح 
�لأقمار  قطاع  ت�شجيل  �إىل   /SIA/ �ل�شطناعية 
عام  يف  جديد�  قيا�شيا  منو�  �لتجارية  �ل�شطناعية 
وهو  ��شطناعي  قمر   1200 �إط���لق  م��ع   2020
�لعدد �لأك��رب على �لإط��لق كما �شهد �لقطاع زيادة 
كبرية يف ��شتثمار�ت ر�أ�س �ملال يف �مل�شاريع �لتجارية 
عدد  �رت��ف��ع   2020 ع��ام  نهاية  وبحلول  �لف�شائية 
�لأقمار �ل�شطناعية �لتي تدور حول �لأر�س بن�شبة 
�لإجمايل  �لعدد  ليبلغ   2019 بعام  %37 مقارنة 
3371 قمر� ��شطناعيا. ي�شارك يف قمة �شات �إك�شبو 
و�ملهند�شن  �لتنفيذين  �مل�شوؤولن  كبار  من  نخبة 
و�مل�شوؤولن �حلكومين ومزودي �حللول يف جمالت 
فر�س  ل�شتك�شاف  �ل�شطناعية  و�لأق��م��ار  �لف�شاء 

�لأعمال �لنا�شئة و�لبتكار�ت و�لتحديات .
وتنعقد �لقمة بعد عام من جناح �لإمار�ت باأن ت�شبح 
باإطلقها  �ملريخ  كوكب  �إىل  ت�شل  عربية  دول��ة  �أول 

مل�����ش��ب��ار �لأم�����ل وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �مل�����ش��ارك��ن يف �لقمة 
�لف�شائية  ل��لت�����ش��الت  �ل��ي��اه  ���ش��رك��ة  ع��ن  مم��ث��ل��ن 
�أم����ازون وي��ب وجمل�س �لت�����ش��الت لدول  وخ��دم��ات 
ج��ن��وب �آ���ش��ي��ا و�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا /
�ل�����ش��وي��دي��ة و�شركة  �ل��ف�����ش��اء  ���ش��ام��ي��ن��ا/ وم��وؤ���ش�����ش��ة 
وترك  ويوتل�شات  �شات  و�إنتل  �أفيونيك�س  بانا�شونيك 
�شات وعرب�شات لت�شليط �ل�شوء على �لدور �ملحوري 
�ل�شطناعية  و�لأقمار  �لف�شاء  تقنيات  تلعبه  �لذي 
يف تطوير خمتلف �لقطاعات �حلكومية و�لع�شكرية 
�ملحمولة  �لهو�تف  و�ت�شالت  �لتجارية  و�ل�شركات 

و�لقطاعات �لبحرية و�لف�شائية.
�مل��ح��ت��وى خ���لل ف��ع��ال��ي��ة كاب�شات  وي��ج��م��ع م���وؤمت���ر 
�لذين  و�ل����������رو�د  �مل���ب���ت���ك���ري���ن  م����ن  ع������دد�   2021
يف  �ملحتوى  م��زودي خدمات  توجهات  على  ي��وؤث��رون 
و�لدول  و�لهند  و�أوروب���ا  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لإ���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة، ب��ه��دف ت���ب���ادل �مل���ع���ارف و�لأف���ك���ار 
و��شتك�شاف  �مل�شتقبلية  �ملحتوى  �أمن��اط  و��شت�شر�ف 
مبجموعها  ت�شهم  و�ل��ت��ي  �مل��ح��ت��وى  ت��ق��دمي  �آل���ي���ات 
�ل��ر�ئ��دة م��ن حيث  �ل��ق��ط��اع  يف �حل��ف��اظ على مكانة 
�لتناف�شية وت�شم  �لتقنيات فائقة �لتطور و�لقدر�ت 
�أ�شهر �لأ�شماء  قائمة �مل�شاركن يف �ملوؤمتر عدد� من 
ت��وي��رت وفي�شبوك  ���ش��رك��ات  �ل��ق��ط��اع مب��ا يف ذل���ك  يف 
و�شبكة �أو �إ�س �إن و�شبكة تلفزيون كينيا وجمموعة �إم 
بي �شي وزي برودكا�شتينغ بالإ�شافة �إىل معايل �أدوكو 
�أرم�شرتونغ �إيد�شابو مدير عام هيئة �لبث �لوطني يف 

نيجرييا. وي�شلط تقرير �لتوقعات �لعاملية لقطاعي 
ووتر  بر�ي�س  �شركة  عن  �ل�شادر  و�لإع���لم  �لرتفيه 
�لتي  �لكبرية  �ل��ت��اأث��ري�ت  على  �ل�شوء  كوبر  ه��او���س 
�شباك  م��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ت��رك��ت��ه��ا 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ل�شينمائية  ل��لأف��لم  �ل��ت��ذ�ك��ر 

�لأو�شط و�أفريقيا.
وت�شري توقعات �لتقرير �إىل �أن �لقطاع �شي�شهد حالة 
م��ن �لنتعا�س جم��دد� م��ع �رت��ف��اع ع��ائ��د�ت �لرتفيه 
ميثل  م��ا   2024 ع��ام  حتى   3% بن�شبة  و�لإع����لم 
�لبالغة  �لعاملي  �لو�شطي  �مل��ع��دل  ع��ن  طفيفة  زي���ادة 
ن�شبة %2. ويتوقع �لتقرير �أي�شا �أن قطاع �لرتفيه 
هذ�  م��ن  �مل�شتفيدين  م��ق��دم��ة  يف  �شيكون  �ل��رق��م��ي 
تقدمها  �لتي  �لفيديو  ب��ث  خ��دم��ات  بقيادة  �لتوجه 
�لتابعة  ���ش��اه��د  وم��ن�����ش��ة  نتفليك�س  م��ث��ل  م��ن�����ش��ات 
�لعربية  ���ش��ت��ارزب��لي  ومن�شة  �شي  ب��ي  �إم  ملجموعة 
�إىل ج��ان��ب من�شات  م��ق��ر� لها  دب��ي  �ل��ت��ي تتخذ م��ن 
�رتفاع  ت�شجيل  م��ع  �ل��رق��م��ي��ة  و�مل��و���ش��ي��ق��ى  �لأل���ع���اب 
لفت يف �لعائد�ت بن�شبة %12.3 �شنويا حتى عام 
�مل��ت��وق��ع من��و ع��ائ��د�ت �شبكات  2024 يف ح��ن م��ن 
%0.6 فقط خلل  �لتلفزة مدفوعة �لأجر بن�شبة 
تي  ديجيتال  موؤ�ش�شة  توقعات  وت�شري  �لفرتة.  نف�س 
�ملبا�شر  �ل��ب��ث  ����ش��رت�ك��ات  ع��دد  �أن  �إىل  ري�شري�س  يف 
�لأعو�م  خ��لل  م��ر�ت  ث��لث  �شيت�شاعف  �أفريقيا  يف 
 15.06 �ل��ق��ارة  �شت�شجل  حيث  �ل��ق��ادم��ة  �خلم�شة 
�لطلب  ح�شب  �ل��ب��ث  خ��دم��ات  على  ����ش��رت�ك  مليون 
�أفريقيا  ج��ن��وب  و�شتت�شدر   .2026 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
منهما  كل  م�شاهمة  و�شتبلغ  �لتوجه  هذ�  ونيجرييا 

�أكر من مليون م�شرتك.

جلنة املجل�ش الوطني تناق�ش تقريرا حول مو�سوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية
•• دبي -وام:

�لإ�شلمية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
�لعامة يف �ملجل�س  و�لأوق���اف و�مل��ر�ف��ق 
�جتماعها  خ���لل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�لعامة  �لأم��ان��ة  مقر  يف  عقدته  �ل��ذي 
�شعادة  برئا�شة  �أم�س  دبي  يف  للمجل�س 
رئي�س  �ل�شام�شي  �لنايلي  ر��شد  خلفان 
مع  �جتماعيها  نتائج  تقرير  �للجنة، 
باإن�شاء  و�مل��خ��ت�����ش��ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
�ل�شدود  �ل��ط��رق ومب��ن�����ش��اآت  وه��ن��د���ش��ة 
�ملائية حول مو�شوع �شيا�شة  و�لقنو�ت 

وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية.
�أع�شاء �للجنة �شعادة  ح�شر �لجتماع 
�أحمد �ملهريي مقررة  كل من: جميلة 
�للجنة، وحمد �أحمد �لرحومي �لنائب 
�لأول لرئي�س �ملجل�س، و�شهيل نخريه 
�لزعابي،  حم��م��د  وك���ف���اح  �ل���ع���ف���اري، 

وناعمه عبد�لرحمن �ملن�شوري.
�لنايلي  ر�����ش���د  خ��ل��ف��ان  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�ل�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة، �إن�����ه مت 
�ملقرتحات  مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ��لل 
طرحها  �لتي  و�لتحديات  و�مللحظات 
ممثلو �جلهات �ملعنية و�ملخت�شة باإن�شاء 

�جتماعهم  خ���لل  �ل���ط���رق  وه��ن��د���ش��ة 
ل��ت��ط��وي��ر �لبنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �لأخ����ري م��ع 
�ل���دول���ة، ومنها  ل��ل��ط��رق يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
وز�رة  بن  �لتن�شيق  باأهمية  يتعلق  ما 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�جلهات  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
حتديد  ح��ول  بالطرق  �ملعنية  �ملحلية 
ومرور  �لطرق  على  �ملركبات  �شرعات 
�ملركبات  م�����رور  وح���ظ���ر  �ل�����ش��اح��ن��ات 
�ل�شباب حتى ل يرتتب  وقت  �لثقيلة 
وق��وع �حل���و�دث و�ملخالفات  ذل��ك  على 
�ملرورية، ووجود خطط و��شحة لإجناز 
�لظروف  مر�عاة  مع  �لطرق  م�شاريع 
و�لنمو  �ل�شكانية  و�ل��ك��ث��اف��ة  �لزمنية 
�ل����وز�رة  ب��ن  و�لتن�شيق  �لق��ت�����ش��ادي، 
و�جلهات �ملحلية ملعرفة �حتياجات كل 
�لوز�رة  �إن�شاء �لطرق، ودور  �إم��ارة عن 
�ملحورية  �لأوز�ن  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ة  يف 
للمركبات على �لطرق �لحتادية و�أثر 
ذل���ك ع��ل��ى ����ش��ت��د�م��ة �ل��ط��رق وتكلفة 
�شيانتها، و�ل�شرعة يف ت�شميم �شبكات 
ت�شريف  و���ش��ب��ك��ات  �ل�شحي  �ل�����ش��رف 
�ملناطق،  ب��ع�����س  يف  �لأم�����ط�����ار  م���ي���اه 
�ملوؤهلة  �ملو�طنة  �لكو�در  زيادة  و�أهمية 
و�لتن�شيق  �لنقل،  تخطيط  جم��ال  يف 

و�لتعاون بن �ملر�كز �لبحثية �ملعتمدة 
مل�شاريع �لبنية �لتحتية و�ل�شتفادة من 

خرب�تهم يف قطاع �لنقل.
��شتعر��س  مت  ك��م��ا  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
طرحها  �لتي  و�لتحديات  �مل��ق��رتح��ات 
و�ملخت�شة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل����ه����ات  مم��ث��ل��و 
�ملائية،  و�ل��ق��ن��و�ت  �ل�����ش��دود  مب��ن�����ش��اآت 
للكو�رث  و�ل���در�����ش���ة  �ل��ر���ش��د  ب�����ش��اأن 

�لطو�رئ  خ��ط��ط  ووج����ود  �لطبيعية، 
�ملياه  م���ن  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة، و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�خلر�شانية،  �ل�������ش���دود  يف  �مل���ت���و�ج���دة 
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  بن  و�لتن�شيق 
حتديد  يف  �ملحلية  و�جل��ه��ات  �لتحتية 
و�لعبار�ت  �ل�����ش��دود  م��ن  �لح��ت��ي��اج��ات 
و�مل�شاريع  دوري،  ب�����ش��ك��ل  �جل����دي����دة 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مب���ن�������ش���اآت �ل�������ش���دود و�مل���ي���اه 

تطوير  و�آل��ي��ات  و�جلوفية  �ل�شطحية 
برت�شيد  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �خل���ط���ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
����ش��ت��ه��لك �ل��ط��اق��ة و�ل��ك��ه��رب��اء و�مل���اء 
ومناق�شة  �إن��ت��اج��ي��ت��ه��ا،  ك���ف���اءة  ورف�����ع 
�ملتعلقة  و�لت�شريعات  �ل�شرت�تيجيات 
ومن�شاآت  �ل���ع���ام���ة  �مل����ر�ف����ق  ب��ت��ط��وي��ر 
�ل�شدود و�لقنو�ت �ملائية و�حلماية من 

�لفي�شانات.

•• دبي-الفجر: 

�لإطار  �أم�����س  �مل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي  �شلطة  �أط��ل��ق��ت 
لغر�س  �لرقمية  �مل��ال��ي��ة  �لأ���ش��ول  ب�����ش��اأن  �لتنظيمي 
�ل���ش��ت��ث��م��ار، وه���و ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ق��رتح��ات �ل�����و�ردة يف 
�لورقة �لإ�شت�شارية رقم  138 �ل�شادرة عن �ل�شلطة 
لنظام  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  وي��ع��د   ،2021 م���ار����س  يف 

�لأ�شول �لرقمية ل�شلطة دبي للخدمات �ملالية.
�لرقمية  �ملالية  �لأ���ش��ول  �لتنظيمي  �لإط���ار  وي��ع��ّرف 
رقمية  مالية  �أ�شول  �إما  �أنها  �ل�شتثمار على  لغر�س 
�أو �إحدى �مل�شتقات �ملالية �لرقمية �لأخرى. وت�شتمل 

تلك ب�شكل �أ�شا�شي:
رقمية  هيئة  يف  �ملالية  و�مل�شتقات  �ملالية  �لأور�ق   •
و�للتز�مات  �حل���ق���وق  لتمثيل  ب��ال��ت�����ش��ف��ري  م��وؤم��ن��ة 

با�شتخد�م  وتخزينها  ونقلها،  �إ���ش��د�ره��ا،  يتم  �ل��ت��ي 
�شابهها  م��ا  �أو   )DLT( �مل��وزع��ة  �ل�شجلت  تقنية 
بالت�شفري  موؤمنة  رقمية  هيئة  �أي  �أو   تقنيات؛  م��ن 
�إ�شد�رها،  يتم  �ل��ت��ي  و�لل��ت��ز�م��ات  �حل��ق��وق  لتمثيل 
ونقلها، وتخزينها با�شتخد�م تقنية �ل�شجلت �ملوزعة 
ين�شاأ   )1( و:  تقنيات،  من  �شابهها  ما  �أو   )DLT(
يف  كبري  ح��د  �إىل  م�شابهة  و�ل��ت��ز�م��ات  ح��ق��وًق��ا  عنها 
طبيعتها لتلك �لنا�شئة عن �لأور�ق �ملالية �أو �مل�شتقات 
حد  �إىل  مماثل  تاأثري  �أو  غر�س  لها   )2( �أو  �ملالية؛ 

كبري للأور�ق �ملالية و�مل�شتقات �ملالية.
�لرقمية  �ملالية  �لتنظيمي للأ�شول  �لإط��ار  وينطبق 
لغر�س �ل�شتثمار على �لأ�شخا�س �ملهتمة بت�شويق، �أو 
�إ�شد�ر، �أو تد�ول، �أو �متلك �لأ�شول �ملالية �لرقمية 
لغر�س �ل�شتثمار يف �أو من مركز دبي �ملايل �لعاملي. 

�ملرخ�شة  �ل�شركات  على  ��ا  �أي�����شً �لإط���ار  ينطبق  كما 
�لر�غبة يف تقدمي �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بالأ�شول 
كالتد�ول،    ، �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل��غ��ر���س  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 
تتعلق  مل��ع��ام��لت  �ل��رتت��ي��ب  �أو  �مل�������ش���ورة،  ت��ق��دمي  �أو 
�إد�رة  �أو  �ملالية �لرقمية لغر�س �ل�شتثمار،  بال�شول 
�ل�شتثمار �جلماعي  �أو �شناديق  �لتقديرية  �ملحافظ 
لغر�س  �لرقمية  �مل��ال��ي��ة  �لأ���ش��ول  يف  ت�شتثمر  �ل��ت��ي 
�إع��د�د مقرتحات  �أن �ل�شلطة ب�شدد  �ل�شتثمار.  كما 
للرموز �مل�شفرة �لغري مغطاه حتت  �لإطار �لتنظيمي 
مثل  �ل�شتثمار،  لغر�س  �لرقمية  �ملالية  ل��لأ���ش��ول 
ا  �أي�شً )�مل��ع��روف��ة  للتبادل  �لقابلة  �مل�شفرة  �ل��رم��وز 
بالعملت �مل�شفرة( و�لرموز �مل�شفرة حلقوق ��شتخد�م 
و�ل���رم���وز   ،)Utility Tokens( �خل����دم����ات 
�مل�شتقرة(.  )�ل��ع��م��لت  ب��الأ���ش��ول  �مل��دع��وم��ة  �مل�شفرة 

يف  ثانية  ��شت�شارية  ورق���ة  �إ���ش��د�ر  �ل�شلطة  وت��ع��ت��زم 
�لربع �لأخري من �لعام. 

�إىل ذلك قال قال بيرت �شميث، رئي�س �د�رة �ل�شيا�شات 
للخدمات  دبي  �شلطة  و�ملخاطر يف  و�ل�شرت�تيجيات 
�ملالية: “�إن �إن�شاء منظومة حمفزة لزدهار �ل�شركات 
�ملبتكرة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هي �أولوية 
�لإم������ار�ت وح��ك��وم��ة دبي  ل��ك��ل م��ن ح��ك��وم��ة  رئي�شية 
ورقتنا  مكنتنا  وق��د  �ملالية.  للخدمات  دب��ي  و�شلطة 
لغر�س  �لرقمية  �ملالية  �لأ���ش��ول  ح��ول  �ل�شت�شارية 
�لإطار  من  �ل�شركات  تريده  ما  فهم  من  �ل�شتثمار 
ونتطلع  لل�شوق.  م��لئ��م  ن��ظ��ام  وت��ق��دمي  �لتنظيمي 
�إىل تلقي �لطلبات من �ل�شركات �ملهتمة للإ�شهام يف 
�لنمو �مل�شتمر للخدمات �ملالية �ملركزة على �مل�شتقبل 

يف مركز دبي �ملايل �لعاملي.«

�سلطة دبي للخدمات املالية تطلق اإطارها التنظيمي ب�ساأن الأ�سول املالية الرقمية لغر�ش ال�ستثمار

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10262

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/1 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
املحجوزات على  او�ساف  و  للتجارة )�ض.ذ.م.م( + غوكا�ض اغوب كولوميان   مالتيبال�ست  �سده 

النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

                                       مالب�ض اطفال واثاث     6،430 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6181

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/1 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سايز اليف �ستايل للتجارة )�ض.ذ.م.م( فرع و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 123،310                                    مالب�ض ن�سائيه ورجاليه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12554

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/1 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم موزاييك غورميه و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 31،250                                          معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6181

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/1 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سايز اليف �ستايل للتجارة )�ض.ذ.م.م( فرع و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف    �سعر التقييم  
                                           مالب�ض ن�سائيه ورجاليه       123،310 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية
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املال والأعمال

- الزيودي: املذكرة اإ�سافة نوعية للجهود 
احلكومية لبناء اقت�ساد تناف�سي معريف وتنمية 

االبتكار واالأفكار الريادية واملواهب يف بيئة 
االأعمال مبا يحقق م�ستهدفات اخلم�سني

- علي مطر يوؤكد اأهمية املذكرة والتي �ستعمل 
على درا�سة حركة املواهب حول العامل لو�سع 

ا�سرتاتيجيات وخطط و�سيا�سات عملية وا�سحة 
ال�ستقطاب املواهب اإىل الدولة

•• اأبوظبي - الفجر

للتطوير  “بركة”  ����ش���رك���ة  �أر������ش�����ت 
���ش��رك��ات جمموعة بن  �إح���دى  �ل��ع��ق��اري 
�لأوىل م��ن م�شروع  �مل��رح��ل��ة  ع��ق��ود  ح��م 
يا�س  ج��زي��رة  يف  �شكنية  مناطق  تطوير 
�لوجهة  باي”  “يا�س  مل�����ش��روع  �لتابعة 
�ل��ب��ح��ري��ة �حل��ي��وي��ة �جل���دي���دة يف �إم���ارة 
�أبوظبي وح�شلت �شركة خطيب وعلمي 
�لت�شميم  عقد  على  �لعاملية  �لهند�شية 
�لإن�شائية  �لأع���م���ال  ع��ل��ى  و�لإ�����ش����ر�ف 

�خلا�شة بامل�شروع .
�لعامري  ح��م  ب��ن  م�شلم  �ل�����ش��ي��خ  وق���ال 
حم:  بن  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

جمتمع  لتطوير  مهمة  �خل��ط��وة  ه���ذه 
�شي�شاهم يف  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��د  ع�����ش��ري 
�حلياة  لأمن���اط  ج��دي��دة  معايري  و���ش��ع 

على م�شتوى دولة �لإمار�ت باأكملها. 
وت���اب���ع ب���ن ح���م: ون��ح��ن ن��ت��ط��ّل��ع للعمل 
م�شروع  م��ن  وعلمي  خطيب  �شركة  م��ع 
تطوير �ملناطق �ل�شكنية يف “يا�س باي” 
�إىل  ت��رت��ق��ي  �ل��ت��ي  �مل��و����ش��ف��ات  لتحقيق 
مل�شاريع  ب��رك��ة  �شركة  تطلعات  م�شتوى 

�لوجهات �ملتكاملة .
�لتنفيذي  �لرئي�س  وقال جنيب خطيب 
خطيب  عملت  وعلمي:  خطيب  ل�شركة 
�إن�����ش��ائ��ه��ا ل��ب��ن��اء علمة  وع��ل��م��ي م��ن��ذ 
جتارية م�شتد�مة حتمل قيمة ملمو�شة 

وت�شكل م�شدر �إلهام للم�شاريع �جلديدة 
وهذ� ما ميثله هذ� �مل�شروع �ملميز �لذي 
للمناطق  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  ي��ع��ت��رب من���وذج���ا 
م�شتقبلية  روؤي��ة  يج�شد  حيث  �حلديثة، 
ويعد  �ل����دول����ة،  �ل��ت��ط��وي��ر يف  مل�����ش��اري��ع 
بهوية معا�شرة، وفر�شة  وجهة جديدة 
حديثة  مدينة  يف  بالعي�س  لل�شتمتاع 
ت��ن��ب�����س ب��احل��ي��اة وت��ن�����ش��ج��م ف��ي��ه��ا �أب����رز 

عنا�شر �لبيئة �حل�شارية �مللهمة .
�لعقاري”  ل��ل��ت��ط��وي��ر  “بركة  و���ش��رك��ة 
تاأ�ش�شت بروؤية طموحة لت�شييد م�شاريع 
�لعقار�ت  ت�����ش��م��ل  ب��ط��اب��ع��ه��ا  م��ت��م��ي��زة 
�أرجاء  خمتلف  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شكنية 
�ملنطقة وخارجها بحيث تتميز وحد�تها 

ومر�فقها  �ل���ع�������ش���ري���ة  ب��ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا 
�حلديثة وتقدميها باأ�شعاٍر تناف�شية وفق 
�أعلى �ملعايري �لعاملية، وين�شب تركيزها 
�حتياجات  ع��ل��ى  م�����ش��اري��ع��ه��ا  ج��م��ي��ع  يف 
و�لتقنيات  �مل�شتمر،  وت��ط��ّوره  �ملجتمع 
�حلديثة ، لتح�شن نوعية و�إث��ر�ء حياة 

�لعملء.
�ل�شركات  م���ن  وع��ل��م��ي  خ��ط��ي��ب  وت���ع���د 
و�لعامل  �لإم��ار�ت  �لر�ئدة يف  �لهند�شية 
و�لإ�شر�ف  تنفيذ  يف  عاملية  �شمعة  وذ�ت 
كبري  ور�شيد  �لإن�شائية  �لأع��م��ال  على 
من �مل�شاريع �لتي تعد من �أبرز �لوجهات 
�لدولة  د�خ�����ل  و�ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 

وخارجها .

تعزز �سراكة القطاعني احلكومي واخلا�ض وت�ساهم يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة

مذكرة تفاهم بني القت�ساد و»لينكد اإن« لدعم جاذبية الدولة يف ا�ستقطاب املواهب العاملية بالقطاعات ال�سرتاتيجية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وز�رة �لقت�شاد مذكرة تفاهم مع 
�شركة “لينكد�إن”، �ملن�شة �ملهنية �لأكرب 
م�شتهدفات  دع��م  �إىل  تهدف  �ل��ع��امل،  يف 
ل�شتقطاب  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لعقول  �مل���و�ه���ب  �أف�����ش��ل  و����ش��ت��ب��ق��اء 
و�ملحافظة  �ل����دول����ة  �إىل  و�ل����ك����ف����اء�ت 
ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا 
تنوع  �لعاملية، ويحفز  مف�شلة للمو�هب 
�لعاملية،  وتناف�شيته  �لوطني  �قت�شادها 

وي�شاهم يف بناء �قت�شاد �مل�شتقبل.
م��ن ج��ان��ب وز�رة  �لتفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
�لق��ت�����ش��اد، م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين بن 
للتجارة  دول����ة  وزي����ر  �ل����زي����ودي  �أح���م���د 
�إن”،  “لينكد  ج��ان��ب  وم���ن  �خل��ارج��ي��ة، 
�إن”  “لينكد  �شبكة  رئ��ي�����س  م��ط��ر  ع��ل��ي 
�لنا�شئة  و�لأ���ش��و�ق  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
يف �أوروب����ا و�أف��ري��ق��ي��ا، وت��اأت��ي �مل��ذك��رة يف 
دعم  على  �لقت�شاد  وز�رة  حر�س  �إط��ار 
�لب�شري  �مل����ال  ر�أ�����س  �مل���و�ه���ب وت��ط��وي��ر 
بناء  يف  �أ����ش���ا����ش���ي���ة  دع����ائ����م  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
منظومة �قت�شادية �أكر تنوعاً ومرونة 

و��شتد�مة، ترتكز على �لإبد�ع و�لبتكار 
�ملعريف و�لتكنولوجي.

و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
على  �لقت�شاد  وز�رة  ح��ر���س  �ل��زي��ودي 
ت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل �ل���ت���ع���اون وت��و���ش��ي��ع د�ئ����رة 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ن  ب���ن  �ل�������ش���ر�ك���ة 
ي���ع���د م����ب����د�أ ثابت  و�خل�����ا������س، و�ل�������ذي 
يف روؤي�����ة دول����ة �لإم�������ار�ت، م�����ش��ري�ً �إىل 
تر�شيخ  يف  ت�شهم  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �أن 
�لر�ئدة  �لدول  كاإحدى  �لإم��ار�ت  مكانة 
�لعاملية،  �مل���و�ه���ب  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  جم���ال  يف 
وتعزز م�شاهمته ودوره �حليوي يف دفع 
يدعم  مب��ا  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �لتنمية  عجلة 
بناء  يف  �خلم�شن  �قت�شاد  م�شتهدفات 
تناف�شي عاملي متنوع قائم على  �قت�شاد 

�ملعرفة و�لبتكار.
مع  �لتفاهم  م��ذك��رة  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إ�شافة  �شتمثل  و�ل��ت��ي   “ �إن  لينكد   “
�ل��وز�رة يف تعزيز جاذبية  نوعية جلهود 
�لعاملية  �مل��و�ه��ب  ��شتقطاب  يف  �ل��دول��ة 
و��شتبقائهم يف �لدولة، وذلك من خلل 
طرح منهجيات وبر�مج و�عدة، تت�شمن: 
على  للتعرف  ��شرت�تيجي  نهج  تطوير 

�أنحاء  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة م��ن  �مل���و�ه���ب  م��ز�ي��ا 
�لعامل بناء على �لبيانات، وو�شع خطط 
عمل م�شرتكة للم�شاهمة يف تهيئة بيئة 

د�عمة وجاذبة للمو�هب و�لكفاء�ت.
وز�رة  �أن  �ل�����زي�����ودي  م���ع���ايل  و�أو������ش�����ح 
متكاملة  ��شرت�تيجيًة  تتبنى  �لقت�شاد 
�ل�شيا�شات  م����ن  جم���م���وع���ًة  ت��ت�����ش��م��ن 
و�ل�����رب�م�����ج و�ل��ت�����ش��ه��ي��لت و�مل�����ب�����ادر�ت 
�أ�شحاب  وج������ذب  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �ل����ر�م����ي����ة 
�لإمار�ت،  دول��ة  �إىل  و�مل��و�ه��ب  �لكفاء�ت 
�إىل  �ل���ط���م���وح���ة  �أف����ك����اره����م  وحت����وي����ل 
تعزيز  ج���ان���ب  �إىل  و�ع��������دة،  م�������ش���اري���ع 
�أكر  م�شتقبٍل  معامل  ر�شم  يف  �إ�شر�كهم 
مناًء و�زده��ار�ً وتقدًما للدولة و�ملنطقة 

و�لعامل �أجمع.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع��ل��ي م��ط��ر: “ تتجه 
�عتماد  �إىل  �ل��ك��ربى  �لعاملية  �ل�شركات 
�لتوظيف بناء على �ملهار�ت، لدعم تنوع 
�ملهار�ت  ف��ج��وة  و���ش��د  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ق���وى 
يف ق��ط��اع��ات �ل��ع��م��ل. وم���ن �ل��و����ش��ح �أن 
�لإمار�ت  دولة  يف  �ل�شرت�تيجيات  كافة 
�ملهار�ت وتعمل  �لتنوع يف  ت�شتوعب هذ� 
�إن  �ل���دول���ة.  يف  و��شتبقائه  ج��ذب��ه  ع��ل��ى 

خري  ه��ي  �لقت�شاد  وز�رة  م��ع  �شر�كتنا 
��شرت�تيجيات  ب��ن  �مل��و�ءم��ة  على  مثال 
�خلا�س”.  �لقطاع  ون�شاطات  �حلكومة 
�أب��رز ما مييز �شر�كتنا  و�أ�شاف : “ لعل 
��شرت�تيجيات  و���ش��ع  ه���و  �ل������وز�رة  م���ع 
و��شحة  ع��م��ل��ي��ة  و����ش���ي���ا����ش���ات  وخ���ط���ط 
�لإمار�ت  دول��ة  �إىل  �ملو�هب  ل�شتقطاب 
تعتمد على �لبيانات �لتي توفرها لينكد 
�إن، و�ل��ت��ي ت��در���س ح��رك��ة �مل��و�ه��ب حول 
�ل��ع��امل، ودو�ف��ع��ه��ا وح��و�ف��زه��ا �ملختلفة 
�لدر��شات  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����لل  م���ن 

و�لتقارير �ملختلفة«.
وتف�شيًل، �شتعمل “لينكد�إن” مبوجب 
مذكرة �لتفاهم �ملوقعة مع �لوز�رة، على 
دعم �أهد�ف �لوز�رة يف �شاأن �ل�شرت�تيجية 
�ملو�هب،  و��شتبقاء  ل�شتقطاب  �لوطنية 
و�شع  �لأول   .. حم�����اور   3 خ����لل  م���ن 
�إطار تعريفي �شامل للمو�هب بناء على 
�لدر��شات و�لأبحاث  .. و�لثاين  �ملهار�ت 
على  للتعرف  و�ل�شرت�تيجية  �ملعيارية 
جمموعات �ملو�هب حول �لعامل، و�لثالث 
�إطلق حملت جلذب و��شتبقاء �ملو�هب 

يف دولة �لإمار�ت.

تلك  خ��لل  م��ن  �إن”  “لينكد  و�شتعمل 
ت��ط��وي��ر در�����ش���ات بيانية  �مل���ح���اور ع��ل��ى 
�ملحتملة  �مل��و�ه��ب  جم��م��وع��ات  لتحديد 
جميع  يف  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �مل���ه���ار�ت  بح�شب 
متركزهم  وت�����ش��ن��ي��ف  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء 
مو�هبهم  ون�������وع  �مل���ه���ن���ي  وت���اري���خ���ه���م 
و�مل����ه����ار�ت �ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ه��ا، وذلك 
�ل�شيا�شات  و���ش��ع  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ب��ه��دف 
�إن”  “لينكد  �شتعمل  كما  لهم،  �جلاذبة 
على �إطلق حملة عاملية تهدف �إىل خلق 
�آليات تو��شل مع �ملو�هب وتعزيز �لفهم 
�إطلع  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  ويف  مبتطلباتهم، 
�لفر�س  �لدولة على  خ��ارج  �ملو�هب من 
�لتي  �ملتميزة  �لعمل  وبيئة  �لتحفيزية 

توفرها �لدولة.
فريق  م��ع  �إن”  “لينكد  �شتتعاون  ك��م��ا 
و�شع خطط  على  �لقت�شاد  وز�رة  عمل 
��شرت�تيجيات  ل��دع��م  م�����ش��رتك��ة  ع��م��ل 
و��شتبقاء  ل�شتقطاب  �لوطنية  �ل���وز�رة 
لدعم  �مل�شرتك  �لعمل  وتعزيز  �ملو�هب، 
و�لأن�شطة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت 
�ملعرفة  وتبادل  �ملو�هب  �لوطنية جلذب 

و�لروؤى يف هذ� �ملجال.

الإمارات للمتداولني تنظم موؤمترين 
ملتداولني يف الأ�سواق املالية نوفمرب املقبل

•• دبي - وام:

��شرت�تيجياً  عقدت جمعية �لإمار�ت للمتد�ولن يف �لأ�شو�ق �ملالية �تفاقاً 
مع مركز دبي �ملايل �لعاملي لتنظيم �ملوؤمترين �لدويل و�لعربي ملتد�ولن يف 

�لأ�شو�ق �ملالية نوفمرب �ملقبل.
حممد  �ملالية  �لأ���ش��و�ق  يف  للمتد�ولن  �لإم����ار�ت  جمعية  رئي�س  و�أو���ش��ح 
�لثقة  بحكم  ��شرت�تيجي  ك�شريك  دخ��ل  �لعاملي  دب��ي  مركز  �أن  �لها�شمي، 
�لتي يتمتع بها يف �لأ�شو�ق �ملالية �لعاملية ولدى �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 

�لعاملة يف �لدولة وخارجها.
وقال �إن مركز دبي �ملايل �لعاملي عزز ثقة �مل�شتثمرين و�لعاملن يف �لقطاع 
�ملايل و�لأ�شو�ق �إىل �لقدوم لدبي وح�شور �ملوؤمتر �لدويل و�لعربي، حيث 
يج�شد �حل�شور ثقل �ملركز كو�حد من �أهم �ملر�كز �ملالية يف �ملنطقة و�لعامل، 
م�شيفا �إن غالبية �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لبنوك �مل�شجلة لدى مركز دبي �ملايل 
�لعاملي �شتكون حا�شرة يف �ملوؤمتر �لدويل و�لعربي وهي قفزة مهمة لدبي 
ودعم قوي ل�شياحة �لأعمال و�ملوؤمتر�ت خا�شًة و�ن تنظيم �ملوؤمتر �لدويل 

و�لعربي يتز�من و�حلدث �لعاملي �ملقام يف دبي وهو �إك�شبو 2020 دبي.
�لإمارة  �قت�شاد  كبري�ً يف دعم  دور�ً  �مل��ايل  دبي  �لها�شمي لعب مركز  وق��ال 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �ملالية  �لوجهات  �أف�شل  من  كو�حدة  وجهتها  وتعزيز 
بالنظر �إىل �لت�شريعات �لتي يتمتع بها �ملركز و�لتي ز�دت من ثقة �ملوؤ�ش�شات 
تدفق  يف  �ملركز  �شاهم  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  دب��ي،  يف  و�لعاملية  �لإقليمية  �ملالية 
�لإمارة  يف  لل�شتثمار  �لكبرية  �جلاذبية  �إىل  بالنظر  دبي  �إىل  �لر��شاميل 

و�إىل تر�شانة �لقو�نن �لد�عمة للم�شتثمر.
و�أكد �أن �جلمعية يف تن�شيق م�شتمر مع �ملركز �ملايل حول طبيعة �ملو��شيع 
تخ�س  مو��شيع  بينها  م��ن  �ملقبل  �مل��وؤمت��ر  خ��لل  مناق�شتها  �شتتم  �ل��ت��ي 

�قت�شاد �ملنطقة.
و�أ�شار �لها�شمي �إىل �أن �جلمعية تناق�س يف نوفمرب �ملقبل �لق�شايا �لهامة 
�ملايل  و�لتحفيز  و�ل�شتد�مة  �لبيئة  وه��ي  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  ر�أي  ت�شغل  �لتي 
وغريها من �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة باقت�شاد �لدولة ومنطقة �ل�شرق �لو�شط 
و�شمال �فريقيا و�لعامل، مو�شحا �أن �نعقاد �ملوؤمتر �لعربي و�لدويل فر�شة 
هامة لنا وجلميع �مل�شاركن لو�شع �خلطط �لكفيلة بدعم �قت�شاديات دول 
�أثار �جلائحة بالنظر ملا للبنوك من دور هام  �ملنطقة للتعايف �ل�شريع من 
يف �لتعايف من خلل �لت�شهيلت و�لتحفيز�ت �ملالية �لتي تقدمها لل�شركاء 

�لقت�شادين.
و�شدد على �شرورة توجيه �لدعم لأ�شحاب �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
ملو�جهة حتديات ما بعد �جلائحة باعتبار �أن �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

ت�شكل نحو 85 يف �ملئة من �قت�شاد �لدولة و�ملنطقة.
ويف نف�س �ل�شياق �أفاد �لها�شمي �أن �جلمعية وقعت �تفاقاً مع بنك �لإمار�ت 
�حل�شور  �إىل  وبالنظر  ��شرت�تيجي  �شريك  �لبنك  باعتباره  �لوطني  دب��ي 
�شر�كة مع عدد  �تفاقيات  توقيع  �إىل  بال�شافة  للبنك  و�لقليمي  �ل��دويل 

�خر من �لبنوك �ملحلية و�لدولية كرعاة.
�ملوؤمترين  فعاليات  �ملقبل  نوفمرب  و21   18 بن  ما  �لفرتة  يف  وتنطلق 
800 خبري مايل و�قت�شادي  �أك��ر من  �لعربي و�ل��دويل يف دبي بح�شور 
بعد كوفيد  �ملنطقة يف فرتة ما  �لإم��ار�ت ودول  �قت�شاديات  ملناق�شة و�شع 
على  �لرتكيز  مع  �لعامل  بها  مر  �لتي  �لأزم��ة  من  �ل�شتفادة  وكيفية   19
ويف  للحياة  �لطبيعية  و�لعودة  �لتعايف  يف  �شرعت  �لتي  �ل��دول  �قت�شاديات 

مقدمتها �قت�شاد �لدولة عامًة ودبي خا�شًة.

اأوفيد يقدم قر�سني اإىل بنني وتوجو بقيمة 
25 مليون دولر لتعزيز قطاع الزراعة

•• فيينا -وام:

وّقع �شندوق �أوبك للتنمية �لدولية “�أوفيد” �تفاقيتن مع حكومتي بنن 
لدعم قطاع  دولر  25 مليون  بقيمة  وتوجو، مينح مبقت�شاهما قر�شن 

�لزر�عة وبر�مج تكامل �لأ�شو�ق �لزر�عية.
و�أفاد �لبيان �ل�شادر عن مقر �أوفيد يف �لعا�شمة فيينا، باأن �ل�شندوق منح 
حكومة بنن قر�شا بقيمة 15 مليون دولر، وحكومة توجو قر�شا قيمته 
10 ملين دولر  لدعم بر�مج تكامل �لأ�شو�ق �لزر�عية، وتعزيز قطاعي 
�لريفية  للأ�شر  �لغذ�ئي  �لأم��ن  وتعزيز  �لدخل  لزيادة  و�لتجارة  �لزر�عة 

على نحو م�شتد�م.
�لأعمال  وري���ادة  �ل�شوق  تكامل  يدعمان  �لقر�شن  �أن  �ل�شندوق  و�أو���ش��ح 
�لريفية، وتعزيز حتول �لزر�عة �لأ�شرية للتكيف مع تغري �ملناخ، و�مل�شاهمة 
و�لندماج  �حل��دود،  �لنقل عرب  �لتجارية ومم��ر�ت  �ملر�كز  �أد�ء  يف حت�شن 

�لكامل لأ�شحاب �حلياز�ت �ل�شغرية يف �لأ�شو�ق �لوطنية.
دعم  “ ي�شعدنا  �أوف��ي��د:  ع��ام  مدير  �خلليفة،  �حلميد  عبد  �لدكتور  وق��ال 
�لتنويع  خ��لل  م��ن  �ملحلية  �ل��زر�ع��ة  قطاعات  لتطوير  �حلكومات  جهود 
وزيادة �لإنتاجية و�لقدرة على �لتكيف مع تغري �ملناخ.” و�أ�شار �إىل �أهمية 
قطاع �لزر�عة يف كل �لبلدين �ل�شريكن، بنن وتوجو، و�أو�شح �أن �لبلدين 
يتمتعان باإمكانيات �إمنائية عالية وتوظف ن�شبة كبرية من �ل�شكان يف قطاع 

�لزر�عة.

غرفة دبي تنظم موؤمترها ال�سنوي يف اإك�سبو 2020 دبي لتعزيز ثقافة االأعمال امل�ستدامة 

موؤمتر حوار دبي يدعو ال�سركات واملجتمع اإىل ت�سريع التحول نحو القت�ساد الدائري
•• دبي-الفجر: 

دب������ي مم���ث���ل���ة مبركز  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
موؤخر�ً  لها  �لتابع  �لأع��م��ال  �أخلقيات 
�لذي   ”2021 دب���ي  “حو�ر  م��وؤمت��ر 
حتت  دب�����ي   2020 �إك�������ش���ب���و  يف  ن���ظ���م 
عنو�ن “ت�شريع �لنتقال �إىل �لقت�شاد 
وذل��ك بح�شور مميز و�شل  �لد�ئري” 
�إىل 150 م�شاركاً ميثلون من �شريحة 
و��شعة من �ملعنين و�ملهتمن بامل�شوؤولية 

�لجتماعية يف �لدولة.
ون���اق�������س �مل�����وؤمت�����ر ف����ر�����س وحت����دي����ات 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف �لق���ت�������ش���اد �ل����د�ئ����ري، 
طريق  خ����ارط����ة  و�����ش����ع  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�لد�ئري  للقت�شاد  �لنتقال  لت�شريع 
�لتعايف  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  ب��اع��ت��ب��اره 
عديدة  فو�ئد  ت��ربز  حيث  �لقت�شادي، 
�لد�ئري،  للقت�شاد  وبيئية  �قت�شادية 
�شيولد  �أنه  �إىل  �لتقدير�ت  �لذي ت�شري 
عائد�ت يف �ملز�يا �لقت�شادية ت�شل �إىل 
خلل  �م��ري��ك��ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   4.5
%10 من  �نه فقط  �إل  �لقادم،  �لعقد 

د�ئر�ً،  �لقت�شاد �لعاملي يعترب �قت�شاد�ً 
مم���ا ي��ت��ي��ح ف��ر���ش��اً ����ش��ت��ث��م��اري��ة و�ع���دة 

للم�شتقبل.
 2021 وي����اأت����ي م����وؤمت����ر ح������و�ر دب�����ي 
و�إمكانات  وف���ر����س  �آف�����اق  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�لقت�شاد �لد�ئري، خ�شو�شاً يف �أعقاب 
�عتماد دولة �لإمار�ت ل�شيا�شة �لإمار�ت 
�إطار�ً  تعد  و�لتي  �ل��د�ئ��ري،  للقت�شاد 
�شامًل يحدد �جتاهات دولة �لإمار�ت يف 
و�ل�شتخد�م  �مل�شتد�مة  �لإد�رة  حتقيق 
م��ن خلل  �لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ف��ع��ال 
�ل�شتهلك  وت��ق��ن��ي��ات  �أ���ش��ال��ي��ب  ت��ب��ن��ي 
ي�����ش��م��ن ج�������ودة حياة  و�لإن������ت������اج مب����ا 
وتعزيز  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لأج��ي��ال 
�لطبيعية  �مل�������و�رد  ����ش��ت��ه��لك  ك���ف���اءة 

وتقليل �لهدر.
ويف كلمته �لفتتاحية، قال �شعادة حمد 
دبي  غرفة  عام  مدير  بوعميم،  مبارك 
�إن �لقت�شاد �لد�ئري �شرورة ل بد منه 
حلماية �لبيئة، وحت�شن �شلمة �شبكة 
�مل�����و�د �خل�����ام، وتعزيز  ت���وزي���ع و�إم������د�د 
وحتفيز  �لب��ت��ك��ار  ورع���اي���ة  �لتناف�شية 

�لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م.
ولفت بوعميم �إىل �أهمية �عتماد �لطرق 
�لعمليات  لإد�رة  و�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ذك��ي��ة 
�أنها  م��ع��ت��رب�ً  للموؤ�ش�شات،  �لت�شغيلية 
حت�شن �لكفاءة �لقت�شادية وتخفف من 
�لتاأثري�ت �ل�شلبية على �لبيئة، م�شري�ً 
�إىل �ن �ل�شركات �لتي تعتمد �لت�شميم 
تعزيز  يف  �شتنجح  لعملياتها،  �ل��ذك��ي 
�إد�رة  ن��ظ��ام  وتاأ�شي�س  منتجاتها،  عمر 
نفايات ذ�ت كفاءة عالية، و��شرت�تيجية 
�إعادة تدوير عالية �مل�شتوى مما �شيعزز 

من �شمعتها وجودة خدماتها.
�ل�شتد�مة  قائًل:”  بوعميم  و�أ���ش��اف 
رك��ي��زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف روؤي����ة دب���ي، وغرفة 
دب���ي م��ل��ت��زم��ة ب��دع��م ه���ذه �ل���روؤي���ة من 
�عتماد  على  �ل�����ش��رك��ات  ت�شجيع  خ��لل 
�مل�شوؤولة  �لأع���م���ال  مم��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�أخلقيات  م��رك��ز  ويلعب  و�مل�شتد�مة. 
�لأع���م���ال �ل����ذي �أ���ش�����ش��ت��ه �ل��غ��رف��ة منذ 
ثقافة  تعزيز  يف  حيوياً  دور�ً  عاماً   17
�لأفكار  وت���ب���ادل  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لأع���م���ال 
و�خلرب�ت و�لبتكار�ت من �أجل جمتمع 

�أعمال م�شوؤول.«
خلل  نقا�شية  ح��و�ري��ة  جل�شة  وعقدت 
�مل���وؤمت���ر ����ش���ارك ف��ي��ه��ا �ل���دك���ت���ورة دميا 
ر�شيد جمايل، عميد كلية �إد�رة �لأعمال 
�لري�س،  و�شمرية  �ل�شارقة،  جامعة  يف 
مديرة �إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات 
�لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �مل�شتد�مة  للتنمية 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة دب����ي، 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ����ش���ن���اوي،  وع���م���ر 
�ل�شرق  �آند جامبل يف  بروكتور  ل�شركة 
�لأو�شط و�شرق وغرب �أفريقيا و�أ�شو�ق 
�لت�شدير �لعامة، و�لدكتور �أودو هنجر، 
نائب رئي�س منطقة �ل�شرق �لأو�شط يف 
�شركة »BASF«، يف حن �أد�ر �جلل�شة 
�لدكتور كمال ملحي، مدير �أول مركز 

�أخلقيات �لأعمال يف غرفة دبي.
ر�شيد جمايل،  �ل��دك��ت��ورة دمي��ا  وق��ال��ت 
جامعة  يف  �لأع���م���ال  �إد�رة  كلية  عميد 
�ليوم  �لأع����م����ال  م��ع��ادل��ة  �ل�شارقة:” 
�لقدمية  �لطرق  نغري  دعونا  ب�شيطة، 
�أب��ع��د من  ملمار�شة �لأع��م��ال، ومن�����ش��ي  
�ل��ت��ق��دم �ل��ت��دري��ج��ي م��ن خ��لل �عتماد 

مناذج �لقت�شاد �لد�ئري و�لتكنولوجيا 
�ملبتكرة و�جلهود �ملوحدة و�مل�شرتكة.«

وق��ال��ت ���ش��م��رية �ل��ري�����س، م��دي��رة �إد�رة 
للتنمية  و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  يف  �مل�شتد�مة 
�لقت�شاد  دب�����ي:  لإم�������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل������د�ئ������ري م���ت�������ش���ق م�����ع خ���ط���ط دب���ي 
�أ�شا�شياً  دور�ً  يلعب  حيث  �مل�شتقبلية، 
وم�شتد�م  م�شتقر  م�شتقبل  تاأ�شي�س  يف 
ك�شّناع  م�شوؤولية  علينا  وتقع  ملدينتنا. 
�مل�شتمرة  باملر�جعة  فقط  لي�س  ق���ر�ر، 
بالعمل  بل  �لقائمة،  للنظم  و�ل��دوؤوب��ة 
�لإيجابي  �لتاأثري  ح��دوث  ت�شهيل  على 
�أي�شاً. ونتطلع من خلل موؤمتر حو�ر 
م�شاهمة  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  دب����ي 
م�شاعدة  يف  �ل������د�ئ������ري  �لق����ت���������ش����اد 
م�شتد�م،  ب�شكٍل  �لنمو  على  �ل�شركات 
مدننا  ت�شاعد  م�شرتكة  ط��رق  و�إي��ج��اد 
على �لزده��ار مع �حلفاظ على جوهر 
�إنه  وكوكبنا.  �شعبنا  و�أه���د�ف  م�شالح 
�شعيدة  و�أن���ا  و��شرت�تيجي  مهم  ح���و�ر 

بكوين جزء�ً منه.«

»بركة« تر�سي عقد م�سروع املنطقة ال�سكنية يف «يا�ش باي«

الثالثاء   26  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13375  
Tuesday    26   October   2021   -  Issue No   13375



29

املال والأعمال

رواد قطاع التكنولوجيا ي�سيدون باأكرب معر�ض داعم لالبتكار يف العامل

جيتك�ش جلوبال وعامل الذكاء ال�سطناعي 2021 يحقق جناحا غري م�سبوق 

كهرباء دبي تختتم حملة اليوم العاملي للطاقة 2021 

بيئة اأبوظبي تطور منوذجا مل�سروع تخزين املياه العذبة

•• دبي-الفجر: 

�لذكاء  وع���امل  ج��ل��وب��ال  جيتك�س  حظي 
�ل�شطناعي يف دورته �حلادية و�لأربعن 
�ل�شركات  ك���ربى  و����ش��ت��ح�����ش��ان  ب��اإ���ش��ادة 
�لتكنولوجيا،  ق���ط���اع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
م��ن��وه��ة ب��ال��دور �ل���ذي لعبه �حل���دث يف 
للقت�شاد  من���وذج���ي���ة  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري 
�لتو��شل  تتيح  فعالية  و�أك��رب  �لرقمي، 
و�لتفاعل �ملبا�شر بن �خلرب�ء و�لعملء 

و�لزو�ر عقب �جلائحة.
�لذكاء  وع���امل  جلوبال  جيتك�س  ور���ّش��خ 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي �ل����ذي ن��ّظ��م��ه م��رك��ز دبي 
�لتجاري �لعاملي مكانته باعتباره �حلدث 
�لأكر تاأثري� يف جمال �لتكنولوجيا على 
تقنيا  م�شهد�  مقدما  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
عامليا غري م�شبوق، حيث عّزز �لتو��شل 
و�للقاء�ت �ملبا�شرة بن �ملعنين بالقطاع، 
باعتباره حمركا رئي�شيا لفر�س �لأعمال 
�لتكنولوجيا  �شعيد  على  و�ل�شتثمار�ت 
و���ش��ّك��ل جيتك�س جلوبال  و�ل��رق��م��ن��ة.    
�لتكنولوجيا  ل�����ش��رك��ات  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
�لتو��شل  �لعاملية على �ختلفها لإع��ادة 
جهة   3500 م���ن  �أك�����ر  م���ع  �مل��ب��ا���ش��ر 
نا�شئة  600 �شركة  – تت�شمن  عار�شة 
120 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة من  و�أك�����ر م���ن 
140 دولة �شّجلت ح�شورها يف �حلدث 

�لأبرز على �ل�شاحة �لتقنية. 
�ل�شركات  ف��ي��ه  ت���ويل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ويف 
�أهمية  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لنا�شئة 
دبي  م��رك��ز  �أع��ل��ن   ، لل�شتد�مة  خا�شة 
جنوم  ج��ي��ت��ك�����س  �أن  �ل���ع���امل���ي  �ل���ت���ج���اري 
�ل�شرق  يف  �ل���ر�ئ���د  �حل����دث  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
لل�شركات  �إف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط 
جديدة  بهوية  �إط��لق��ه  �شيتم  �لنا�شئة، 
حتت ��شم  “نورث �شتار دبي” يف �شبيل 
و�لتحول  �ل���ش��ت��د�م��ة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
�أول�����وي�����ات  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي يف م���ق���دم���ة 

خططهم �لإ�شرت�تيجية. 

•• دبي -وام: 

�خ���ت���ت���م���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
للطاقة  �لعاملي  باليوم  �خلا�شة  حملتها 
�ل���ع���ام حتت  ه����ذ�  �أق���ي���م  �ل�����ذي   2021
لنبد�أ  �ل��ف��رق.  ن�شنع  “بجهودكم  �شعار 
من  �شل�شلة  �لهيئة  نظمت  فقد  �لآن” 
و�لفرت��شية  �حل�����ش��وري��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لعاملي  �ليوم  دور  على  �ل�شوء  لت�شليط 
�لقطاعن  بن  �لتعاون  دعم  يف  للطاقة 
�لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 
و�أفر�د �ملجتمع ل�شمان م�شتقبل م�شتد�م 

للأجيال �حلالية و�لقادمة.
�ملبادرة  للطاقة  �لعاملي  باليوم  و�حتفاء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��ده��ا  �ل��ت��ي 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
54 دول��ة من خمتلف  مع  “رعاه �هلل” 
ممثلي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء 
�مل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة �لدول  ك��ل م��ن �لأمم 
�لعربية و�لحت���اد �لإف��ري��ق��ي م��ن خلل 
 ..  2012 �أك��ت��وب��ر   22 دب���ي يف  �إع����لن 
�جلهات  من  �لعديد  مع  �لهيئة  تعاونت 
وموؤ�ش�شات  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 
لتعميم  و�ل��ت��ج��اري  �خل��ا���س  �لقطاعن 
�لعاملي  باليوم  �خلا�شة  �لإعلمية  �ملو�د 
للطاقة �لتي توفرها �لهيئة على موقعها 

•• اأبوظبي -وام: 

قامت هيئة �لبيئة – �أبوظبي بالتعاون مع 
بتطوير  و�لتحكم  للنقل  �أبوظبي  �شركة 
�لتخزين  مل�شروع  �لذكية  ل���لإد�رة  من��وذج 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��م��ي��اه �جل��وف��ي��ة خمزن 
�خل���ري وذل���ك يف �إط����ار ج��ه��وده��ا حلماية 
�ملياه �جلوفية وحتقيق �لأمن يف �لإمارة. 
تقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��ن��م��وذج  ي��ه��دف 
�ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي ول��غ��ة �لآل����ة لإد�رة 
وت�شغيل �لآبار وحتديد كميات �ملياه �لتي 
يتم �شخها و�لتحكم يف نوعية �ملياه بحيث 
تظل �ملياه �لتي يتم �شخها من 315 بئر� 
جوفيا �شمن �ملو��شفات و�ملعايري �مل�شموح 

بها ملياه �ل�شرب يف �إمارة �أبوظبي.
�لتكلفة  خف�س  يف  �مل�����ش��روع  ي�شاهم  ك��م��ا 
تدخل  وت��ق��ل��ي��ل  ك��ب��ري  ب�شكل  �لت�شغيلية 
�لت�شغيل  ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل��ب�����ش��ري  �ل��ع��ن�����ش��ر 

و�ملتعاملن  �ملوظفن  على  �لإل��ك��رتوين 
و�لرتويج لأهد�ف �ليوم �لعاملي للطاقة 

عرب من�شات �لتو��شل �لجتماعي.
�لطاير  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ن���ت���دب  �ل��ع�����ش��و 
�ليوم  ي��وؤدي  دب��ي..  لهيئة كهرباء ومياه 
�لعاملي للطاقة دور� جوهريا يف ت�شجيع 
�لتعاون بن خمتلف �جلهات �حلكومية 
لتعزيز  و�ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة  و�خل���ا����ش���ة 
�لبنية  �مل�شتد�مة و�ل�شتثمار يف  �لتنمية 
و�ل�شتد�مة  �ملتجددة  للطاقة  �لتحتية 

�مل�شروع  ت�شغيل  يف  ك��ف��اءة  �أع��ل��ى  وحتقيق 
دون حدوث �أيه �أخطاء.

بئر�   315 ت�شغيل  �مل�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 
�آب������ار �ل�شخ  �إج����م����ايل ع����دد  ج��وف��ي��ا ه���ي 
ب��امل�����ش��روع و�ل���ت���ي مي��ك��ن ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
مليون   40 نحو  ل�شخ  �ل��ط��و�رئ  �أوق����ات 
يف  نق�س  �أي  على  للتغلب  يومياً  ج��ال��ون 
فعليا  ويتم  �لعذبة  �ملياه  �لإم���د�د مب��و�رد 
ت�شغيل نحو %80 من هذه �لآبار ل�شخ 
وتظل  �ل��ط��و�رئ  عند  �ملطلوبة  �لكميات 

هناك %20 �آبار �حتياطية.
�مللوحة  زي��ادة يف  ونظر� لإمكانية ح��دوث 
يف �أح���د �لآب����ار ع��ن �حل����دود �مل�����ش��م��وح بها 
ملياه  بها  �مل�شموح  و�ملعايري  �ملو��شفات  يف 
�ل�شرب يف �لإم��ارة فاإنه يجب �تخاذ قر�ر 
�أحد  وت�شغيل  �ل��ب��ئ��ر  ه���ذ�  ت�شغيل  ب��وق��ف 
�لآبار �لحتياطية وقد وجد �أن ��شتخد�م 
ذلك  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل���ب�������ش���ري  يف  �ل��ع��ن�����ش��ر 
�شي�شتغرق وق��ت��اً ومي��ك��ن ح���دوث خ��ط��اأ يف 

�لهيئة  يف  ونعمل  �لطاقة.  ك��ف��اءة  ورف��ع 
على حتقيق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء حاكم 
جعل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �هلل”  “رعاه  دب����ي 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  ع��امل��ي��ا  دب���ي من���وذج���ا 
دبي  و��شرت�تيجية  �لأخ�شر  و�لقت�شاد 

للطاقة �لنظيفة 2050«.
�لإنتاجية  �لقدرة  ن�شبة  و�شلت  و�أ�شاف 
 2020 للطاقة �لنظيفة يف دبي يف عام 
�لطاقة  م����زي����ج  م����ن   9% ن���ح���و  �إىل 

�لتنفيذ.
�شركائها  مع  بالتعاون  �لهيئة  قامت  ل��ذ� 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ من����وذج ع����ددي مل��ح��اك��اة �خل����ز�ن 
�جل���ويف وم��ع��رف��ة ن��وع��ي��ة �مل��ي��اه �جلوفية 
ت�شغيل  و�أث��ن��اء  و�لتخزين  �ل�شحن  �أث��ن��اء 

�مل�شروع يف حالت �لطو�رئ.
�ل��ت��ن��ب��وؤ بنوعية  �ل���ن���م���وذج  ل��ه��ذ�  ومي��ك��ن 
منط  على  بناء  م�شتقبًل  �جلوفية  �ملياه 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل �مل�����ش��ت��خ��دم وه����و �لأم�����ر �لذي 
مي��ك��ن م���ن خ���لل���ه م��ع��رف��ة �لآب������ار �لتي 
�مل�شموح  �حل���دود  ع��ن  ملوحتها  تزيد  ق��د 
�مل�شموح  و�مل���ع���اي���ري  �مل���و�����ش���ف���ات  يف  ب��ه��ا 
�ل�����ش��رب وك��ذل��ك �لآب����ار �لبديلة  مل��ي��اه  بها 
�ملياه  نوعية  تتو�فق  �ل��ت��ي  و�لحتياطية 
فيها مع �ملو��شفات و�ملعايري �مل�شموح بها 

ملياه �ل�شرب.
وبناء على ذلك مت ��شتخد�م تقنية �لذكاء 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي ول���غ���ة �لآل�������ة ل���رب���ط هذ� 
بنموذج  للمياه �جلوفية  �لعددي  �لنموذج 

جلوبال  ج��ي��ت��ك�����س  ف��ع��ال��ي��ات  و����ش���ه���دت 
�لإع��������لن ع����ن جم���م���وع���ة و�����ش���ع���ة من 
�مل������ب������ادر�ت �ل����ت����ي ت�����ش��م��ل �ل�������ش���ر�ك���ات 
و�مل�����ش��اري��ع و�لإجن��������از�ت �ل��ت��ق��ن��ي��ة، من 
�لتي  �لرقمية  دبي  �إ�شرت�تيجية  �أهمها  
للمعاملت  دبي  ��شرت�تيجية  �أن  �أعلنت 
98.86٪ من  �أجن����زت  ق��د  �ل��لورق��ي��ة 
�أهد�فها، مما يعني �أن 43 جهة حكومية 

�أ�شبحت ل ورقية ب�شكل كامل. 
يف  و�مل��و����ش��لت  �ل��ط��رق  هيئة  وك�شفت 
�لذكاء  ت��ّوظ��ف  تقنية  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  دب��ي 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي ل�����ش��م��ان م�����ش��ار�ت �أكر 
�أعلنت  �لدر�جات، يف حن  لركوب  �أمانا 
�أبوظبي �لرقمية عن �شر�كات مع  هيئة 
“هو�وي« Huawei و�أمازون للخدمات 
�لرقمية  باأهد�فها  للرتقاء  �ل�شحابية 
�ملنظومة   Hub71 ووقعت  �مل�شتقبلية. 
�ل���ع���امل���ي���ة ل�������ش���رك���ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
للخدمات  �أم���ازون  مع  �شر�كة  �أبوظبي، 
�لتقنية  �ل�����ش��رك��ات  ل��ت��زوي��د  �ل�شحابية 
قو�عد  لبناء  �ملطلوب  بالدعم  �لنا�شئة 

و�لقابلة  �لآم��ن��ة  �ل�شحابية  للخدمات 
“�أزميوت  �أط��ل��ق��ت  ب���دوره���ا  ل��ل��ت��ط��وي��ر. 
 GELLIFY بال�شر�كة مع ، Azimut
��شتثماريا  �شندوقا   ،  Middle East
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ي���رك���ز 
مال  ر�أ���س  جمع  بهدف  �إفريقيا  و�شمال 
�ملدن  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون   50 ق����دره 
و�لتجارة  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �ل��ذك��ي��ة 
و�لثورة  �ملالية  و�لتكنولوجيا  �لرقمية 
�لنا�شئة  و�ل�شركات  �لر�بعة  �ل�شناعية 
�أر�س  �ل�شياحية. وخلل م�شاركتها من 
�ملعر�س، قالت فد�ء كّبي، نائبة �لرئي�س 
و�لت�شالت  �ل��ت�����ش��وي��ق  ق�����ش��م  ورئ��ي�����ش��ة 
�إريك�شون  ���ش��رك��ة  ل����دى  و�ل����ش���ت���د�م���ة 
“�شكلت  و�أف��ري��ق��ي��ا:  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
جيتك�س  م����ن  �حل�������ايل  �ل����ع����ام  ن�����ش��خ��ة 
جلوبال حدثاً متميز�ً بكل معنى �لكلمة. 
حول  �ل�شفر  قيود  تخفيف  مع  وتز�مناً 
كبرية  �أع����د�د  م�����ش��ارك��ة  �شجلنا  �ل��ع��امل، 
�لقطاع  ورّو�د  �لتكنولوجيا  ع�شاق  م��ن 
م���ن ح���ول �ل���ع���امل ل���ش��ت��ع��ر����س �أح���دث 

�ت�شالت  �شبكات  �لبتكار�ت يف جمالت 
�ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  �خلام�س  �جليل 
�ملتطورة ، مما ي�شهم يف دفع  و�لتقنيات 

عجلة �لبتكار يف �ل�شرق �لأو�شط. 
وت���اب���ع���ت : “ مت��ّك��ن��ا ب��ف�����ش��ل �لل���ت���ز�م 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �إج����������ر�ء�ت �ل�������ش���لم���ة خلل 
ب�شكل  �ل��ت��ف��اع��ل  م��ن  ج��ل��وب��ال  جيتك�س 
�ل������زو�ر، و�إج������ر�ء �لعديد  �إي��ج��اب��ي م���ع 
�مل��م��ي��زة يف جناحنا لدى  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 

�ملعر�س«.
�لت�شويق لدى  �إنا�س فّروخ مدير  و�أ�شار 
�ل���دور  �إىل  �لإم��������ار�ت،  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
�مل����وؤث����ر و�مل����ه����م جل��ي��ت��ك�����س ج���ل���وب���ال يف 
�لإطار:  ه��ذ�  يف  وق��ال  �لقطاع.  تن�شيط 
و�لر�شا   �ل�شعادة  م��ن  بالكثري  “ن�شعر 
بالتو�جد  جمدد� بن �لعملء و�ل�شركاء 
�أج��و�ء من �لتفاوؤل ملا  �ملتحم�شن و�شط 
و�بتكار�ت  تطور�ت  من  �ملعر�س  يتيحه 
تقنية ت�شنع �حلدث يف �ملنطقة، وتر�شم 
م��لم��ح م�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق. ل��ق��د كانت 
�لعام  ه��ذ�  جلوبال  جيتك�س  يف  جتربتنا 

هذه  لتحقيق  م�����ش��روع��ات��ن��ا  �أب�����رز  وم���ن 
ر��شد  بن  حممد  جممع  �ل�شرت�تيجية 
�أكرب  وه��و  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل 
يف  �لعامل  يف  �ل�شم�شية  للطاقة  م�شروع 
م��وق��ع و�ح���د وف���ق ن��ظ��ام �مل��ن��ت��ج �مل�شتقل 
وتبلغ قدرة م�شروعات �لطاقة �ل�شم�شية 
 1،310 حاليا  �ملجمع  يف  �لت�شغيل  قيد 
�ل�شم�شية  �لأل�������و�ح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م���ي���ج���او�ت 
�ل���ك���ه���رو����ش���وئ���ي���ة. و�رت����ف����ع����ت �ل����ق����درة 
 13،200 �إىل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �لإن����ت����اج����ي����ة 
مليون  و490  �لكهرباء  م��ن  ميجاو�ت 
جالون من �ملياه �ملحلة يوميا. كما نعمل 
تر�شيد  �أه��م��ي��ة  ح���ول  �ل��وع��ي  ن�شر  ع��ل��ى 
ومبادر�ت  ب��ر�م��ج  وحققت  �ل���ش��ت��ه��لك 
�لرت�شيد �لتي �أطلقتها �لهيئة بن عامي 
�شمن  تر�كميا  وف��ر�  و2020   2011
تري�و�ت   2.44 بلغ  �مل�شتهدفة  �لفئات 
�شاعة من �لكهرباء و6.7 مليار جالون 
من �ملياه مبا يعادل توفري 1.35 مليار 
من  ط��ن  م��ل��ي��ون   1.22 وتقليل  دره���م 

�لنبعاثات �لكربونية«.
تنوعت  حم��ا���ش��رة   16 �لهيئة  وع��ق��دت 
بن �حل�شورية و�لفرت��شية ��شتهدفت 
لرفع  دب���ي  �إم����ارة  يف  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع 

ميكن  �ل���ذي  �لأم����ر  ل��ل��م�����ش��روع  �لت�شغيل 
حكومة �أبوظبي من مر�قبة كميات �ل�شخ 
�شخها  يتم  �لتي  �جلوفية  �مل��ي��اه  ونوعية 
و�لتحكم يف ت�شغيل �لآبار من خلل وقف 
نوعية  ت��ت��ج��اوز  �أن  ق��ب��ل  ب��ئ��ر  �أي  ت�شغيل 
�ل�شرب  ملياه  و�ملو��شفات  �ملعايري  به  �ملياه 
وت�شغيل بئر بديل من �لآبار �لحتياطية 
يف  �مل��ي��اه  ون��وع��ي��ة  كمية  ع��ل��ى  للمحافظة 

�أن��ه ميثل من�شة  �أك��ر من ر�ئعة، �شيما 
منوذجية للتغيري نحو �لأف�شل«. 

ورحّبت �لُن�شخة �لأوىل من موؤمتر روؤى 
�ملتخ�ش�س  �ل�شتثنائي  �مللتقى  �ل��ق��ادة، 
ب��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ح��ول �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي على 
بكوكبة  و�لوطني  �لإقليمي  �ل�شعيدين 
�لبتكار   �ل�شيا�شات وخرب�ء  �شانعي  من 
و�ل�شتثمار من �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا 
لإثر�ء �لنقا�س و�حلو�ر بخ�شو�س و�شع 
�إ�شرت�تيجية  وخطط  وطنية  م��ب��ادر�ت 

مّتهد مل�شتقبل تقوده �لتكنولوجيا.
من  لعدد  ب��ارزة  م�شاركة  �ملوؤمتر  و�شهد 
عبد�هلل  د.  م��ع��ايل  بينهم  م��ن  �ل�����وزر�ء 
بن طوق �ملري وزير �لقت�شاد. ومعايل 
ع��م��ر ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء وزي����ر دولة 
للذكاء �ل�شطناعي و�لقت�شاد �لرقمي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، ومعايل 
�شارة بنت يو�شف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
يف  حت��دث  كما  �ملتقدمة.  للتكنولوجيا 
�مل��وؤمت��ر م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت، 
وزير �لت�شالت وتكنولوجيا �ملعلومات، 
م�����ش��ر، وم���ع���ايل ن����ز�ر ب���ن ن��اج��ي وزير 
تكنولوجيات �لت�شال �لتون�شي، ومعايل 
د.�أور������ش�����ول �أو����ش���و-�إي���ك���وف���ول ، وزي���رة 

�لت�شالت و�لرقمنة، غانا.
وقالت �شيماء �لزرعوين، مدير �لت�شويق 
ه��ي��ئ��ة دبي  ب���الإن���اب���ة يف  و�لت���������ش����الت 
“ جنح جيتك�س جلوبال من  �لرقمية : 
�إقليمية  �أف�شل من�شة  جديد يف ت�شكيل 
لإطلق جمموعة من �ملبادر�ت �لهادفة 
دبي  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�إىل  �إننا نهدف  وريادتها يف هذ� �ملجال. 
وك��ام��ل��ة. ول  ر�ئ���دة  ب��ن��اء مدينة رقمية 
�لتكنولوجيا  �شناعة  �رت��ب��اط  ب��اأن  �شك 
�أخ��رى بدبي  �لقطاع مرة  �لعاملية ورو�د 
لهو �شهادة حقيقية على �لروؤية �لثاقبة 
�ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة يف 
م��و����ش��ل��ة ت��ط��وي��ر �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مبا 

ينعك�س �إيجابا على �ملجتمعات ».

�أه���م���ي���ة تبني  �ل����وع����ي ح�����ول  م�����ش��ت��وى 
تر�شيد  يف  ت�����ش��اه��م  ي��وم��ي��ة  ���ش��ل��وك��ي��ات 
��شتهلك �لطاقة و�ملياه حيث �شارك يف 
�ملحا�شر�ت 2،862 طالبا وطالبة. كما 
تنمية  هيئة  مع  بالتعاون  �لهيئة  نظمت 
�ملجتمع زيارة �إىل كبار �ملو�طنن يف نادي 
ذخر �لجتماعي وذلك يف �إطار جهودها 
حتقيق  يف  �ملجتمع  فئات  كافة  لإ���ش��ر�ك 
�لتنمية �مل�شتد�مة وت�شجيع �لأفر�د على 
ت��ر���ش��ي��دي��ة يف حياتهم  ���ش��ل��وك��ي��ات  ت��ب��ن��ي 
�ليومية. �إ�شافة �إىل ذلك نظمت �لهيئة 
م�شابقة “�ليوم �لعاملي للطاقة” يف جناح 
دبي.   2020 �إك�شبو  معر�س  يف  �لهيئة 
وت��ع��اون��ت م��ع نخبة م��ن �مل��وؤث��ري��ن على 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي للرتويج 
لليوم �لعاملي للطاقة وحث �جلمهور على 
تبني �أف�شل �ملمار�شات �لبيئية �مل�شتد�مة 
�ل�شم�شية  �لأل��������و�ح  �����ش���ت���خ���د�م  وم��ن��ه��ا 
للبيئة  �ل�شديقة  �لكهربائية  و�ل�شيار�ت 
و�قتناء �ملنتجات �خل�شر�ء وزر�عة �ملزيد 
ت��ع��اون��ت �لهيئة  م��ن �لأ����ش���ج���ار. ك��ذل��ك 
مبادر�ت  �إح���دى  “مدر�شة”  من�شة  م��ع 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
ق�شرية  ت��وع��وي��ة  �أف���لم  لإن��ت��اج  �لعاملية 
لتعريف �لأطفال باليوم �لعاملي للطاقة 
�أ�شاليب  وف��ق  �ل���ش��ت��د�م��ة  ثقافة  ون�شر 

تربوية هادفة.

وتتم  �لطو�رئ  �أثناء  بها  �مل�شموح  �حلدود 
دون  �لدقيقة  م��ن  ج��زء  يف  �لعملية  ه��ذه 
�لتحكم  وميكن  ب�شري  عن�شر  �أي  تدخل 
فيها ومر�قبتها من غرف �لتحكم �ملركزية 
يف مبنى �لهيئة �لرئي�شي يف �أبوظبي دون 
�حلاجة �إىل �لتو�جد يف �ملوقع �أو ��شتخد�م 
لت�شغيل  �لب�شرية  �لعمالة  من  كبري  عدد 

�مل�شروع.

جوائز ومكافاآت ل�سكان دبي وزوارها 
خالل مهرجان الأ�سواء ديوايل 

•• دبي - وام:

�ملتنوعة  باجلو�ئز  �لفوز  فر�س  من  �لعديد  وزو�ره���ا  ل�شكانها  دب��ي  تقدم 
خلل فعاليات مهرجان �لأ�شو�ء ديو�يل هذ� �لعام حيث ميكنهم �مل�شاركة 

يف �ل�شحوبات �لتي تقام يف خمتلف �أنحاء �ملدينة.
وج��م��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات و�ل��ت��ج��زئ��ة �أب����رز �ل�����ش��ح��وب��ات �لتي 
�لذي   - “ديو�يل”  �ملدينة خلل مهرجان  �لت�شوق يف  ت�شت�شيفها مر�كز 
من  وقيمة  متنوعة  جو�ئز  لتقدمي   - �ملقبل  نوفمرب  �أو�خ��ر  حتى  ي�شتمر 

بينها �ل�شيار�ت �جلديدة و�لذهب و�ملجوهر�ت.
خلل مهرجان �لأ�شو�ء  “مدينة �لذهب”  باإ�شم  وتتاألق دبي �لتي تعرف 
تنظمها  �ل��ت��ي  �لذهب”  و”مدينة  “ديو�يل”  فعالية  خ��لل  م��ن  وذل���ك 
�لذين  وزو�ره����ا  �ملدينة  ل�شكان  وت��ق��دم  دب��ي  يف  �لت�شوق  م��ر�ك��ز  جمموعة 
يقومون ب�شر�ء �ملجوهر�ت من �أكر من 125 متجر�ً فر�شة �لفوز بق�شائم 

ل�شر�ء �ملجوهر�ت بقيمة 150000 درهم.
و�شيحظى �شكان �ملدينة وزو�رها بفر�س �لت�شوق وربح جو�ئز ذهبية بقيمة 
�لتي  �لذهبية  “ديو�يل”  مفاجاآت  فعالية  خ��لل  من  دره��م   100000

تنظمها جمموعة مر�كز �لت�شوق يف دبي.
“�بن بطوطة  يف  للمت�شوقن  لل�شيار�ت ميكن  “قرقا�س”  مع  وبال�شر�كة 
مول” �حل�شول على فر�شة �لفوز ب�شيارة »GAC GS4« جديدة. ومقابل 
�مل��وج��ودة د�خل  �ملتاجر  �أي من  ل��دى  دره��م   200 بقيمة  �شر�ء  كل عملية 
مركز �لت�شوق. ويقدم “دبي ف�شتيفال �شيتي مول”جمموعة من �لعرو�س 
خلل مهرجان  باي”  ذ�  باي  “ر�يب  �شوق  �ل�شهية يف  و�مل��اأك��ولت  �لر�ئعة 
�لأ�شو�ء حيث �شيقدم هذ� �ل�شوق �مل�شائي كل �شيء من �لإك�ش�شو�ر�ت �إىل 
�شيتي مول”  ف�شتيفال  “دبي  زو�ر  �شيحظى  و�مللب�س. كما  �ل�شو�رع  فنون 
“ ..فيما يقدم   2021 �إك�س توربو  �إي  �أك��ورد  “هوند�  بفر�شة ربح �شيارة 
 ”3 �شي  “�شيرتوين  �شيارة  ربح  ل��زو�ره فر�شة  �ل�شندغة”  �شنرت  “�شيتي 

وغريها من �لعرو�س �لت�شويقية يف مر�كز �لت�شوق.

غرفة الفجرية تبحث العالقات القت�سادية 
مع مقاطعة �ساندونغ ال�سينية

•• الفجرية -وام:

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ليماحي،  حممد  �شعادة  ق��ال 
�ل��ف��ج��رية ، رئ��ي�����س جل��ن��ة �مل��ع��ار���س و�مل���وؤمت���ر�ت �ملنبثقة ع��ن �مل��ج��ل�����س، �أن 
�لإم��ار�ت وجمهورية  �ملزدهرة بن دولة  �لغقت�شادية و�لتجارية  �لعلقات 
�أ�ش�س متينة من �لتعاون �لعميق �ملتبادل بن  �ل�شن �ل�شعبية ترتكز على 

�لبلدين �ل�شديقن.
م��ن مكتب مقاطعة  �ق��ت�����ش��ادي��اً  وف���د�ً  �ل��غ��رف��ة  ��شتقبال  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
�شاندونغ للأعمال ملنطقة غرب �آ�شيا و�أفريقيا بدبي برئا�شة منقهوي جو�، 
�ملمثل �لرئي�شي للمكتب، �شم عدد� من �أ�شحاب �لأعمال و�أع�شاء من غرفة 

جتارة �شاندونغ.
خلفان  وخ��ال��د  �ل�شر  �أم��ن  �ل��زي��ودي  حممد  خمي�س  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
�لعطر  �شيف  علي  و�شيف  مليح  حممد  و�شلطان  �ل�شندوق  �أم��ن  �لكعبي 
�إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �جلا�شم  حممد  وعائ�شة  �مل��زروع��ي  حممد  وم�شبح 

�لغرفة و�شعادة �شلطان جميع �لهند��شي مدير عام �لغرفة.
دعم  على  �حلر�س  و�أك��د  للغرفة  زيارتهم  وثمن  بالوفد  �ليماحي  ورح��ب 
وتعزيز �شبل �لتعاون بن �أ�شحاب �لأعمال يف �لفجرية ومقاطعة �شاندونغ 
�إطار �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة و�لعلقة �خلا�شة  �ل�شينية، �شمن 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ب��ن �لإم�����ار�ت و�ل�����ش��ن،و�مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ار���س و�ملوؤمتر�ت 
�لبلدين، مبا يدعم تر�شيخ  �لتي يتم تنظيمها يف  و�لفعاليات �لقت�شادية 

�لتعاون بن �جلانبن.
و��شتعر�س �شعادة �شلطان جميع �لهند��شي مدير عام �لغرفة خلل �للقاء 
�ل�شرت�تيجي  موقعها  حيث  من  �لفجرية  �إم��ارة  بها  تتميز  �لتي  �ل�شمات 
و�إطللتها على خليج عمان و�ملحيط �لهندي ما جعلها حمطة هامة حلركة 
،بالإ�شافة  بالوقود  وتزويدها  و�ل��غ��رب  �ل�شرق  بن  ما  �لتجارية  �ل�شفن 

ملركزها �لعاملي يف جمال تخزين وتكرير �لنفط.
�ل�شناعة  بالفجرية يف جمالت  �ملتاحة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  �ىل  وتطرق 
و�خلدمات �للوج�شتية و�ل�شياحة م�شري� �ىل �أن حجم �لتبادل �لتجاري بن 

. �لفجرية و�ل�شن بلغ 200 مليون درهم عام 2020 

اأبوظبي للزراعة تطبق 11 معيارا 
عامليا �سمن  نظام الإدارة املتكامل

•• اأبوظبي-وام:

�ملتكامل  �لإد�رة  نظام  �لغذ�ئية  و�ل�شلمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  طبقت 
كو�شيلة لتطبيق �أنظمة �لإد�رة و�ملو��شفات �لعاملية �لتي مت �عتمادها �شمن 
خطتها �ل�شرت�تيجية وجنحت يف �حل�شول على �لعتماد يف 11 مو��شفة 

عاملية بالإ�شافة �إىل مو��شفتن حمليتن.
موؤ�ش�شة  تكون  ب��اأن  روؤيتها  لتحقيق  �لهيئة  �شعي  من  �نطلقا  ذل��ك  ياأتي 
معرتف بها دوليا يف جمال �لزر�عة و�شلمة �لأغذية. وي�شهم هذ� �لإجناز 
يف تطوير كافة �لعمليات و�لإجر�ء�ت مبا ي�شمن حتقيق �لكفاءة �لتي متكن 
�لهيئة من حتقيق �أق�شى قدر من �لفاعلية و �لإنتاجية وحتقيق �ل�شتخد�م 

�لأمثل للمو�رد �ملتاحة وتقدمي �أف�شل خدمة ممكنة للمتعاملن.
وجاء هذ� �لإجناز نتيجة للعمل �لدوؤوب و�جلهود �ملخل�شة �لتي بذلها فريق 
�لتطلعات  حتقيق  نحو  قدماً  و�مل�شي  بالأعمال  �لرت��ق��اء  �شبيل  يف  �لعمل 
و�لأهد�ف و�شعي �لهيئة نحو دعم ��شرت�تيجية حكومة �أبوظبي يف �شمان 

�شلمة �لغذ�ء و�شوًل �إىل حتقيق جمتمع �آمن و�شليم.
ناحية  م��ن  نوعه  م��ن  فريد  بكونه  �ملتكامل  �لإد�رة  نظام  تطبيق  ويتميز 
�لتعلم ونقل �ملعرفة وبناء قدر�ت �ملوظفن من ذوي �خلربة  و�لخت�شا�س 
حيث �عتمدت �لهيئة �أثناء عملية �لتطبيق على 80 يف �ملائة من �لقدر�ت 
تطبيق جميع  ع��ل��ى  م��وظ��ف��اً   140 وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  بينما مت  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�إىل جانب  �ملتكامل  �لإد�رة  لنظام  كمن�شقن  �إد�ر�تهم  يف  �ملدرجة  �لأنظمة 
�لتدقيق  عمليات  يف  منهم  لل�شتفادة  كمدققن  موظفاً   120 ت��دري��ب 

�لد�خلية لوحد�ت �لهيئة �لتنظيمية.
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�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

تغيري ��سـم /قد�ض حممد فالح جره �لقحطاين

جره  فلح  حممد  )قد�س  �ملو�طنة  تقدمت 
�لقحطاين( بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية 
)قد�س(  من  ��شمها   بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم   -
�ىل)وجود( فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعلن
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

طلب تغيري ��سـم / ر�سيد �سامل مبخوت معوي�ض �لر��سدى

معوي�س  مبخوت  �شامل  )ر�شيد  �ملو�طن  تقدم 
�لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب  �لر��شدى( 
)ر�شيد(  من  ��شمه   بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم   -
�ىل)ر��شد( فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعلن
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028691 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

 - تار�مال  بوكر كوروت  باينجانتافيد�  فاليا  ��شرف   : �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
�جلن�شية : �لمار�ت يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل 
�ل�شيد : زبري كومات �ندرو حاجى - �جلن�شية : �لهن�د يف �لرخ�شة �مل�شماه )مطعم وم�شاوي 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )505304( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  �ل�شفدي( 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، تعديلت �خرى : • تغيري وكيل خدمات
 2013 ل�شنة   �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعملبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0026488 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

�جلن�شية:   - حممد  حامد  �لكرمي  عو�س  �ل�شت   : �ل�شيدة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
�ل�شود�ن ، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�شتها �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�شيد : نز�ر حممد م�شطفى �بوبلل - �جلن�شية : �ل�شود�ن يف �لرخ�شة �مل�شماه )مركز 
عود �جلمال للتجميل( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )786668( �ل�شادرة 

يوجد من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، تعديلت �خرى : • ل 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعلن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �شان 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028638 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

: هناء ترمي على �شامل �ملهريي - �جلن�شية: �لإمارت،  �ل�شيدة  باأن  للجميع  معلوماً  • ليكن 
عنود   : �ل�شيدة  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
�لتغليف(  )عامل  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  �لمار�ت   : �جلن�شية   - على   �ل  �لزمر  ماجد  عبد�هلل 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )542197( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

�لقت�شادية بال�شارقة،  تعديلت �خرى: • ل يوجد
 2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028614 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�لن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / كمال حممد كمال �ل علي - �جلن�شية �لمار�ت - يرغب 
�شبانة(  )ملحمة  �مل�شماه  �لرخ�شة  100% يف  �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�إىل  �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )215129(،   �ل�شادرة من د�ئرة 

�ل�شيد / حممد كمال حممد كمال �ل علي - �جلن�شية �لمار�ت ، تعديلت �أخرى: ل يوجد
 2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 6694/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3795 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )54490 درهم( �شامل للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ : �ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( �س م ب )م( �لإمار�ت )�مريكان �ك�شرب�س �شابقا( 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �لفلك - مبنى ميديا و�ن تاور - �شقة 2502  

�ملطلوب �إعلنه : 1- عامر حمبوب حمبوب �لهي - �شفته : منفذ �شده   
�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعله و�لز�مك بدفع  �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  مو�شوع �لإعلن : قد 

وقدره 54490 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

�لعلن. هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 3704/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/1297 �أمر �د�ء، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )309337.50 درهم( �شامل للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : �لوكوبانال ميدل �ي�شت - �س ذ م م  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - 

دبي - مبنى قطعة �لر�س رقم / تي بي 010105 - �شقة قطعة �لر�س رقم/ تي  
�ملطلوب �إعلنه : 1- �شركة كارتل لل�شناعة - �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

ب�شد�د  �خطاركم   2021/10/19 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة   : �لإع��لن  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )309337.50( درهم خلل 15 من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار رقم 
ملقت�شيات  �ملز�يد وفقا  لكم بطريق  و�لعائدة  دبي لل�شتثمار  149/0 منطقة جممع  �لر���س 

ن�س �ملادة 295 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
يف �لدعوى رقم  289/2019/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187  
به وق��دره )1022858.76 درهم(  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، 2017/504 عقاري كلي  �لدعوى رقم  �ل�شادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لدعوى  مو�شوع 

�شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
�إم��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى برج جروفيرن هاو�س - �شقة مكتب  طالب �لتنفيذ:نطام كا�شماين - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

بلز�   كر�ون  فندق  بجانب   -  1207
�ملطلوب �إعلنه : �شركة �شوبها فينت�شرز ليمتد

عنو�نه : �لإمار�ت - يعلن على عنو�ن وكليها �ملختار / �ل�شريف حمامون وم�شت�شاون قانونيون - و�لكائن مقره باإمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر 
akshi@emirates.net.ae - 05213658458 - 042628222 ل�شديق - مركز حمر عن - هاتف�

�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/11/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أن��ه يف   : �لإع��لن  مو�شوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خلل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 30 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : 

�شوبها �شفاير - رقم �لعقار : 1310 - �لتقييم )1،308،257/25( درهم 
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  )�ملنفذ �سده( 

يف �لدعوى رقم  289/2019/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187  

به وق��دره )1022858.76 درهم(  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، 2017/504 عقاري كلي  �لدعوى رقم  �ل�شادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لدعوى  مو�شوع 
�شامل للر�شوم و�مل�شاريف.

�إم��ارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى برج جروفيرن هاو�س - �شقة مكتب  طالب �لتنفيذ:نطام كا�شماين - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 
بلز�   كر�ون  فندق  بجانب   -  1207

�ملطلوب �إعلنه : �شركة �شوبها فينت�شرز ليمتد
عنو�نه : �لإمار�ت - يعلن على عنو�ن وكليها �ملختار / �ل�شريف حمامون وم�شت�شاون قانونيون - و�لكائن مقره باإمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر 

akshi@emirates.net.ae - 05213658458 - 042628222 ل�شديق - مركز حمر عن - هاتف�
�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثلث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/11/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أن��ه يف   : �لإع��لن  مو�شوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خلل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 30 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : 

�شوبها �شفاير - رقم �لعقار : 1310 - �لتقييم )1،308،257/25( درهم 
ملحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8657(

�ملنذره / هري� وولفرن ل�شناعه �جهزه �لتكييف )�س.ذ.م.م(
�ملنذر �ليها : ترنتي للخدمات �لهند�شيه )�س.ذ.م.م(

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ وقدره 310.912.79 درهم )ثلثمائه وع�شره 
�لف وت�شعمائه و�ثنى ع�شر درهما وت�شعه و�شبعون فل�شا( بال�شافه للر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماه(
و عليه ، فاإننا نيابة عن �ملوكلن نكلفكم وننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم 
و �لبالغ 310.912.79 درهم )ثلثمائه وع�شره �لف وت�شعمائه و�ثني ع�شر درهما 
ذلك  و  �ملحاماه(  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافه  فل�شا(  و�شبعون  وت�شعه 
�إىل  فاإنه �شن�شطر  �إل  و  بالن�شر،  �يام من تاريخ �لع��لن  خلل مدة ل تتجاوز خم�شه 
�إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�شمينكم 

�لر�شوم و �مل�شروفات و كامل �تعاب �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7504(

�ملن��ذر : �شمرية غول حممد و�شيم خان
�شد - �ملن�ذر �إليهم�ا : 1- �شركة �يه يف  �م خلدمات �د�رة �ملن�شاآت �س.ذ.م.م

�جلن�شيه هنديه   - مودي  في�شال  �ر�شانا   -  2
ل�ذلك ، ف�اإن �ملنذره تنذركم ب�شرورة �شد�د مبلغ 46،000 دره�م )�ش�ته و �ربع�ون �ل�ف دره�م( �لقيم�ه 
�ليجاريه �مل�شتحقه للفرته من تاريخ 2020/1/1 حتى 2021/6/30 يف موعد �أق�شاه ثلثون 
يوماً من تاريخ �إخطارك بهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل �شي�شطر موكتلن�ا �إىل �للجوء �إىل مركز ف�س �ملنازعات 
�لإيجاري�ة ب�دبي لإلز�مكم�ا ب�اإخلء �لوح�دة �مل�وؤجرة لك و�إلز�مك ب�شد�د �لقيمة �لإيجارية �ملرت�ش�دة 
 ، و�ملياه  �لكهرباء  �إ�شتهلك  ر�شوم  عن  )دي��و�(  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �مل�شتحقة  و�ملبالغ   ، بذمتك 
�لقانونية  �ملادية  �لأ���ش��ر�ر  قيمة  ب�شد�د  �لز�مك  ، مع  �ملوؤجرة  للوحدة  �لفعلي  �لإخ��لء  وحلن متام 
و�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية ومقابل �أتعاب �ملحاماة مع حفظ حق موكلن�ا ف�ي �ملطالبة بالتعوي�س 

�ملنا�شب وكافة �مل�شتحقات �لأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/8655(
�ملنذر : روتانا لل�شويتات و�ملرئيات �س.ذ.م.م  - بوكالة �ملحامية /�أمنة �جللف

�ملنذر �ليها : 1- �شركة كون�شتلي�شن هولدينجز ليمتد
وثمانون  وثمانية  وت�شعمائة  �لفا  و�إث��ن��ن  )م��ائ��ة  دره��م   102،988،75 وق���دره  مبلغ  ذمتها  يف  يرت�شد  �ليها  �مل��ن��ذر  �ن  حيث   -
�إمار�تيا وخم�شة و�شبعون فل�شا( ل�شالح �ملنذر وذلك مبوجب مذكرة تفاهم حيث تن�س مذكرة �لتفاهم على �ن تقوم �ملنذر  درهما 
مقابل  للمنذرة  درهما(  و�شبعون  وخم�شة  ومائتان  و�شتون  و�شبع  )ثلثمائة  �إم��ار�ت��ي  دره��م   367،275 قيمته  مبلغ  ب��اأد�ء  �ليها 
درهم   385،638،75 وق��دره  �جمايل  مببلغ  �مل�شافة  �لقيمة  و�شريبة  �لر�شوم  �إىل  �إ�شافة  �ملذكرة  يف  عليها  �ملن�شو�س  �خلدمات 
�إمار�تي )ثلثمائة وخم�شة وثمانون �لفا و�شتمائة وثمانية وثلثون درهما �إمار�تيا وخم�شة و�شبعون فل�شا( قامت �ملنذرة بتقدمي 
�خلدمات �ملتفق عليها و�لوفاء بجميع �ملتطلبات و�لتز�مات �ملرتتبة �خلا�شة باحلدث على �مت وجه وح�شب �حكام مذكرة �لتفاهم. 
قامت �ملنذر�ليها بت�شديد مبلغ 182،650 درهم �إمار�تي )مائة و�ثنان وثمانون �لفا و�شتمائة وخم�شون درهما �إمار�تيا(. بتاريخ 
�لف درهم �مار�تي( بتاريخ 10/3/2021. تر�شد يف ذمة �ملنذر �ليها  )مائة  �إمارتي  درهم   100،000 ومبلغ   27/5/2020
مبلغ وقدره 102،988،75 درهم �إمار�تي )مائة و�إثنن �لفا وت�شعمائة وثمانية وثمانون درهما �إمار�تيا وخم�شة و�شبعون فل�شا(. 
وحيث �أنكم تخلفتم دون �شب عن �شد�د �ملبلغ �ملذكور �عله ورغم �ملطالبات �لودية لكم من �ل�شركة �ملنذر �إل �أنكم تعمدمت �ملماطلة 
و�لت�شويف دون مرب م�شروع. وحيث �ن �ملنذر �ليها مل تقم ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور �شلفا ، وقد طلبها �ملنذر مر�ر� وتكر�ر� ب�شد�د قيمة 
�ملرت�شد يف ذمتها �ل �نها رف�شت �ل�شد�د، �لمر �لذي ينبه �لطالب �ملنذر على �ملنذر �ليها ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 102،988،75 
درهم �إمار�تي درهم )مائة و�إثنن �لفا وت�شعمائة وثمانية وثمانون درهما �إمار�تيا وخم�شة و�شبعون فل�شا( و�ل �شي�شطر �ملنذر �أ�شفا 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحماية وحت�شيل كافة حقوقها �مام �ملحاكم �ملخت�شة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن بالن�سر

)2021/8669(  
�ملنذر/ خمي�س �حمد �خللف - �شوري �جلن�شية ب�شفته مالك موؤ�ش�شة �ل�شحر�ء للمحروقات. 

�ل�شح�شي  نا�شر  �ملحامية / كفاح حممد  �شعر�وي - م�شري �جلن�شية ب�شفته وكيل عن  بوكالة / �شلمه حممد عبد �هلل حممد 
 2019/7/14 بتاريخ  �ل�شارقة  يف  �ل��ع��دل  كاتب  م��ن  ���ش��ادرة   SH20190713D24690  / رق��م  وك��ال��ة  مبوجب  �لزعابي 
ب�شفتها وكيلة عن �ل�شيد/ خمي�س �أحمد �خللف - �شوري �جلن�شية مبوجب وكالة رقم AJ20151215A66342 �شادرة من 

كاتب �لعدل يف عجمان بتاريخ 2015/12/15 
�ل��ث��ال��ث��ة - هاتف  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لق�شي�س  دي����رة   - دب���ي  �إم�����ارة   - م  م  ذ  ���س  ل��ل��م��ق��اولت  ب��ي��ف��ر ج��ل��ف   / �لأوىل  �إل��ي��ه��ا  �مل��ن��ذر   - ���ش��د 

�س ب 31835 رقم مكاين 3829898928   -   +97143524224 فاك�س   +97143521225
هاتف   - �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�شناعية  �لق�شي�س  دي���رة   - دب���ي  �إم����ارة   - �جلن�شية  ه��ن��دي   - كري�شنا  ك��وم��ار  ر�ج��ي�����س   / �ل��ث��اين  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر 

 3829898928 مكاين  رقم   31835 ب  �س   -  +97143524224 فاك�س   +97143521225
�ملو�شوع : �لإخطار �لعديل رقم حمرر)2021/1/219161(

 2018 ل�شنة   57 رقم  �ل��وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س  ( من   64،65، �مل��و�د )62،63  بن�شو�س  �إليهما عمل  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  �أن  حيث 
وتعديلته يف �شاأن �للئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �لحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 وتعديلته ب�شرورة �لوفاء باملبلغ 
مو�شوع �لإخطاروقدره 144480 درهم )مائة و�ربعة و�ربعون �لف وو�ربعمائة وثمانون درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �لإنذ�ر وحتى متام �ل�شد�د وذلك يف موعد �أق�شاه خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر مع حفظ حق �ملنذرة يف �تخاذ كافة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مو�شوع �لنذ�روكافة �لر�شوم و�مل�شاريف لتح�شيل �ملبلغ مو�شوع �لنذ�ر

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )8503/2021(

�ملنذر / �شي �أوثري �ر�ل
�س   بوكالة �ملحامية /�إميان �آل علي

�ملنذر�ليه/ فجورد�س برو�شي�شينغ ميدل �ي�شت م د م �س
رقم �ملحرر 2021/1/217505

فان �ملنذرينذر�ملنذر �إليه ب�شرورة �شد�د مبلغ )29،740( يورو)ت�شعة وع�شرون �ألف 
و�شبعمائة و�أربعون يورو(، مع �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د وذلك 
�لإجر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �أ�شفن  ن�شطر  �شوف  فاإننا  و�إل  �أي��ام  خم�شة  �أق�شاها  مدة  يف 
باملبلغ  �لبتد�ئية و�ملطالبة  �أمام حمكمة دبي  �للزمة �شدكم ورفع دعوى  �لقانونية 

و�لفائدة �لقانونية و�مل�شاريف و�لر�شوم ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
يف �لدعوى رقم SHCFICIREA 2021/0005645 مدنى جزئي �ل�سارقة

�يل كل من :
1- �ملدعي عليه �لول / رو�شن �نديكا و�دو ميريج 

عليه �لثاين / تار�شيني بو�شبار�ج  �ملدعي   -2
بريير� �وكو�تا  �شاجنيو�  فريجا   / �لثالث  عليه  �ملدعي   -3

نحيطكم علما بانه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية �ملذكورة �عله و�ملرفوعة �شدكم من �ل�شيدة/ رو�شة عبد �حلميد 
�ملقرر عق�ده  �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة  فاأنتم مكلفن  حممد عبد �هلل �حلمادي )�ملدعية( وعليه 
برنامج زووم  بعد عن طريق  �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا وذلك عن  31/10/2021 يف متام  �ملو�فق  ي�وم �لحد 

علي �لر�بط �لتايل :
https://us04web.zoom.us/i/77229267609?pwd=OXBDM1dvOUtwbG83ZjV4YUtpUXdmZz09
Meeting ID: 772  2926  7609 Passcode: BzdEq3
عن  تخلفكم  ح��ال  يف  بانه  علما  بالدعوي  لدفاعكم  �مل��وؤي��دة  �مل�شتند�ت  كافة  و�ح�شار  �ملحدد  باملوعد  �حل�شور  يرجي 

�حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شلحيات �ملخولة لها قانونا.
لل�شتف�شار �لت�شال ب� 0556940829.

�خلبري �حل�سابي
�حمد حممود �حمد ��سماعيل-  قيد رقم 537 

�إعالن �ملدعي عليهم بالن�سر 
للح�سور �مام �خلربة 

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إىل �ملدعي عليها / �أن �أف �أم للتجارة - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية ملك / �شيد عبا�س ر�شا 
باأنه قد مت ندب �خل��ربة يف  ، نعلمكم  3286/2021 جت��اري جزئى دبى  �لدعوى رقم  يف 
�لدعوى �ملذكورة �ملقامة من قبل �ملدعية : �شركة دبي للكابلت �خل�شو�شية �ملحدودة وعليه 
�لثلثاء  يوم  �خل��ربة  �أع��له للجتماع مع  �إليها  �مل�شار  �لق�شية  ب�شفتكم طرفا يف  ندعوكم 
ZOOM تطبيق  �ملرئي  �لت�شال  نظام  عرب  12 ظهر�ً  �ل�شاعة   2021/11/2 �ملو�فق 

ومن خلل �لر�بط :
https://us04web.zoom.us/j/8758951479?pwd=cE9HWHh1ZG5McmN
BZ1ZRd296TGxkdz09
للإجابة على ��شتف�شار�ت �خلبري ب�شاأن �لدعوى و �ر�شال ما لديكم من م�شتند�ت على �لربيد 

TGRS1116@gmail.com ،TGRS1115@gmail.com  للكرتوين للخربة�
�شنبا�شر  فاإننا  �شلفا  �مل��ح��دد  �ل��وق��ت  يف  �حل�شور  ع��ن  عنكم  ينوب  م��ن  �أو  تخلفكم  ح��ال  يف  و 

�إجر�ء�ت �خلربة وتقدمي تقريرنا لعد�لة �ملحكمة �ملوقرة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة لدينا.
�خلبري �حل�شابي / حممد عبد�لرحمن �ملرزوقي

ت/ 043282162

  تبليغ ح�سور 
�جتماع خربة ح�سابية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028612 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 : �جلن�شية  عبد�لغفار،  عبد�لعال  كامل  م�شطفى  �ل�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ربيع  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   100% �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  م�شر، يف 
�حل�شن حممد �بو �له�ا�شم - �جلن�شية : بنغلدي�س، بالرخ�شة �مل�شماه )�ملتمكن لغ�شيل 
وتلميع �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )611204( �ل�شادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه،  تعديلت �خرى : ل يوجد.  وعملبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�ي �عرت��س حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه  ��شبوعن من  بعد  �ليه  �مل�شار 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028517 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعلن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�شيد/�حمد ر��شد حميد ر��شد �لنعيمي - �جلن�شية: �لإمار�ت 
- يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( �إىل �ل�شيد/ عبد�للطيف 
عثمان - �جلن�شية:�لهند،  يف �لرخ�شة �مل�شماه )�شوبرماركت �لدقائق( �ل�شادرة من د�ئرة 
تغيري   • �أخرى:  تعديلت    )514373( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  �لإقت�شادية  �لتنمية 

�ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028544 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�لن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / �شعيد ماجد �شامل عبيد �ملهريي - �جلن�شية �لمار�ت - يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن جزء 1% من كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )كافترييا �شاي �لفاخر( �ل�شادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )743323(، �إىل �ل�شيد / عبد�لعزيز حممد 
عبد�هلل حممد عيون - �جلن�شية �لمار�ت، �ل�شيد / �شعيد ماجد �شامل عبيد �ملهريي - �جلن�شية �لمار�ت - 
�مل�شماه )كافترييا  100% يف �لرخ�شة  �لبالغة  99% من كامل ح�شته  �لبيع و�لتنازل عن جزء  يرغب يف 
�شاي �لفاخر( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )743323(،  �إىل �ل�شيد 
/ �شمري بن مطر بن غريب - �جلن�شية �شلطنة عمان، تعديلت �خرى : تغري �ل�شكل �لقانوين من فردية �ىل 
�شركة �عمال مهنية ،  وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0025261 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني �ل�شيد/ علي عبد�جلليل علي �لعو�شي - �مار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لتنازل عن كامل ح�شتي �لبالغة )100%( �إىل �ل�شيد/ حمد على عبد �جلليل 
على �لعو�شي - �مار�تي �جلن�شية لت�شبح ن�شبته )100%(، يف �لرخ�شة باإ�شم ))ور�شة 
 : رقم  �لرخ�شة  �ل�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شيار�ت((  لل�شيانة  �شور  �وف 
)725071(، - خروج �شريك / �شركاء، و دخول �آخر / �آخرين، وعملبن�س �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028486 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�علن بالن�شر

�جلن�شية   - �لم��ريي  جمعه  علي  �حمد  عبد�لرحمن  �ل�شيد:  ب��اأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
�ل�شيد  �إىل  وذل��ك  �لبالغة )%100(  و�لتنازل عن كامل ح�شته  �لبيع  ، يرغب يف  �لم��ار�ت   :
لتنظيم  �ل�شاطع  )�لقمر  �مل�شماه  �لرخ�شة  يف  نيجرييا   : �جلن�شية   - مو�شي�س  بيرت  �و�شينا   :
د�ئرة  م��ن  �ل�����ش��ادرة   )789781( رق��م  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  ب��اأم��ارة  تاأ�ش�شت  �حل��ف��لت( 
�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، تعديلت �خرى: • تغيري �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( 
رقم  �لقانون �لحت���ادي  �ح��ك��ام   �مل��ادة )14( فقرة )5( من  خ��دم��ات( وعملبن�س  �ىل )وكيل 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
 �إخطار عديل 

برقم 2021/0022949
�ملخط�ر : �مليد�ن للمقاولت �ل�شحية و تركيب وحد�ت �لتكييف

 – �خلري  �بو  حاجي  �ل�شلم  د�ود  :حممد  �ل�شيد  وميثلها   112943 برقم  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  مهنية  رخ�شة 
بنغلدي�س �جلن�شية ، و �حمل هوية �مار�تية رقم 784197836509618

�لعنو�ن : �ل�شارقة – �ملجرة – �مليد�ن – بناية �لديار - �شقة رقم 101  - هاتف رقم : 0556314003
�ملخطر �إليه: برفك�شن �ورينت ملقاولت �لبناء �س ذ م م و مديرها : ر�فت �كرم يو�شف

�لعن�و�ن : دبي - �م �لرمول – ملك �بر�هيم �شعيد �حمد لوتاه – مكتب رقم 218 
هاتف رقم : 0549931345 0558441597 0549931351

مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )17109،22( درهم
�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 2 فو�تري بقيمة �جمالية و قدرها 17109،22 مقابل معاملت بن �لطرفن

وبيانات �لفو�تري كالتي : 1. فاتورة رقم )01( بقيمة )9879،97( درهم وتاريخ ��شتحقاق 2020-06-28 
2. فاتورة رقم )02( بقيمة )7229،25( درهم وتاريخ ��شتحقاق 2020-06-28

• طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى ، 
تاأخر يف �لجناز و مل يلتزم مبو��شفات �لعقود مما ��شر باملخطر �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 

تاريخ  �يام من  �ق�شاه )5(  �ملبلغ �ملرت�ش�د بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد  �ليهم ب�شرورة �شد�د  �أن �ملخطر يخطر �ملخطر 
تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س 
�لقانونية  �لآثار  ، فاملخطر يخطوكم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة ول�شريان كافة  مع حفظ باقي �حلقوق.  لذلك 

�ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8675(

�ملخطر: حممد عبد�هلل حممد �ل�شياح - �إمار�تي �جلن�شية
�لرخ�شة  رق��م   - )����س.ذ.م.م(  �لقاب�شة  �أ�ش�س   / �شركة   / �شركة  �إليه:  �ملخطر 

�لقامة حمل  جمهويل   603675
يتقدم �ملخطر باأ�شتقالته �إىل �جلمعية �لعمومية ل�شركة ��ش�س �لقاب�شة، بعزله 
من من�شبه كمدير لل�شركة وبناء على عدم �شد�د �ي �تعاب نظري من�شبه وبناء 
 ، �ل�شركة  مدير  من�شب  يف  �ل�شتمر�ر  من  ميكنه  فل  �ل�شحية  ظروفه  على 
قبول  �لقاب�شة  ��ش�س  ل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  من  �ملخطر  يلتم�س  لذلك 
�ل�شلطة  لإخ��ط��ار  ون�شخة  �ل��ت��ج��اري��ة  �لرخ�شة  م��ن  ��شمه  وح���ذف  ��شتقالته 

�ملخت�شة )�قت�شادية دبي(
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:3676/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�شاد�شة رقم 10

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شرتد�د مبلغ )2.400.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ قيد 
�لدعوى وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�ملدعي:�شتايل هوم لل�شتثمار �لعقاري ذ.م.م
�شكاي  - مبنى  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �شارع  �شارع   - �لنعيمية - عجمان  �م��ارة عجمان   - عنو�نه:�لمار�ت 

تاور - �شقة 304 �لطابق 3
�ملطلوب �إعلنه :  1- حممد عبد�هلل حممد �لعلي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شرتد�د مبلغ )2.400.000( درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات 
ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/10/31  �ل�شاعة 09.30 �س يف قاعة 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7765/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شابعة رقم 228

مو�شوع �لتنفيذ : حيث �ن �لطالب ب�شدد تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 5354/2021 عمايل 
جزئي بعد �ن �أ�شبح �حلكم قابل للتنفيذ �جلربي وملزم للمنفذ �شده باجمايل مبلغ )17.857.50(.

طالب �لتنفيذ : ر�جنيت كومار جوفيند� موغافري�
عنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - �خلليج �لتجاري - باي �شكوير - مبنى رقم 6 - �شقة 
info@nyklawfrm.com:202 رقم مكاين:265486548 - هاتف:0562567135 - بريد �لكرتوين

�ملطلوب �إعلنه : 1- �شكاي ر�ي للتكنولوجيا �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��لن  مو�شوع 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )17857.50( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعلن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6388/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
�ملبلغ  �أد�ء - ب�شد�د  �أمر  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق���م:3550/2021  مو�شوع 

�ملنفذ به وقدره )87320( درهم �شامل للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

بجو�ر   - �لتجاري  دبي  بنك  مبنى   - بور�شعيد  �شارع   - بردبي   - دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
ديره �شيتي �شنرت

�ملطلوب �إعلنه : 1- حممد حممد حممد �ل�شافعي  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )87320( درهم �ىل طالب  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

                      يف �لدعوى رقم  304/2020/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع طلب مقدم �ل�شيد/قا�شي �لتنفيذ �ملوقر باحلجز على عقار مرهون 
متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني.

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره 

�شيتي �شنرت - وميثله:ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي
�ملطلوب �إعلنه : 1- نري�ج بر�كا�س تيفاري  - �شفته : حاجز �شابق

مو�شوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/10/17 خماطبتكم لبد�ء �لر�أي 
على �لعر�س �ملقدم من قبل �ملنفذ �شده بوجود م�شرتي للعقار قطعة �ر�س - رقم �لر�س 407 
- �ملنطقة جممع دبي لل�شتثمار - بقيمة )20000000( درهم وذلك كونكم حاجزين �شابقن يف 

�مللف رقم 3563/2020 تنفيذ عمايل.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان  �لحتادية �ملحكمة �ل�ستئنافية �ملدنية �لإحتادية 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2021 /0000927 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شركة �ملرموقة كابيتال ذ.م.م 
بناية  بور�شعيد  منطقة  �لحتاد  �شارع  �ملختار/دبي  عنو�نها   : �لإقامة   حمل  جمهول 
بريد   - مكاين:3235694882  رقم   -  2945678 هاتف   M3 مكتب  �مليز�ن  طابق  �خليمة 
�لكرتوين:maadvdubai@maadv.ae بوكالة حممد �لغفلي حمامون وم�شت�شارون 

قانونيون
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/11/8 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لحتادية 
�و  �شخ�شيا   )1 �ل�شتئناف  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �ل�شتئنافية  �ملحكمة 
بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�شرة  خلل مدة ل 

�عله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/24م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �ل�سهم ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف 
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003696/ 

�إىل �ملحكوم عليه :�ل�شهم ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ:حممد زمان �شيده جان
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 13347 درهم .
�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - علي نا�سر علي �حمد �لرجب 
)جزئي( مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001203/ 

�إىل �ملنفذ �شده: - علي نا�شر علي �حمد �لرجب
�لعنو�ن:�مارة دبي - بردبي - �لقوز - قرب قرية بولينج �شنرت - مقابل �لكباب �لفغاين - فيل 

رقم 225
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ:�لندل�س لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة �س.ذ.م.م
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
�شامل  �لكلي  �ملجموع   : �ملطلوب   تنفيذه كالآتي  �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�شم  ودفع 

�لر�شوم و�مل�شاريف 43477.0 .
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001205/ 
�إىل �ملحكوم عليه :�شعيد حممد يو�شف عبد�هلل

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ:�لندل�س لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة �س.ذ.م.م

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 38975.0 .
�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي( مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001206/ 
�إىل �ملحكوم عليه :ها�شم �شيف �شعيد ر��شد �لكعبي

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ:�لندل�س لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة �س.ذ.م.م

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 59822.0 .
�أعله خلل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن حكم بالن�سر        
2991/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- هاي و�يز تيك للن�شاء�ت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : جوهرة �لنيل للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م
وميثله : ح�شن عبد�هلل حممد �لعبدويل 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/9/6  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ جوهرة 
�لنيل للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان ت�شدد للمدعية مبلغا وقدره )29.811.10( درهم 
ب�شيطة  قانونية  فائدة  �ليه  م�شافا   - فل�شا  وع�شرة  درهما  ع�شر  و�ح��دي  وثمامنائة  �ل��ف  وع�شرون  ت�شعة 
قدرها 5٪ �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف:2021/8/8 حتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها 
بامل�شاريف.  حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:2716/2021/305 ��ستئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85
مو�شوع �ل�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:1739/2019 جتاري كلي. 

�مل�شتاأنف:بنك �مل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن �خلطاب - بالقرب من مركز �لغرير - بناية بنك �مل�شرق 

- �لطابق �لر�بع �لد�رة �لقانونية - مكاين:3046495727
 وميثله:حمده ح�شن �حمد جا�شم مكي 

�ملطلوب �إعلنهما :  1- �شبري علي �شيناماد�ث هاو�س 2- �شبيد دي�شرتبيو�شن �س.م.ح  -  �شفتهما 
: م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع �لإعلن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:2019/1739 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/11/14  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:2596/2021/305 ��ستئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لثالثة رقم 87

 ، �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لأ�شلية رق��م:1297/2020 جتاري جزئي  مو�شوع �ل�شتئناف : 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�لتموين  لتعهد�ت  ل�شركة/�لزر�ر  �ملدير  وب�شفته  نف�شه  عن  عبد�هلل  حممد  جمتبي  �مل�شتاأنف:غلم 
بالوقود و�ملحروقات �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لق�شي�س �ل�شناعية �لثالثة - دبي - �شارع بالر�شيد - توين تاور - بلوك 
بي - مبنى بالر�شيد توين تاور - بلوك بي - �شقة مكتب 603

 وميثله:حممد علي �شعيد حميد �خلييلي 
�ملطلوب �إعلنه :  1- عبد�هلل �حمد ح�شن �حمد �ملازمي  -  �شفته: م�شتاأنف �شده

جزئي.  جت��اري  رق����م:2020/1297  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم  �أ�شتاأنف  قد    : �لإع��لن  مو�شوع 
 ، بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  �ل�شاعة 10.00 �س  �ملو�فق  2021/12/6   �لثنن   يوم  لها جل�شة  وح��ددت 

وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:723/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثالثة رقم 27
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23786.20( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 
�ملدعي:�شركة جمموعة �لمار�ت للت�شالت

�مل�شعود - �شقة مكتب  �ملكتوم - مبنى  �م��ارة دب��ي - رق��ة �لبطن - دي��ره - دب��ي - �شارع  عنو�نه:�لمار�ت - 
رقم 602

�ملطلوب �إعلنه :  1- علي حممد �ل�شيخ علي زكريا  -  �شفته : مدعي عليه 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ:2021/5/3 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : �لإع��لن  مو�شوع 
�عله ل�شالح/�ملدعيه بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )23.786.20( درهم و�لفائدة �لقانونية 
�تعاب  مقابل  دره��م  ومئتي  و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 بو�قع 
�ملحاماة ، حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1282/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لوىل رقم 91
�لول  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  و�لثانية  �لول  عليهما  و�ملدعي  �ملدعية  بن  �مل��ربم  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�لثانية بالتكافل و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )301705( درهم و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثانية بالتكافل و�لت�شامن برد 

مبلغ وقدره )381283( درهم و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثانية بالتكافل و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )244259( درهم. 
�ملدعي:عبد�هلل ر��شد �شعيد حممد �ل�شريدي - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لبر�ج - مبنى برج برلينجتون - �شقة مكتب 3103 
�لطابق 31 - ح�شة علي �لقبي�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية.وميثله:في�شل ر��شد عبيد بن �شاوي �لنعيمي

�ملطلوب �إعلنهما :  1- �لو�دي �لخ�شر للعقار�ت 2- جي يف جي للتطوير �لعقاري ملالكها علي �ل�شلمي �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما 

�لول  و�ملدعي عليهما  �ملدعية  �مل��ربم بن  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��لن  مو�شوع 
و�لثانية و�لز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثانية بالتكافل و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )301705( درهم و�لز�م �ملدعي عليهما 
بالتكافل  و�لثانية  �لول  عليهما  �ملدعي  و�ل���ز�م  دره��م   )381283( وق��دره  مبلغ  ب��رد  و�لت�شامن  بالتكافل  و�لثانية  �لول 
و�لت�شامن برد مبلغ وقدره )244259( درهم - وحددت لها جل�شة يوم �لثنن  �ملو�فق  2021/11/8  �ل�شاعة 08.30 �س يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع - �خطار باحلجز �لتنفيذي )ن�سر�(
يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2714 ل�سنة 2018 

�إىل �ملنفذ �شده / �حمد عبد�هلل �حمد �شرور 
عبد�هلل  حمد�ن  حممد  وميثله:حمد�ن  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �ل�شام�شي  حمد�ن  مكتب   / له  �ملنفذ  ل�شالح 
�ل�شام�شي  - قررت �ملحكمة )د�ئرة �لتنفيذ( يف �لق�شية �لتنفيذية �عله �علمكم بانه مت توقيع �حلجز �لتنفيذي على 

�لعقار�ت �ملو�شح بياناتها �دناه:
قطعة رقم 445 ملك مبنطقة �لنهدة بامارة �ل�شارقة
قطعة رقم 443 ملك مبنطقة �لنهدة بامارة �ل�شارقة
قطعة رقم 258 ملك مبنطقة �لنهدة بامارة �ل�شارقة

قطعة رقم 1325 ملك مبنطقة �خلان بامارة �ل�شارقة
قطعة رقم 511 ملك مبنطقة مويلح �لتجارية بامارة �ل�شارقة

قطعة رقم 29 ملك مبنطقة مي�شلون بامارة �ل�شارقة
قطعة رقم 262 ملك مبنطقة �لنهدة بامارة �ل�شارقة

لذلك يتوجب عليكم مر�جعة حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �لحتادية ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع خلل �شبعة �يام من تاريخ 
�لعلن يف حال وجود �ي �عرت��س ويف حال تخلفكم عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �جر�ء�ت 

�لبيع يف غيابكم. 
رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء �أمر   SHCFICICPL2021 /0007113 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شريف عبد�ملنعم عبا�س حممد
�لعنو�ن:9380584 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد ، قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعله ل�شالح / ح�شن �بر�هيم ح�شن �بر�هيم  بالتايل : ن�س �حلكم : 
�نه بتاريخ 2021/9/16 بعد �لطلع على �لور�ق ناأمر بالز�م �ملقدم �شده بان 
يوؤدي للطالب مبلغ )20000( درهم ع�شرون �لف درهم و�لفائدة 5٪ من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك  - حكما غري قابل لل�شتئناف.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�لنذ�ر رقم:2021/8481

�نذ�رت عدليه

�ملنذر:جمموعة مفتاح �لعمال �ل�شتثمارية �س.ذ.م.م

�شد �ملنذر �ليها:وودكو �س.ذ.م.م - جمهول �لعنو�ن

�ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه ويكلفه ب�شد�د مبلغ )50.000( درهم خلل 

خم�شة �يام من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية حيال �ملنذر �ليه مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�لنذ�ر رقم:2021/8479

�نذ�رت عدليه

�ملنذر:جمموعة مفتاح �لعمال �ل�شتثمارية �س.ذ.م.م

�شد �ملنذر �ليها:وودكو �س.ذ.م.م - جمهول �لعنو�ن

�ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه ويكلفه ب�شد�د مبلغ )50.000( درهم خلل 

خم�شة �يام من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية حيال �ملنذر �ليه مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005854 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة �لن�شر للكهرباء و�مليكانيك ذ.م.م
�لعنو�ن:9332825 

�ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ،  2021/9/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
فرخ   عبد�لغني  �حمد  معت�شم  حممد   / ل�شالح  �أعله  بالرقم  �لدعوى  يف 
بالتايل : ن�س �حلكم حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ خم�شة وخ�شمن �لف درهم )55000( درهم و�لر�شوم 
من  �عتبار�  �لقانونية  �ملدة  خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما   - و�مل�شروفات  

�ليوم �لتايل لن�شره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء �أمر   SHCFICICPL2021 /0007020 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / مطعم �ملحيط �لزرق للماأكولت �لبحريه فرع 1 - موؤ�ش�شة فردية 
ملالكها �ل�شيد علي �شامل عي�شى عبيد �جللف - �لعنو�ن:9343498

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد ، قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعله ل�شالح / فارم فري�س �س.ذ.م.م  بالتايل : ن�س �حلكم بعد �لطلع على �لور�ق 
وثمامنائة  �ألف  وثلثون  )�أربعة  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
�شنويا   ٪5 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمته   - فل�س  و�ربعون  درهم  وثمانون  و�شتة 

�عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات  
 حكما غري قابل لل�شتئناف.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - عيد بن حممد بن طاحو�ض �لع�سيمي 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004038/ 

�إىل �ملحكوم عليه :عيد بن حممد بن طاحو�س �لع�شيمي
�شارع   - دبي  بامارة  للمحاماة  وم�شاركوه  �لر�شا  مكتب  �لقانوين  وكيله  على  �لعنو�ن:ويعلن 
رقم  مكتب  رقم   - هاتف:042664411   - �لثاين  �لطابق  �لبخيت  مركز  �ل�شديق  �أبوبكر 

مكاين:3183395262 رقم   -  201
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ:مكتب �شعيد �لعو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
�شامل  �لكلي  �ملجموع   : �ملطلوب   تنفيذه كالآتي  �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�شم  ودفع 

�لر�شوم و�مل�شاريف 114981 درهم .
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن حكم بالن�سر        
1171/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :�شركة �أك�شن للخدمات �لعاملية �س.ذ.م.م 
وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�شن �ملازمي 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/4/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �����س.ذ.م.م  �لعاملية  للخدمات  �أك�شن  �شركة 
)199.523( درهم مائة وت�شعة وت�شعون �لف وخم�شمائة وثلثة وع�شرون درهما - م�شافا �ليه فائدة 
قانونية ب�شيطة قدرها 5٪ �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2021/3/30 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن حكم بالن�سر
1096/2021/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )202.687.00( درهم مئتان 
و�ثنان �لف و�شتمائة و�شبعة وثمانون درهم ل�شالح �لبنك �ملدعي مع �لز�مه باأد�ء فائدة قانونية 

بو�قع 12٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل مبلغ �ملديونية 
طالب �لإعلن :  بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- زهري عبد�حل�شن حم�شن جو�د �شجو�ين �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�ملدعي  بالز�م  بتاريخ 2021/9/9  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �لإع��لن  مو�شوع 
عليه بان يوؤدي مبلغ )166.281.16( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007548 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : نقطة �لرخام ذ.م.م 

جمهول حمل �لإقامة  : �ل�شارقة �ل�شناعية رقم 15 �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ر�س م�شورة 
ملك عبد�هلل �حمد 0544086194 - 062125425 - 0505206800

�علن بالن�شر باللغتن �لعربية و�لجنليزية
بناء على طلب �ملدعي/ينود كومار �شيدو ر�م هاريجان يف �لدعوى �ملذكورة �عله فانه قد �قام 
درهم  للمدعي مبلغ �جمايل )11500(  توؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  �لدعوى مطالبا �حلكم 

و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف.
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/26 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لحتادية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لدعوى رقم 14(  - مكتب رقم )مكتب مدير  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة 
ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/18م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  26 �أكتوبر 2021 �لعدد 13375

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن حكم بالن�سر        
290/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه/ 1- هيثم علي عبد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 

�عله  �ملذكور  �لدعوى  يف    2021/7/22 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح �ملدعي بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )276.749( درهم مع �لفائدة 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل��زم��ت��ه  �ل�����ش��د�د  مت��ام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪5 ب��و�ق��ع 
خلل  لل�شتئناف  قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��لن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثن 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
MOJAU_2021- 0028531 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 - �شوريا  �جلن�شية   ، �لدخيل  �ملحمد  خليف  �ل�شيد:�حمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيده:مروه  �ىل  50% وذلك  �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�شامل �حمد �لنعيمي - �جلن�شية - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لرخ�شة )زينة �لثوب 
للخياطة و�لتطريز( و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )628440( 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - تعديلت �خرى�ن�شحاب �شريك/�شركاء .
ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم   2013
تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه  ��شبوعن من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء 
�ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن بالن�سر 

 1639/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  درة �ل�شفوح للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

 جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة تطوير جممع دبي لل�شتثمار ذ.م.م

وميثله:بدر حممد علي �لقرق 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 

وقدره )1226561.84( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن بالن�سر 
 4471/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شانو�ز �شيخ �شلطان با�شا �شيخ
 جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 

وقدره )260568.98( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
 698/2020/211 تنفيذ عقاري 

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  فوؤ�د عبا�س متيز -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت �ل�شلمي م�شاهمة عامة

وميثله:�حمد ر��شد حممد جابر �ل�شلمي 
رقم   A-1008 رق��م  )وح��دة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لطابق 10 - �ملنطقة �لرب�شاء جنوب �خلام�شة - رقم �لر�س 1307 - ��شم �ملبنى 

�مبرييال ريزيدن�س 1 - بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2021/6/30. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�عالن بالن�سر        
 18/2021/1253 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- عبد�لكرمي بن عائ�س بن نا�شر �لعنزي  

 جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة   و�لفائدة 12٪ من  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  )1.532.673( درهم 
وحتى �ل�شد�د �لتام  - وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/11/7 �ل�شاعة 10:00 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�شي عن  قاعة  �شباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام 

على �لأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007137 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : منجرة برفيز �كرب وميثلها �ل�شيد:برفيز �كرب �كرب علي 

�لهاتف   10 رقم  حمل  �ملليحة  �شارع   -  10 رقم   - �شناعية  �ل�شارقة   : �لإقامة   حمل  جمهول 
�ملتحرك:0551978100 - 0553802006 - 0553457796

�علن بالن�شر باللغتن �لعربية و�لجنبية
تطالبكم  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  رفعت  قد   - ح�شن  مر�د  �بر�هيم  عائ�شة  �ملدعية  طلب  على  بناء 
حلق  �لذي  �ل�شرر  عن  �لتعوي�س  �ىل  بال�شافة  درهم   )14500( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  ب���:�لز�م 

باملدعية و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف
�لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/10/26 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   )2 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد 
على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�شفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/10/17م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
 �إخطار عديل بالوفاء  

برقم �ملحرر 2021/0025916
�إخطار عديل للوفاء مببلغ 114000 درهم 

�ملخط�ر : �ن�س حممد �شليم حد�د - �ردين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم : 784199784816284 
�لعنو�ن : �ل�شارقة – �خلان - هاتف رقم : 0509966435

 �ملخط�ر �إليه :نو�ف �حمد عبد�هلل قمرب �شاليمن – �مار�تي �جلن�شية
�لعنو�ن : ر��س �خليمة – جلفار تاور - هاتف رقم : 0526684116 0544312001

مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.
�لوق�ائ�ع :  بتاريخ �شابق باإمارة �ل�شارقة قد حرر �ملخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيك : - رقم “ 000001 “ بقيمة 
“ 114000 “ درهم “ مئة و�ربعة ع�شر �لف درهم فقط ل غري “ م�شحوب على “ م�شرف �لمار�ت �ل�شلمي “ 

م�شتحق �لدفع بتاريخ 2021/02/07، حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب. 
حيث �ن �ملخطر �ليه ممتنع عن �شد�د قيمة �ل�شيك من دون �ي مربر قانوين. 

��شتلم  تاريخ  من  �أيام  خم�شة  �ق�شاها  فرتة  يف  �ل�شيك  قيمة  دفع  بال�شرورة  �إليه  �ملخط�ر  �ملخط�ر  يعلن  عليه  و 
�لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.  لذلك ،  وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل 

باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا.
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0025462
�ملخط�ر/ حنيفه حممد على - �مار�تية �جلن�شية و�حمل بطاقة هوية رقم 784195075042051

�لعن�و�ن / دبي – �لطو�ر 1 - هاتف رقم / 0508554433
�ملخطر �إليهم / 1 - �شوبر ماركت �لروؤية �س ذ م م �ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي بالرقم 883898 

بطاقة هوية رقم 784198258364326 ويحمل  �لهند  �جلن�شية   - مو�شى  فاليابور�يل  نو�ز  �شاهن   /  2
 �لعن�و�ن/ دبي - حمل رقم 7 – ملك زهري جان على على بن ر�شا – ديرة - �ل�شوق �لكبري  - هاتف رقم / 0502303727

�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 300،000 درهم
�ملخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ300،000 درهم مو�شوع �ل�شيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث 

�نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملدعى ل�شرف �ل�شيك  �إل �أنه �رتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب
وبيانه كالتايل: 

�ل�شيك رقم 000039 مببلغ 200000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/08/03 و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري 
�شيك رقم 000040 مببلغ 100000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/08/03 و�مل�شحوب على بنك �بوظبي �لتجاري 

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر�ً ولكن دون جدوي.
�لإجر�ء�ت  لتخاذ  �شن�شطر  و�ل  �إخطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�شة  خلل  �ملذكور  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  نخطركم  فاننا    ، لذلك 

�لقانونية.  و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �إخطار منا بذلك

�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004281/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شوهي�س �شودهاكار�ن �شودهاكار�ن 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �لباب �ملمتاز للتجارة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف 322150 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/03929
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�شي - �إمار�تي �جلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �شوري �جلن�شية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�شارقة  �أبو �شغارة - مقابل حديقة �أبو �شغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�شي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ملخط�ر �إليه : حممد طه قا�شم حممد قا�شم عزيز - باك�شتاين �جلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم “784199514305327
�لعن�و�ن : �ل�شارقة – �بو �شغارة – بناية �لقبي�شي - بناية رقم 14 – �شقة رقم “1503” 

هاتف رقم : 971581207013
مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيكات.

�لوق�ائع :  بتاريخ �شابق قد حرر �ملخط�ر �إليه ل�شالح �ملخط�ر �شيكات و بياناتهم كالتى :
- رقم “000004” بقيمة “8،500” درهم “ثمانية �آلف و وخم�شمائة درهم فقط ل غري” م�شحوب على “�لبنك �لتجاري �لدويل 
�آلف ووخم�شمائة درهم  “ثمانية  “8،500” درهم  “000005” بقيمة  �س.م.ع”م�شتحق �لدفع بتاريخ “02/08/2019”- رقم 
فقط ل غري”م�شحوب على “ �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع “م�شتحق �لدفع بتاريخ “02/11/2019” - رقم “000006” بقيمة 
ل غري”م�شحوب على “ �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع “م�شتحق �لدفع  فقط  درهم  وخم�شمائة  و  �آلف  “ثمانية  “8،500” درهم 
بتاريخ “31/03/2020”، حيث �أن �ل�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب و �حل�شاب مغلق. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر 
�إليه بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتلم �لإخطار و �إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 

لذلك.  - و عليه يلتم�س �ل�مخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا ً.
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8674(

�ملخطر: حممد عبد�هلل حممد �ل�شياح - �إمار�تي �جلن�شية
�ملخطر �إليه : �شركة / �لربج ريل ��شتيت ليمتد - م�شجلة لدى �ملنطقة �حلرة جلبل 

على حتت رقم  �أو . ف 1440 - جمهويل حمل �لقامة
ليمتد،  ��شتيت  ريل  �ل��ربج  ل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  �إىل  باأ�شتقالته  �ملخطر  يتقدم 
وبناء  عنها  �مل�شئولن  �مل��در�ء  و�ح��د  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  كع�شو  من�شبه  من  بعزله 
�ل�شحية فل ميكنه من  على ظروفه  وبناء  �تعاب نظري من�شبه  �ي  �شد�د  على عدم 
�لعمومية  �جلمعية  �ملخطر من  يلتم�س  لذلك  �ل�شركة،  ب��اإد�رة  من�شبه  �ل�شتمر�ر يف 
ل�شركة �لربج ريل ��شتيت ليمتد قبول ��شتقالته وحذف ��شمه من �إد�رة �ل�شركة ون�شخة 

)Jafza لإخطار �ل�شلطة �ملخت�شة )�ملنطقة �حلرة جلبل على
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 26/ 10/ 2021  Issue No : 13375
Expertise Notification by Publication for the defendants

In case No. 5645000/2021 SHCFICIREA Partial Civil Sharjah
to both:
1- First Defendant / Roshan Indika WAdu Mithrig
2- The second defendant, Tarshini Bushbaraj.
3- Third Defendant / Verga Sangiwa Pereira Okwata
We inform you that we have been appointed as an accounting expert in the above-
mentioned case which filed against you from Mrs. Rawda Abdul Hamid Muhammad 
Abdullah Al Hammadi (the plaintiff), and accordingly you are obliged or your legal 
representative to attend the expert meeting scheduled to be held on Sunday 31th of 
October, 2021 at 11:00 am remotely via the Zoom program on the following link:
https://us04web.zoom.us/i/77229267609?pwd=OXBDM1dvUtwbG83ZjV4YUtpUXdmZz09
Meeting ID: 772 2926 7609   Passcode: BzdEq3
Please attend at the appointed time and submit all your supporting documents for your 
defense in that case, be informed that in the event of your failure to attend, the expert 
will carry out his work according the powers granted by law.
For inquiries, call 0556940829.

Accounting expert
Ahmed Mahmoud Ahmed Ismail

Registration No. 537

Expertise Notification 
by Publication

Date 26/ 10/ 2021  Issue No : 13375
Defendant Service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of Appeal 

In Case No. AJCAPCICIV2021/0000927/ Civil (Plenary)
To the defendant: Al Marmouka Capital Company LLC 
Chosen address: Dubai, Al Itihad Street, Port Saeed Area, Al Khaimah 
Building, Mezzanine floor, Office M3, Tel. 2945678, Makani No. 
3235694882, email maadvdubai@maadv.ae, represented by Mohammed 
Al Ghafli Advocates & Legal Consultants
You are ordered to attend the hearing of 08-11-2021 before Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of Appeal, Office 
No. (Case Manager Office- Appeal 1) in person or by an approved attorney 
and to submit a rejoinder to the case attached with all the documents within 
a period of not more than ten days from publishing date to consider the 
case with the above mentioned number in your capacity as a defendant.
Judicial Services Office
Alyaa Ahmed Obaid Al Zaabi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 26/ 10/ 2021  Issue No : 13375
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court 
Case No. SHCFICILABMIN2021/0007548 Labor/ Partial

To Defendant: MARBLE POINT L.L.C
Unknown Place of Residence : Sharjah, industrial area 15, Shiekh Mohamed bin 
Zayed road, fenced plot owned by Abdullah Ahmed 0544086197 062125425 
0505206800
Notification by publication for a defendant in Arabic and English
Based on the request of the plaintiff: VINOD KUMAR SEDU RAM HARIJAN 
in the above- mentioned case, he filed the case requesting: Rule to bind the 
defendant to pay a total amount of AED 11500 plus costs and charges. 
You are requested to attend the hearing on 26/10/2021 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No. 14) 
in person or to be represented by a legal attorney within 10 days of the date 
of publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity 
as defendant.
Legal Services Office
Ahmed Mohamed Ahmed Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 26/ 10/ 2021  Issue No : 13375
Notification by Publication of a Defendant 

Before Al Madam Court, Federal Civil Court of First Instance 
In Lawsuit No. AMCFICILABMIN2021/0000016/ Labor (Partial)

To Defendant: Muhammad Zaman Khan Muhammad
Residence unknown: Dubai - Bur Dubai Bur Dubai St.
We inform you that the plaintiff / Al-IZDHAR TENS TR, Residence: Sharjah-Al 
Madam, Phone No.0545681953.
Has files the above-mentioned lawsuit against you to request :
Requesting for DHs 11470, Requesting for fees and charges.
Therefore, you must appear at front of the circuit, the one-day litigation department, 
Al Madam Federal District Court, on Sunday morning, corresponding to 14/11/2021 
at 9:00, to attend and take the decisive oath in the following form:
I swear by Allah that I did not drive the vehicle which mentioned in the lawsuit, which 
belongs to the Al-IZDHAR TENS TR Company, and I did not cause the offences that 
resulted in a fine of DHS 3570, nor did I cause a fine for its s detention of DHs 3000 
and I did not borrow from the plaintiff an amount of DHS 4000.
In the case that you do not attend or send an authorized representative on your behalf, 
the court will initiate legal procedures in your absence
Judicial Services Office 
Alyaa Salem Al Qaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 26/ 10/ 2021  Issue No : 13375
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance 
In case no SHCFICIREA2021/0007137- partial civil

To Defendant : Mungeza Pervez Akbar and represented by Mr. Pervez Akbar
Unknown address: Sharjah Industrial No. 10 Al Maliha Street Shop No. 10 
Mobile:0551978100 0553802006 0553457796
Published Notice in Arabic and English
At the request of the plaintiff : Aisha Ibrahim Murad Hassan
She has filed the above-mentioned case request you to with : Obligating the defendant 
to pay an amount of 14,500 dirhams in addition to compensation for the damage 
incurred by the plaintiff and obligating him to pay fees and expenses. 
You are mandated to attend the 10/26/2021 hearing in front of the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court - Office No. (Case Manager Office 
No. 2) in person or through an authorized agent, and submit a reply memorandum in 
the case with all documents attached, within a period not exceeding Ten days from the 
date of publication in order to consider the above-mentioned case - in your capacity 
as the defendant.
Judicial Services Office
Muhammad Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة �ملد�م �لإحتادية �جلزئية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  عمايل   AMCFICILABMIN2021 /0000016 يف  �لدعوى رقم

�ىل : حممد زمان خان حممد جافيد خان
جمهول حمل �لإقامة : دبي - بر دبى - �شارع بردبى

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �لزدهار لتجارة �خليم 
 545681953  : �لهاتف  رقم   - �لعنو�ن / حمل �لإقامة: �ل�شارقة �ملد�م 0545681953 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ب� 
- مطالبة مببلغ 11470 درهم - مطالبة بالر�شوم و�مل�شاريف

لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة دعاوي �ليوم �لو�حد حمكمة �ملد�م �لإحتادية �جلزئية �شباح يوم 
�لأحد �ملو�فق 2021/11/14 �ل�شاعة 09:00 للح�شور وحلف �ليمن �حلا�شمة بال�شيغة �لتالية : 

�أق�شم باهلل �لعظيم �أنني مل �أكن �أقود �ملركبة �ملذكورة حمل �لدعوى و�لعائدة ل�شركة �لزدهار لتجارة �خليم ومل 
�أت�شبب يف �ملخالفات �لتي ترتبت عنها غر�مة قدرها 3570 درهم ومل �أت�شبب يف غر�مة حجزها و�لبالغة 3000 
درهم ومل �أقرت�س من �ملدعية مبلغ 4000 درهم. ويف حالة عدم ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن 

�ملحكمة �شتبا�شر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13375 بتاريخ 2021/10/26 
�إنذ�ر تكليف بالوفاء

برقم 2018/0006955
مقدم من �ملنذر : بنك دبي �لإ�شلمي �س م ع  �لعن������و�ن : دبى دي�رة - دو�ر �ل�ش�اعة - مبن�ي بن�ك دب�ى �لإ�ش��لمي - ه��اتف 04294440 - فاك�س 
1080 دبي   وحمل�ه �ملختار مكتب خليف�ة ب�ن هويدن �لكتبي للمحام�اة و�ل�شت�ش����ار�ت �لقانوني�ة - دب�ى - دي�ره -  042944331 - �س ب 
منطق�ة بور�شعيد - بناي�ة �ش�يتى �فيني�و - �لط�ابق �لث�اين - �ش�قة 208 - مقاب�ل �ش�يتى �ش���نرت لل�شقق �لفندقية ه��اتف رق�م 042555000 
- �س ب: 41333 - بري�د �لكرتونى INFO&KHA.AE. �ش�د �ملن�ذر �إلي�ه : جمع�ه �ش�عيد �شامل �شعيد �ل�دهماين - �جلن�شية �لإمار�ت 
jumah@ وعنو�نه : ر�أ�س �خليمة - �شارع �ملنيع – فيل رقم 15/9 – �س ب: 11519 هاتف رقم 0557776711- بريد �لكرتوين

ي�د�ي�ن بن�ك دب�ي �لإ�ش��لمي �ملن�ذر �إلي�ه مببلغ 290،623.00 دره�م )مائت�ان وت�ش�عون �أل�ف و�شتمائة   -1  : �لوقائع   .yahoo.com
 -2 �لبيع �لآجل لل�شكوك.   �لإ�شلمية وعقد  �ملر�بحة  �مل�ش�دد عن عقد بيع مركبة بطريق  �ل�دين غي�ر  وثلث�ة وع�ش����رون دره�م(، ر�ش�ي�د 
م�ن  �ش�هادة   12500 ع�دد  �مل�ذكور  �إلي�ه  للمن�ذر  �ملن�ذر  �لبن�ك  ب�اع   14.03.2016 ف�ى  موؤرخ�ة  موؤج�ل  بي�ع  �تفاقي�ة  مبوج�ب  �إن�ه  حيث 
�إل�ى    SUK/CCZ423174 م ع(. و�لت�ى حت�م�ل �لرق�ام م�ن  �لوطني��ة )�س  �ل�ش�كوك  �ش�ركة  �ل�ش�ادرة من  �مل�ش�اربة  �ش�هاد�ت �ش�كوك 
60 ق�ش�ط�ا  �أرب�اح �لبنك. ي�ش�دد عل�ى ع�دد  193،213.00دره�م �ش�امل  وك���������ان �لثمن �ملوؤجل �شد�ده مبل�غ    SUK/CCZ435673
�ش�هريا منه�ا 59 ق�شطا مت�ش�اويا قيم�ة ك�ل منه�ا 3،220 دره�م �ش�هريا ي�ش�تحق �أوله�ا 01.05.2016 و�لق�ش�ط �لأخب���ر مق�������د�ره 3،233 
�لأم�ر  �لعق�دى.  بالتز�م�ه  �لبي�ع خم��ل  �ل�ش�هرية ثم�ن  �لأق�ش�اط  �ش�د�د  �إلي�ه م�ن  �ملن�ذر  01.04.2021 و�متن�ع  ب���ت���اريخ  ي�شتحق  دره�������م 
 193،213.00 �إجمايل قدره  �لأق�شاط مببلغ  ب�شد�د كامل  �إلي�ه �حل�ال�ة و�لفورية  �ملن�ذر  �لأج�ال وقيام م�شوؤولية  �نق�ش�اء  ��ش�تتبع  �ل�ذي 
ف�ي  �مل��وؤرخ   015M041152560001 ب�الرقم  �لعق�د   .3 يلى:  �إليكم ما  نورد  �ملر�بحة  بيع مركبة بطريق  بعقد  يتعلق  درهم. فيما 
ن�وع ه�ون����د� �ك���ورد ط�������ر�ز 2016- وك���ان �لثمن �ملوؤجل �ش�د�ده 140،276.00 دره�م. �شدد منه�ا  م�ن  �ش������ي�ارة  لبي�ع   13.09.2015
مل�ع وف����دره 30،000 دره���م ثلث�ون �أل�ف دره�م عب�ارة ع�ن �لدفع�ة �ملقدم�ة( عل�ى �ن يق�وم ب�ش��د�د �ملبل�غ �ملتبق�ى وق���دره 110.276.00 
دره�م عل�ى �أق�ش�اط �ش�هرية بو�ق�ع مبل�غ 1.838 دره�م مل�دة 59 �ش�هر عل�ى �ن يك�ون �لق�شط �لأخري مبلغ وقدره 1.834 درهم . 4- �شدد 
�ملنذر �إلي�ه جزء من ثمن �لبيع مببل�غ �إجم�ال�ي ق�دره 12.866.00دره�م ثم توقف متاما و�متنع ع�ن �ش�د�د باقي �لأق�ش�اط، حت�ى تر�ش�د 
بذمته للبن�ك �ملنذر مبل�غ وق�دره 97.410.00 دره�م خمل بالتز�م��ه �لعق�دي، �لأم�ر �ل�دى ��ش�تتبع �نق�ش�اء �لأجال وقي�ام م�ش������ولية �ملن�ذر 
مبلغ  �نفا  �إليه�ا  �مل�ش�ار  �لعق�ود  ع�ن  �إلي�ه  �ملن�ذر  بذم�ة  �ملرت�ش�د  �إج�م�اىل  ليك�ون  �ليه �حلال�ة و�لفوري��ة ب�ش��د�د كام�ل �لأق�شاط �ملتبقية.  5. 
290،623.00 دره�����م )مائت�ان وت�ش�عون �أل�ف و�ش��تمائة وثلث�ة وع�ش����رون دره�م( م�ع �لتنوي�ه بانته�اء �لأج�ل �مل�شروب لل�ش�د�د ف�ى ج�مي�ع 
م�دة  بانته�اء  �لأد�ء  ح�ال  �أ�ش�ب�ح  �ل�دي�ن  �أن  �حل��ال  م�ع�ه  يك�ون  �لأم��ر�ل��ذي   )01.04.2021 و   01.10.2020( �لتو�ريخ  ف�ي  �لعق�ود 
�لعق�ود ف��ش�ل ع�ن حتق�ق �ش�رط حل�ول �لأج�ل �ملتف�ق علي�ه ر�شاء بالعقود. بناء عليه ،  يخ��ط�ر �لبن�ك �ملن�ذر �ملنذر �إلي�ه ب�ش�رورة �ش��د�د مبل�غ 
�لف و�شتمائة وثلثة وع�شرون درهم( خ��لل )5( خم�ش�ة �أيام م�ن تاريخ ت�ش�لم ه�ذ� �لإن��ذ�ر وف�ي  290،623.00 دره�م )مائتان وت�شعون 
حال�ة ع�دم �ل�ش�د�د ف�ي �ملهل�ة �ملح�ددة �شي�ش�طر �لبنك �ملنذر �ىل �تخاذ كاف�ة �لإج��ر�ء�ت �لقانوني�ة �للزم�ة �قت�ش�اء حلق�ه �ملقرر بن�س �لق�انون 

وع�ن طري��ق �ملحكم�ة �ملخت�ش�ة م�ع حف�ظ ك�اف�ة حقوق�ه �لأخ��رى دون ح�شر.
بوكالة / خليفة بن هويدن �لكتبي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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يرتبط التعر�ض لتلوث الهواء بزيادة حدة املر�ض العقلي، وفقا لدرا�سة تعد االأ�سمل من نوعها.
ووجدت الدرا�سة، التي �سملت 13 األف �سخ�ض يف لندن، اأن زيادة طفيفة ن�سبيا يف التعر�ض لثاين 
اأك�سيد النيرتوجني اأدت اإىل زيادة بن�سبة 32% يف خطر احلاجة اإىل عالج جمتمعي وزيادة بن�سبة 

18% يف خطر دخول امل�ست�سفى.

وقال �لباحثون �إن �لنتائج من �ملرجح �أن تنطبق 
على معظم �ملدن يف �لدول �ملتقدمة، و�أن �حلد من 

تلوث �لهو�ء ميكن �أن يفيد �مللين من �لنا�س.
بري�شتول،  م��ن جامعة  ن��ي��وب��ري،  ج���و�ن  و�أو���ش��ح 
�لهو�ء،  تلوث  "ميكن تعديل  �لدر��شة:  قاد  �لذي 
على  �لتعر�س  يقلل  ما  �أي�شا،  و��شع  نطاق  وعلى 
تدخلت  هناك  �أن  نعلم  نحن  �ل�شكان.  م�شتوى 
ميكن ��شتخد�مها، مثل تو�شيع �ملناطق منخف�شة 
على  �لنف�شية  �ل�شحية  و�لتدخلت  �لنبعاثات. 

�مل�شتوى �لفردي هي يف �لو�قع �شعبة للغاية".
و�����ش���ت���خ���دم���ت �ل����در������ش����ة ت����ك����ر�ر �ل����دخ����ول �إىل 
�مل�شت�شفى �أو زيار�ت �لأطباء و�ملمر�شات كمقيا�س 
يف  طفيفا  تقليل  �أن  �لباحثون  وح�شب  لل�شدة. 
ملوث و�حد وحده ميكن �أن يقلل �ملر�س ويجنب 

ع�شر�ت �مللين من دخول �مل�شت�شفى �شنويا.

وقال يو�ني�س باكولي�س، من كينغز كوليدج لندن، 
و�لذي كان جزء� من فريق �لبحث، �إن م�شتويات 
�ل�شنو�ت  �ن��خ��ف�����ش��ت يف  ل��ن��دن  يف  �ل���ه���و�ء  ت��ل��وث 
و�أ�شاف:  �آم��ن.  م�شتوى  يوجد  لكن ل  �لأخ���رية، 
�لهو�ء،  تلوث  �ملنخف�شة من  �مل�شتويات  "حتى يف 
ميكنك م��لح��ظ��ة ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��اأث��ري �ملهم 

للغاية."
و�أظهرت �لأبحاث �حلديثة �أن �لزياد�ت �لطفيفة 
يف تلوث �لهو�ء مرتبطة بارتفاع كبري يف �لكتئاب 
حالت  بزيادة  �مللوث  �لهو�ء  ربطت  كما  و�لقلق. 
�أماكن ملوثة  �لن�شاأة يف  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �لنتحار 

تزيد من خطر �لإ�شابة بال�شطر�بات �لعقلية.
ووج���دت �أب��ح��اث �أخ���رى �أن ت��ل��وث �ل��ه��و�ء ي�شبب 
مرتبط  وه����و  �ل����ذك����اء  يف  "هائل"  �ن��خ��ف��ا���ش��ا 
باخلرف. وخل�شت مر�جعة عاملية يف عام 2019 

�إىل �أن تلوث �لهو�ء قد ي�شر بكل ع�شو يف ج�شم 
�لإن�شان.

وتتبعت �لدر��شة �جلديدة، �لتي ُن�شرت يف جملة 
 ،British Journal of Psychiatry
�ت�����ش��ال لهم  �أول  ل��ن��دن م��ن  �مل��ر���ش��ى يف ج��ن��وب 
تقدير�ت  و��شتخدمت  �لعقلية  �ل�شحة  بخدمات 

عالية �لدقة لتلوث �لهو�ء يف منازلهم.
�أك�شيد  ثاين  مل�شتويات  �لف�شلي  �ملتو�شط  وتفاوت 
و96   18 بن  �لدر��شة  منطقة  يف  �لنيرتوجن 
�لباحثون  ووج��د  مكعب.  مرت  لكل  ميكروغر�ما 
�أن �لأ�شخا�س �لذين تعر�شو� مل�شتويات �أعلى من 
15 ميكروغر�ما / مرت مكعب،  �لتلوث مبقد�ر 
لدخولهم   18% بن�شبة  �أع��ل��ى  خم��اط��ر  لديهم 
باحلاجة   32% بن�شبة  �أعلى  وخطر  �مل�شت�شفى 

�إىل علج يف �لعياد�ت �خلارجية بعد عام.
�أك�شيد  ل���ث���اين  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أق�����وى  �ل���ر�ب���ط  وك�����ان 
كبري  ح����د  �إىل  ي��ن��ب��ع��ث  �ل�������ذي  �ل����ن����ي����رتوج����ن، 
م��ن م��رك��ب��ات �ل���دي���زل، ول��ك��ن��ه ك���ان �أي�����ش��ا مهما 
عن  ينتج  و�ل���ذي  �ل�����ش��غ��رية،  �جل�شيمات  لتلوث 
�لأحفوري.وتفاوتت  �ل��وق��ود  �أن���و�ع  جميع  ح��رق 
 25 �إىل   9 م��ن  �ل�شغرية  �جل��زي��ئ��ات  م�شتويات 
ميكروغر�ما / مرت مكعب، وز�د �لتعر�س �ملتز�يد 
لثلث وحد�ت من خطر دخول �مل�شت�شفى بن�شبة 
�خلارجية  �لعياد�ت  يف  �لعلج  وخماطر   11%

بن�شبة 7%.
وقّيم �لعلماء بيانات �ملري�س مرة �أخرى بعد �شبع 
�لرتباط  �أن  ووج���دو�  �لأول  �ل��ع��لج  م��ن  �شنو�ت 
تف�شري  يتم  و��شحا. ومل  ي��ز�ل  ل  �ل��ه��و�ء  بتلوث 

�لنتائج من خلل جمموعة من �لعو�مل �لأخرى 
و�لعرق  و�جل��ن�����س  �ل��ع��م��ر  ذل���ك  يف  مب��ا  �ملحتملة 
من  �لرغم  على  �ل�شكانية،  �لكثافة  �أو  و�حلرمان 
�أن �لعو�مل غري �ملحددة رمبا ل تز�ل تلعب دور� 
مهما.وقال �لباحثون: "�إن حتديد عو�مل �خلطر 
ميكن  و�لنتكا�س  �ملر�س  ل�شدة  للتعديل  �لقابلة 
�أن يوجه جهود �لتدخل �ملبكر ويقلل من �ملعاناة 
�لب�شرية و�لتكاليف �لقت�شادية �لباهظة �لناجمة 

عن �ملر�س �لعقلي �ملزمن طويل �لأمد".
لإث��ب��ات وج���ود �شلة  �ل��در����ش��ة  ي��ت��م ت�شميم  ومل 
�لعقلي،  �مل��ر���س  �ل��ه��و�ءو���ش��دة  ت��ل��وث  ب��ن  �شببية 
�لذي يتطلب عمل جتريبيا �شعبا. وقال  �لأم��ر 
حيث  بيولوجيا"،  "معقولة  �ل�شلة  �إن  �لباحثون 
لها خ�شائ�س  �ل��ه��و�ء  م��ل��وث��ات  �أن  �مل��ع��روف  م��ن 

�ل��ت��ه��اب��ي��ة ق��وي��ة وي��ع��ت��ق��د �أن �لل��ت��ه��اب ع��ام��ل يف 
�لبنك  و�مل��ز�ج��ي��ة.وق��ّدر  �لذهانية  �ل���ش��ط��ر�ب��ات 
�لدويل �أن تلوث �لهو�ء يكلف �لقت�شاد �لعاملي 5 
تريليونات دولر �شنويا، لكن هذ� ل ي�شمل �شوى 
و�لرئتن. �لقلب  ت�شيب  �لتي  �ملعروفة  �لأ�شر�ر 
�لوقت  يف  �ل��ت��ك��ل��ف��ة  "تقييمات  ن��ي��وب��ري:  وق����ال 
لكننا  �لبدنية،  �ل�شحة  على  �إل  توؤثر  ل  �حل��ايل 
ن�شهد �ملزيد من �لدر��شات �لتي تو�شح �لرو�بط 
يكون  �أن  ميكن  �أن��ه  نعتقد  �لعقلية.  �ل�شحة  مع 
من �ملهم ت�شمينها، لأنها ميكن �أن تقلب �ملو�زين 
�لهو�ء  تلوث  من  �حلد  يف  �ل�شتثمار  �أن  وتو�شح 

فعال من حيث �لتكلفة".

درا�سة تك�سف عن ارتباط خطري بني البيئة 
املحيطة والأمرا�ش النف�سية

ع�شو  �أرزوم��ان��ي��ان،  مارغاريتا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
�أن  �لتغذية،  �لرو�شية خلرب�ء  �لوطنية  �جلمعية 
�لكثريين بعد تناول وجبة طعام د�شمة، يتناولون 

�أدوية لتح�شن عملية �له�شم.
"�شبوتنيك"،  لر�ديو  حديث  يف  �خلبرية  وت�شري 
نهاية  عطلة  �أي����ام  يف  خ��ا���ش��ة  �ل��ك��ث��ريي��ن  �أن  �إىل 
�لأ���ش��ب��وع و�ل��ع��ط��ل �ل��ر���ش��م��ي��ة، ي��ف��رط��ون بتناول 
�ملعدة.  يف  بثقل  ي�شعرون  يجعلهم  م��ا  �ل��ط��ع��ام، 
وقد �أ�شبح تناول �أدوية ت�شاعد على �له�شم عادة 
�شائدة.  فما هي �إيجابيات و�شلبيات هذه �لأدوية، 

وكيف تعمل؟
ت�شاعد  �ل��ت��ي  �لأدوي����ة  "حتتوي  ت��ق��ول �خل��ب��رية، 

على  ت�شاعد  ن�شطة  �إن��زمي��ات  على  �له�شم،  على 
و�لكربوهيدر�ت،  و�ل��ده��ون  �ل��ربوت��ي��ن��ات  �شطر 
لذلك تخفف �أعر��س ق�شور وظيفة �لبنكريا�س 
�لإفر�زية: �أمل يف �لبطن، �لغاز�ت، و�لتغري�ت يف 

تو�تر و�ت�شاق �لرب�ز".
�لأدوي���ة  ت��ن��اول ه��ذه  وت�شيف حم���ذرة، ل يحبذ 

بانتظام دون و�شفة �لطبيب.
لتح�شن  و�ح����دة،  م��رة  تناولها  "ميكن  وت��ق��ول، 
عملية �له�شم بعد تناول وجبة د�شمة، للتخل�س 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن �لإف����ر�ط  �ل�شلبية  �لأع���ر�����س  م��ن 
ميكن  بانتظام،  تناولها  ول��ك��ن  �ل��ط��ع��ام.  بتناول 
�إفر�ز  على  �لبنكريا�س  ق��درة  ع��دم  �إىل  ي��وؤدي  �أن 

�لإن���زمي���ات �ل���لزم���ة. ل��ذل��ك ي��ج��ب ت��ن��اول هذه 
على  �لتي  �لفحو�شات،  نتائج  على  بناء  �لأدوي���ة 
���ش��وئ��ه��ا ي��ح��دد �ل��ط��ب��ي��ب �ل�����دو�ء �لأم���ث���ل �لذي 

يتو�فق مع حالة �ل�شخ�س".
عدم  ه��و  خ��ي��ار،  �أف�شل  �أن  �إىل  �خل��ب��رية،  وت�شري 
�مل��ع��دة، لكي ل  و�إج��ه��اد  بتناول �لطعام  �لإف���ر�ط 

يتطلب �لأمر تناول "�لأدوية �مل�شاعدة".
�ل�شحة،  على  للحفاظ  طريقة  "�أف�شل  وتقول، 
هي ترك مائدة �لطعام مع �شعور خفيف باجلوع 
وعدم �ل�شبع. وهذه عملية �شهلة. فعندما ي�شعر 
�لتوقف  عليه  تقريبا،  �شبع  ق��د  ب��اأن��ه  �ل�شخ�س 

فور�، وكبح رغبته بتناول �شيئ �آخر".

�أعلنت �لدكتورة �ميي جود�شون، خبرية �لتغذية �لأمريكية، 
�أن تناول م�شروبات معينة ميكن �أن ي�شبب �لتهابات مزمنة 

يف �جل�شم.
 Eat This، Not مل��وق��ع  ح��دي��ث  �خل��ب��رية يف  وت�����ش��ري 
وبكميات  بانتظام  معينة  م�شروبات  تناول  �أن  �إىل   ،That

كبرية ي�شبب �لتهابات مزمنة.
و�ل�شاي  �ل��غ��ازي��ة  �مل��ي��اه  ك��ب��رية  ت��ن��اول كميات  "�إن  وت��ق��ول، 
�حللو وغريها من �مل�شروبات �ملحتوية على ن�شبة عالية من 
�للتهابات  خماطر  من  كبري  ب�شكل  يزيد  بانتظام،  �ل�شكر 

�ملزمنة وغريها من �مل�شاكل �ل�شحية".
�ملجلة  يف  ن�شرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ات  لنتائج  وف��ق��ا  وت�شيف، 
ي��وؤدي تناول علبة و�ح��دة يف   ، �لعلمية �لأمريكية للتغذية 
�لأن�شولن  م�شتوى  �رتفاع  �إىل  غ��ازي،  م�شروب  من  �ليوم 
�لأمريكية  �جلمعية  من�شور�ت  وت�شري  و�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول. 
عملية  يف  �شلبا  ي��وؤث��ر  �لفركتوز  �أن  �إىل  �ل��ك��ل��ى،  لأم��ر����س 
تناول  يف  �لإف������ر�ط  "�إن  �جل�����ش��م.وت��ق��ول،  يف  �لل��ت��ه��اب��ات 
�مل�����ش��روب��ات، ي����وؤدي �إىل زي����ادة �ل�����وزن، �ل���ذي ب����دوره يزيد 
�ل�شكري  م��ن مر�س  �ل��ث��اين  بالنوع  �لإ���ش��اب��ة  م��ن خماطر 
عملية  و��شطر�بات  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����س 

�لتمثيل �لغذ�ئي �لتي ت�شاحبها �للتهابات �ملزمنة".
�لأمريكية،  �لقلب  جمعية  خرب�ء  �أن  �إىل  �خلبرية،  وت�شري 
�مل�����ش��روب��ات �لكحولية،  ب��ت��ن��او�ل  ب��ع��دم �لإف�����ر�ط  ي��و���ش��ون 
ك��اأ���ش��ن م��ن �لنبيذ يف  ل��ل��رج��ال مب��ق��د�ر  وي��ح��دون كميتها 
�ليوم و�لن�شاء بكاأ�س و�حدة. لأن �لإفر�ط بتناولها ي�شبب 

زيادة �للتهابات يف �جل�شم.
نتائج  �أن  �إىل   ،  Alcohol Research وت�شري جملة 
يتلف  �أن  ميكن  �لكحول  �أن  تبن  �أج��ري��ت،  �ل��ت��ي  �لبحوث 
جزء� من �لغ�شاء �ملخاطي للأمعاء، ما ي�شبب �إ�شابة �جلهاز 

�له�شمي باأمر��س خمتلفة.
وتن�شح �خلبرية ب�شرب �ملاء وم�شروبات خالية من �ل�شعر�ت 
�حلر�رية لإرو�ء �لعط�س. وت�شري �إىل �أن ع�شري �لطماطم 
وع�����ش��ري �ل���رم���ان و�ل�����ش��اي �لأخ�����ش��ر ت�����ش��اع��د ع��ل��ى تقليل 

�للتهابات.

م�سروبات تزيد من اللتهابات يف اجل�سمما خطورة احلبوب "امل�ساعدة" على اله�سم؟
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•• ال�سارقة-الفجر:

�لثقايف  �حل��ر�ك  نقل  يف  جهودها  �شمن 
�شاركت  �لعامل،  �إىل  و�لعربي  �لإم��ار�ت��ي 
هيئة �ل�شارقة للكتاب يف كل من “معر�س 
و”معر�س  للكتاب”،  �ل����دويل  م��دري��د 
و��شتعر�شت  للكتاب”،  �ل���دويل  تورينو 
�لأوروب�����ي�����ن فر�شة  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  �أم������ام 
و   41 �ل���  �ل���دور�ت  تو�شيع م�شاركتها يف 
42 من معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب 
�أفق  وبحثت  ل��ه،  �مل�شاحبة  و�لفعاليات 

�ملوؤ�ش�شات  مع  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون 
و�لهيئات �لثقافية �لنظرية. 

وقدمت �لهيئة �لروؤية �لتي تنطلق منها 
�لثلث  �مل��ع��ار���س  �أك���رب  �أح���د  تنظيم  يف 
“معر�س  �ل��ع��امل؛  يف  للكتاب  �ل��دول��ي��ة 
بالإ�شافة  للكتاب”،  �ل����دويل  �ل�����ش��ارق��ة 
�إىل جتربتها �ملتفردة يف �ملنطقة بتنظيم 
للطفل”،  �لقر�ئي  �ل�شارقة  “مهرجان 
وب��ّي��ن��ت �ن��ع��ك��ا���س �حل���دث���ن ع��ل��ى و�ق���ع 
�أتاحاه  وم��ا  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ك��ت��اب  �شناعة 
موؤ�ش�شات  ب��ن  ن��وع��ي  لعمل  ف��ر���س  م��ن 

ونا�شرين غربين وعرب.
مدريد  يف  �مل�شارك  �لهيئة  جناح  و�شهد 
�لر�شمية،  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  زي���ارة 
و�لأدب����اء، و�لإع��لم��ي��ن �لأج��ان��ب، حيث 
�ل�شويدي،  �شعادة ماجد  ��شتقبل �جلناح 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �شفري 
لدى �ململكة �لإ�شبانية، �لذي ثمن بدوره 
جهود �لهيئة �لثقافية �لتي تقودها على 
تقوده  م��ا  �أن  معترب�ً  �ل���دويل،  �مل�شتوى 
روؤية  يج�شد  ث��ق��ايف  ح���ر�ك  م��ن  �لهيئة 
دولة �لإم��ار�ت جتاه بناء ج�شور تو��شل 

مثمرة بينها وبن دول �لعامل.
يف  م�شاركته  خ��لل  �لهيئة  وف��د  و�لتقى 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلي  م��ن  بعدد  �ملعر�شن، 
�ل��ن��ظ��رية يف �إ���ش��ب��ان��ي��ا و�إي��ط��ال��ي��ا، وبحث 
�مل�شرتك  �لعمل  جهود  تنظيم  جم��الت 
بن �ل�شارقة ومدريد، و�ل�شارقة وتورينو، 
م�شاركة  ح��ج��م  ت��و���ش��ي��ع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م��ن كل  و�مل��ب��دع��ن  و�لأدب����اء  �لنا�شرين 
�جلانبن يف �لفعاليات �لتي تنظمها كل 

من �ل�شارقة ومدريد وتورينو.
وق����ال م��ن�����ش��ور �حل�����ش��اين، رئ��ي�����س ق�شم 

“�إن  للكتاب:  �ل�شارقة  هيئة  يف  �ملبيعات 
جميع  يف  مت�شي  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة 
م�����ش��ارك��ات��ه��ا �خل��ارج��ي��ة و�ل��دول��ي��ة وفق 
�ل�����ش��ي��خ �لدكتور  �ل�����ش��م��و  روؤي����ة ���ش��اح��ب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
�ل�����ش��ارق��ة، جتاه  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
تخدم  ج��دي��دة  ثقافية  ع��لق��ات  تطوير 
�حل�شاري،  �ل�����ش��ارق��ة  م�����ش��روع  ر���ش��ال��ة 
تورينو  م��ث��ل  م��ع��ر���ش��ن  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�إ�شافة  تعد  للكتاب،  �لدولين  ومدريد 
�أبرز  من  فهما  �لهيئة،  و�أن�شطة  جلهود 
ولهما  �أوروب����ا،  يف  �لكتب  معار�س  و�أه���م 
�لن�شر،  ���ش��ن��اع��ة  دع���م  ت���اري���خ ط��وي��ل يف 
وت�شويق �لكتاب، وهما م�شاهمن فاعلن 

يف ت�شكيل م�شتقبل �لن�شر يف �أوروبا«.
�مل�����ش��ارك��ة يف  “جنحنا خ���لل  و�أ����ش���اف: 
�جتماعات  �شل�شلة  ع��ق��د  يف  �مل��ع��ر���ش��ن 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات ث��ق��اف��ي��ة كبرية 
نتائج  وك����ان����ت  وت����وري����ن����و،  م����دري����د  يف 
�لجتماعات مثمرة على �مل�شتويات كافة، 
تتج�شد  �أن نرى نتائجها قريباً  ونتطلع 
وف���ر����س جديدة  وف��ع��ال��ي��ات  مب����ب����ادر�ت 
ب�شورة  �لأوروب��ي��ة  و�مل���دن  �ل�شارقة  ب��ن 

عامة«.
�ل���دويل  م��دري��د  م��ع��ر���س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�شيف  بكولومبيا  �حتفى  �ل��ذي  للكتاب، 
�أي��ام، و�حتفل   4 �شرف، عقد على م��د�ر 
ه����ذ� �ل���ع���ام ب���ال���ذك���رى �ل��ث��م��ان��ن على 
�ن���ط���لق���ه، ح��ي��ث �ن��ط��ل��ق لأول م����رة يف 
تورينو  معر�س  يعد  فيما  عام 1933، 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب، �أه����م حم��ف��ل ث��ق��ايف يف 

منطقة �لبحر �ملتو�شط، وتاأ�ش�س يف عام 
1988 ك�شالة عر�س كتب وي�شارك فيه 

1400 عار�س وي�شهد  �أكر من  �شنوياً 
ز�ئر. �ألف  �أكر 300 

يف  �ملعر�س،  �فتتاح  حفل  ح�شورها  بعد  �لقا�شمي،  ب��دور  �ل�شيخة  وحت��دث��ت 
�لن�شر  �شناعة  على   -19 كوفيد  جائحة  “تاأثري  بعنو�ن  �فرت��شية  جل�شة 
�لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  م��ع  بالتعاون  �ملعر�س  نظمها  �لعاملية”، 
)�لويبو(، و�شارك فيها نخبة من خرب�ء �لن�شر �أبرزهم كار�شنت فينك، �خلبري 

�لقت�شادي �لرئي�شي لدى )�لويبو(.
و�أكدت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي خلل �جلل�شة �أهمية تبني منهجية تقوم على 
جمع و��شتخد�م بيانات �شاملة حول دور �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لوطنية �ملعنية 
هذه  �أن  �إىل  م�شرية  م�شاهماتها،  وحجم  وتاأثريها  �لعامل  يف  �لن�شر  بقطاع 
�أن  و�ملتوقع  �ملتكافئ  �لتعايف غري  ملعاجلة حالة  فاعلة  و�شيلة  تعترب  �ملنهجية 

ت�شهده مر�كز �لن�شر يف �لأ�شو�ق �ملبتدئة خلل مرحلة ما بعد كورونا. 
وتوقفت �ل�شيخة بدور عند تقرير �أ�شدرته �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية 
تتعاون )�لويبو(  �ملعر�س، و�لذي  بالتز�من مع �نطلق  �لن�شر  حول �شناعة 

�أن  �إىل  للنا�شرين، م�شرية  �ل��دويل  2016 مع �لحت��اد  ع��ام  �إع���د�ده منذ  يف 
جهود  بتعزيز  �شت�شهم  �لتقرير،  قدمها  �لتي  �لدقيقة  و�لإح�شاء�ت  �لبيانات 
�أنها  �لحتاد يف �لدعوة �إىل �إ�شد�ر �ل�شيا�شات �لد�عمة لقطاع �لن�شر، موؤكدة 
تعترب م�شدر معلومات مهم للنا�شرين لتمكينهم من مو�كبة �أحدث �لتطور�ت 

يف �لأ�شو�ق �لعاملية.  
للنا�شرين  �ل��دويل  �لحت��اد  “قمة  م�شاركتها يف  خ��لل  ب��دور  �ل�شيخة  و�ألقت 
حول �ل�شتد�مة”، كلمًة �أكدت فيها على �لدور �حليوي �لذي ميكن �أن يقوم 
به قطاع �لن�شر �لعاملي يف مو�جهة �ثنن من �أبرز حتديات �لع�شر، وهما تغري 
�ملناخ و�لو�شول لل�شتد�مة، م�شريًة �إىل �شرورة تغيري �لنظرة �ل�شائدة حول 
�شناعة �لن�شر �لتي ُيعترب تاأثريها غري مبا�شر ويقت�شر على تقدمي �ملعلومات، 

و�لعمل على �شمان قيامها بدور فاعل وموؤثر يف جتاوز تلك �لتحديات.   
و�أ�شارت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي �إىل �أن �لحتاد �لدويل للنا�شرين متّكن من 

�إي�شال �شوت جميع �لعاملن يف قطاع �لن�شر باملحافل �لدولية �ملعنية بالتنمية، 
موؤكدًة �أن �جلهات �لفاعلة يف �شناعة �لن�شر حتتاج �إىل ح�شد جهودها لتحديد 
باملعايري  �مل�شوؤولية و�للتز�م  �لن�شر، وحتمل مزيد من  ��شتد�مة  �شبل تعزيز 

�لبيئية و�لجتماعية.
وح�شرت رئي�شة �لحتاد �لدويل للنا�شرين ملتقى �حتاد �لنا�شرين �لأوروبين 
�ختتمت  �لتي  �لأوروب��ي��ة،  �لن�شر  �شوق  �لنقا�شية حول  �جلل�شات  و�شل�شلة من 
لتعزيز  �لدويل  “�مليثاق  وتوقيعه على  �لأوروبين  �لنا�شرين  بان�شمام �حتاد 
50 معر�س  �أكر من  �لن�شر”، و�لذي جمع تو�قيع  ��شتد�مة ومرونة قطاع 
كتاب دويل ومنظمة معنية بالكتاب و�لعمل �لثقايف من خمتلف بلد�ن �لعامل، 
�إىل جانب �أع�شاء �لحتاد �لدويل للنا�شرين �لبالغ عددهم 86 ع�شو�ً، ممن 
تعهدو� بتوحيد �جلهود لبناء م�شتقبل حيوي وم�شتد�م لقطاع �لن�شر �لعاملي 

يف مرحلة ما بعد كورونا.

كما ح�شرت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي �حلفل �لذي �أقيم مبنا�شبة مرور 125 
�أقيم  ع�شاء  حفل  جانب  �إىل  للنا�شرين،  �ل��دويل  �لحت��اد  تاأ�شي�س  على  عاًما 
على هام�س معر�س فر�نكفورت �لدويل للكتاب، وتوجهت فيه �ل�شيخة بدور 
�إىل خمتلف �لفروع �لوطنية و�ل�شركاء و�لهيئات �لد�عمة و�خلرب�ء  بال�شكر 
�لعاملية  �لن�شر  منظومة  بناء  �أج��ل  م��ن  �لحت���اد  م��ع  �ملتو��شل  تعاونهم  على 

وتعزيز مرونتها و��شتد�متها. 
قبيل �نطلق معر�س فر�نكفورت، �شاركت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي �إىل جانب 
ندوة  يف  للكتاب،  �ل��دويل  فر�كفورت  ملعر�س  �لتنفيذي  �ملدير  بو�س،  يورغن 
�ملعر�س،  خ��لل  للنا�شرين  �ل���دويل  �لحت���اد  عنه  ك�شف  ج��دي��د  تقرير  ح��ول 
بعنو�ن “��شتد�مة ومرونة قطاع �لن�شر )InSPIRe(«، و�لذي عك�س روؤى 
وت�شور�ت خرب�ء �لن�شر و�ل�شركاء مل�شتقبل قطاع �لن�شر �لعاملي يف مرحلة ما 

بعد كورونا. 

•• دبي -وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
للثقافة”  دب����ي  ب��ه��ي��ئ��ة  “�مللحقة  ل��ل��م��ع��رف��ة 
ف��ر�ن��ك��ف��ورت �لدويل  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ر���س 
للكتاب 2021 �لذي �أقيم خلل �لفرتة من 

�جلاري. �أكتوبر   24 حتى   20
وحفلت �أجندة �ملوؤ�ش�شة بالعديد من �لأن�شطة 
�ل�شوء  ت�شليط  �إىل  خللها  م��ن  �شعت  �ل��ت��ي 
ع��ل��ى م�����ش��اري��ع��ه��ا �مل��ع��رف��ي��ة وم��ب��ادر�ت��ه��ا على 

�مل�شتوى �لعاملي.
�ملدير  ب����ن ح����وي����رب  ����ش���ع���ادة ج����م����ال  و�أك��������د 
�آل مكتوم  �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
�أهمية م�شاركة �ملوؤ�ش�شة �ل�شنوية يف  للمعرفة 
فر�نكفورت  معر�س  مثل  ومهم  عريق  ح��دث 

للقاء  �ل��ف��ر���ش��ة  يتيح  �ل���ذي  للكتاب  �ل����دويل 
�لتجارب  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  و�لط������لع  �ل�����ش��رك��اء 
ب�شكل عام  �ملعرفة  �إنتاج  و�ملمار�شات مبجالت 
�ل�شوء  لت�شليط  م��ث��ال��ي��ة  من�شة  ي��ق��دم  ك��م��ا 
�ملعرفية  وم�شاريعها  �ملوؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت  على 
جميع  على  خمرجاتها  تنعك�س  �لتي  �لر�ئدة 
“موؤ�شر �ملعرفة �لعاملي”  دول �لعامل و�أبرزها 
و”تقرير م�شتقبل �ملعرفة” �لتي نعمل عليها 
�ل�شريك  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  مع 

�ل�شرت�تيجي للموؤ�ش�شة.
كما ��شتقبل جناح �ملوؤ�ش�شة طيلة �أيام �ملعر�س 
م���ن خم��ت��ل��ف �جلن�شيات  �ل������زو�ر  م���ن  ك��ث��ري� 
�أع�شاء  و�لهتمامات حيث كان يف ��شتقبالهم 
وف���د �مل��وؤ���ش�����ش��ة ب��رئ��ا���ش��ة ج��م��ال ب���ن حويرب 
حف�شة  �شعادة  �جل��ن��اح  �ر  زوَّ مقدمة  يف  وك��ان 

�أملانيا  جمهورية  لدى  �لدولة  �شفرية  �لعلماء 
و�أبدت  �شة  �ملوؤ�شَّ جناح  يف  وجتولت  �لحت��ادي��ة 
�لتي  �ملعرفية  و�مل��ب��ادر�ت  بامل�شاريع  �إعجابها 

�أطلقتها �ملوؤ�ش�شة.
كما ��شتقبل جمال بن حويرب يف جناح �ملوؤ�ش�شة 
فر�نكفورت  م��ع��ر���س  م���دي���ر  ب���و����س  ي���ورغ���ن 
م�شرتكة  ق�شايا  معه  وبحث  للكتاب  �ل��دويل 
تهمُّ �لطرفن. كما قام وفد �ملوؤ�ش�شة بالرتويج 
ملعر�س �إك�شبو 2020 دبي حيث تعرف �لزو�ر 
�إىل �أهمية �ملعر�س �لذي ميثل فر�شة لتنمية 
�شر�كات جتارية بن نحو 192 دولة م�شاركة 
�حلكومية  قطاعاتها  خ��لل  م��ن  �ملعر�س  يف 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�مل�شروعات  و�لتجارية 

و�أي�شاً �ل�شركات.
�ملوؤ�ش�شة  وف��د  �مل��ع��ر���س  �أي���ام  طيلة  و��شتقبل 

�مل�����ش��ارك��ن و�ل����زو�ر و�لعار�شن  �ل��ع��دي��د م��ن 
�لذي جتولو� يف من�شة �ملوؤ�ش�شة و�طلعو� على 
للكتابة  �ل��دويل  دب��ي  برنامج  نتاج  من��اذج من 
من  �أك��ر  ت��دري��ب  على  �ملوؤ�ش�شة  عملت  حيث 
وقدمتهم  وم���رتج���م  وب���اح���ث  ك���ات���ب  م��ئ��ت��ي 
لل�شاحة �ملعرفية �لعربية يرفدونها بطاقاتهم 
دبي  ب��رن��ام��ج  يف  �شقلها  �ل��ت��ي مت  وجت��ارب��ه��م 

�لدويل للكتاب.
مطولة  �جتماعات  �ملوؤ�ش�شة  جناح  و�حت�شن 
�شوؤون  يف  ون��ا���ش��ط��ن  وم��ن�����ش��ق��ن  مل��رتج��م��ن 
�أع�شاء  م���ع  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��ع��رف��ة 
�لأفكار  معهم  ت��ب��ادل��و�  �ل��ذي��ن  �شة  �ملوؤ�شَّ وف��د 
ملزيد  و�أي�شرها  �ل�شبل  �أح��دث  عن  و�ملعلومات 
م��ن �ل��ت��ع��اون �مل��ع��ريف �ل���ذي ي�����ش��بُّ يف خدمة 

�ملجتمع د�خل وخارج �لإمار�ت.

اأكدت اأهمية اإي�سال �سوت �سّناع الكتاب

بدور القا�سمي تناق�ش �سبل تعزيز قطاع الن�سر العاملي يف فرانكفورت الدويل للكتاب

خالل م�ساركتها يف معر�سي مدريد وتورينو للكتاب

ال�سارقة للكتاب تبحث مع نا�سري اأوروبا فر�ش تو�سيع م�ساركتها يف ال�سارقة الدويل للكتاب 

حممد بن را�سد للمعرفة تختتم م�ساركتها يف معر�ش فرانكفورت للكتاب 

•• فرانكفورت، اأملانيا-الفجر:

ال��دويل  االحت���اد  رئي�سة  القا�سمي،  ب��دور  ال�سيخة  �ساركت 
للنا�سرين، يف �سل�سلة فعاليات �سمن معر�ض فرانكفورت الدويل 
للكتاب 2021 الذي اأقيم يف دورة هجينة، جمعت بني احل�سور 
الواقعي واالفرتا�سي، خالل الفرتة من 20-24 اأكتوبر اجلاري، 
�سبل  تناولت  التي  النقا�سية  اجلل�سات  من  عددًا  تراأ�ست  حيث 
من  وغريها  كورونا  اأزم��ة  ظل  يف  العاملي  الن�سر  قطاع  تعزيز 

التحديات التي تواجهها �سناعة الن�سر اليوم. 
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املوهبة ال تكفي لوحدها، بل حتتاج اىل �سقل وخربة

جورج �سلهوب: املمثل املتمّكن ي�ستفيد منه املُْخِرج

كما  يورغو  �بنك  مع  و�حد  عمل  يف  م�شاركتك  عن  تتحدث  • كيف 
ح�شل يف �آِخر �أعمالك )�لربيئة(؟

- �لتجربة جميلة جد�ً، وجتمع بيننا م�شاهد ر�ئعة.
�آَخر؟ ممثل  و�أي  �بنك  مع  �لتمثيل  بن  �لفارق  • وما 

- ل يوجد فارق.
وعندما �أمّثل مع �بني، كاأنني �أمّثل مع �أي ممّثل �آَخر.

�أي  على  للمو�فقة  �شروطك  وم��ا  متطّلب  ممّثل  �أن��ت  هل  ع���ادًة،   •
عمل؟

- �أقبل بامل�شاركة �إذ� كان �لدور فيه ما يكفي من �حل�شور لل�شخ�شية 
�لتي �أوؤديها.

وب�شبب غياب �لنقابة نتيجة �لأو�شاع و��شتغلل و�شع �ملمثل �للبناين 
نتيجة �رتفاع �شعر �شرف �لدولر، يقوم �لبع�س بتك�شري �شعر �ملمّثل.

لكن �لأمر يعود �أوًل و�أخري�ً �إىل �ملمّثل، فاإما �أن يقبل �أو ل.
�إذ� مل �أ�شعر باأن هناك تو�زناً بن �ل�شخ�شية و�لأجر، ل ميكن �أن �أقبل 
بالعمل، وقد رف�شُت عمًل يف �لفرتة �لأخرية لأن من �ملعيب �أن نر�شى 

باأجور �أقّل مما هي عليه �ليوم.
�إىل ذلك، ل يوجد كّتاب يكتبون لأعمارنا كما يجب، مع �أننا ن�شتطيع 
�أن نحمل م�شل�شًل كامًل مِلا منلكه من خربة و�أد�ء، من خلل �لأدو�ر 

�ملُ�شاِندة �لتي نلعبها.
�ل�شباب و�ل�شبايا �جلدد يقبلون باأي �أجر لأنهم يعتربون �أنهم يجب 
�أن ي�شحو� يف �ل�شنو�ت �لأوىل كي ي�شلو� �إىل �لنجومية، لكن َمن ل 

ميلك �لأهلية �لكاملة، ل ميكن �أن ي�شل �إليها �أبد�ً.
و�ملوهبة ل تكفي لوحدها، بل حتتاج �ىل �شقل وخربة.

�لذ�كرة  يف  �ن��ط��ب��ع��ت  �ل��ت��ي  �أع��م��ال��ك  ب��ع�����س  ع��ن  ت��ت��ح��دث  • ك��ي��ف 
و�لوجد�ن، بينها )�مل�شو�ر �لطويل( و)مذكر�ت ممر�شة(؟

- ر�ئعة مار�شيل بانيول )�مل�شو�ر �لطويل( ُقدمت يف فرن�شا.
ويف �لن�شخة �لفرن�شية، �شو�شو و�بنه �شريف ي�شبهان بع�شهما، بينما يف 

. �لن�شخة �لعربية هما غري مت�شابهننْ
�شو�شو كان )كاركتري(، ورغم جناحه �لكبري كممثل و�إعجاب �جلمهور 
ِبه �ل�شخ�شية �لتي  ُي�شنْ ُمنا�ِشباً ول  باإح�شا�شه، لكن �لكا�شتينغ مل يكن 
حمبوباً  )كوميديان(  ك��ان  لأن��ه  ب��ه  �ل�شتعانة  ومت��ت  �لكاتب،  كتبها 
وم�شهور�ً، و�أظهر يف هذ� �لعمل �لوجه �لدر�مي يف �شخ�شيته فرتك 

ب�شمًة عند �جلمهور.
لكن من �لناحية �لحرت�فية، مل يكن )�لكا�شتينغ( �شحيحاً.

�لأوىل  بالدرجة  �لق�شة  �أهمها  ع��دة،  عو�مل  �إىل  يعود  �لعمل  وجن��اح 
�أعطى م�شاحًة من �لأد�ء  ِرج �لذي  �ملُخنْ �أي عمل. ثم  وهي �لأ�شا�س يف 
جرى  حيث  �إن�شاوؤها،  مت  �لتي  �لديكور�ت  �إىل  بالإ�شافة  للممثلن، 
بناء قرية د�خل �ل�شتوديو و�شفينة ومت ��شتغلل �مل�شاحة باأكرب قدر 

ممكن.
ممر�شة(؟ )مذكر�ت  �إىل  • وبالن�شبة 

- يف هذ� �لعمل، كانت هناك حرية يف �لتنقل و�لتعبري.
كممثل يف )تلفزيون لبنان(، كنت �أحب �أن �أدير نف�شي، وكان هناك تنوع 

يف �للقطة.
ِرج �إذ� ُوجدت �مل�شاحة �لتي تتو�فر فيها  �ملمثل �ملتمّكن ي�شتفيد منه �ملُخنْ

�لإ�شاءة و�ل�شوت من دون م�شاكل.
قبل �لإنتاجات �ل�شخمة، كان �ملمثل يجد �شعوبًة يف �لتحرك بر�حة، 
�أما �ليوم فالو�شع تغرّي ومل تعد هناك حاجة �إىل �أ�شخا�س ي�شاعدون 

)�لكامري�مان(.

اأنغام م�ستاءة
 من ال�ساعات

�أعربت �لفنانة �أنغام عن ��شتيائها من بع�س �لأ�شخا�س �لذين روجو� ل�شائعة 
ب�"�ل�شخيفة"،  �ل�شائعة  تلك  وو�شفت  �شمتها  عن  وخرجت  موؤخر�،  �رتباطها 
للمرة  �ل�شخيفة  �مل��و�ق��ع  "للأ�شف  وعلقت:  "�إن�شتغر�م"،  على  ح�شابها  ع��رب 
�ملليون بتكتب عني �أخبار�ً كاذبة و�شخيفة زيها... كفاية �شخافة يا �شخيف منك 

ليه... �أنغام".
�أغ��ان��ي��ه��ا بعنو�ن  �أح���دث  م���وؤخ���ر�ً،  �أن��غ��ام،  �لفنانة  �أخ����رى، ط��رح��ت  م��ن ناحية 
عزيز  و�أحلان  كلمات  من  "يوتيوب"،  مبوقع  قناتها  عرب  نرق�س"،  "ونف�شل 

�ل�شافعي، وتوزيع و�شام، و�لكليب من �إخر�ج عادل جمال.
وحر�شت �أنغام خلل �لأيام �ملا�شية على ح�شور م�شرحية "ياما يف �جلر�ب يا 
حاوي" للنجم يحيى �لفخر�ين، ون�شر خمرجها جمدي �لهو�ري �شور� جتمعه 
بفريق �لعمل على �مل�شرح، وعلق: "ملا نتكلم عن �حللوة وعن ليلة حلوة يبقى 

لزم تكون فيها �حللوة �أنغام نورتينا يا غالية".

والتلفزيونية  ال�سينمائية  االأع��م��ال  من  الكثري  ر�سيده  وي�سم  لبنان،  يف  املخ�سرمني  املمثلني  اأب��رز  من  �سلهوب  ج��ورج 
وامل�سرحية.

عا�سر التلفزيون يف زمنه الذهبي، و�سارك يف الكثري من االأعمال التي تركت ب�سمة يف تاريخ الدراما اللبنانية، بينها )مذكرات 
ممر�سة( و)امل�سوار الطويل( الذي جمعه بالراحل )�سو�سو( يف عمله الوحيد الذي قّدمه بعيدًا عن الكوميديا.

مل تتعب ال�سا�سة من �سلهوب الذي يبحث عن االأدوار التي يكون فيها ما يكفي من ح�سور لل�سخ�سية التي يلعبها، كما ي�سرتط 
اأن يكون هناك توازن بني االأجر والدور الذي يوؤديه.

اآِخر اأعمال �سلهوب )الربيئة(، الذي بداأ عْر�سه اأخريًا، وا�سفًا املَ�ساهد التي جتمعه فيه بابنه، يف هذا احلوار، ب�)الرائعة(، 
معتربًا يف الوقت ذاته اأنه ال يوجد فارق بني التمثيل مع ابنه واأي ممثل اآَخر.

بتكرميه  �شعادته  ع��ن  �شليمان  ج��م��ال  �لفنان  ع��رب 
�لذي  )�ل��ط��اوو���س(  م�شل�شل  يف  دوره  ع��ن  م���وؤخ���ًر� 
عر�س يف �شهر رم�شان �ملا�شي وحقق جناًحا كبرًي� 
�ل��ذي �شارك يف بطولته ع��دد كبري من  وه��و �لعمل 

�لنجوم.
ل�)�لد�شتور(  ت�شريحات  يف  �شليمان  ج��م��ال  وق���ال 
ب��ردود �لفعل �لتي تلقاها على كل  �إنه �شعيد  �ليوم، 
�أو  للعمل،  �ملتابعن  �لأف����ر�د  م��ن  ���ش��و�ء  �مل�شتويات 
من �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالدفاع عن حقوق 

�ملر�أة.
�ل��ن��ا���س كانو�  ت�����ش��ري��ح��ات��ه: )�أب�������ش���ط  و�أ�����ش����اف يف 
�أنه �شيثري �هتمام �لن�شاء  مهتمن و�أنا كنت معتقد 
ا من �لرجال  فقط ولكن ر�أيت ردود �أفعال قوية �أي�شً
و�مل���ر�أة ب�شكل خا�س(،  �لن�شاء  ي��د�ف��ع ع��ن  �أن��ه  رغ��م 
م�شرًي� �إىل �أن �هتمام �لرجال بالعمل كان �شيًئا ر�ئًعا 
وم�شرًفا و�أكر تعليق ��شتقبلته عندما قالو� يل ما 

ت�شب�س حق �أمنية.
يقوم  �حلالية  �ل��ف��رتة  يف  �إن��ه  �شليمان  جمال  وق��ال 
فيما  �ملختلفة،  �لدر�مية  �مل�شاريع  من  عدد  بقر�ءة 
مل ي�شتقر حتى �لآن على حتديد �أي منها لتقدميه 

خا�شة يف رد�ما رم�شان 2022.
�أحد ق�شايا  تدور حول  )�لطاوو�س(  م�شل�شل  ق�شة 
�أ���ش��ح��اب �لنفوذ  �ل��ت��ح��ر���س و�لغ��ت�����ش��اب وت���دخ���ل 
�مل��دل��ل��ن مم���ن ل يحرتمون  �لأث����ري����اء  و�ل�����ش��ب��اب 
تورط  بعد  �شلوكية،  �ن��ح��ر�ف��ات  ول��دي��ه��م  �ل��ق��ان��ون 
�أح���ده���م يف ه����ذه �ل��ق�����ش��ي��ة �ل��ت��ي �ع��ت��ربه��ا �لعمل 
�ل��در�م��ي �أح���د �أب���رز �لأزم����ات �ل��ت��ي ي��ع��اين منها �أي 

جمتمع.

�سر ر�ساقة نرمني الفقي 
حكاية  وه���ي  �أن����ا(  )�إل  �جل��دي��د  م�شل�شلها  ت�����ش��ور  �إن��ه��ا  �ل��ف��ق��ي  ن��رم��ن  �لنجمة  ق��ال��ت 
�لفنان  �لبطولة  وي�شاركها  حالياً  تقدم  �لتي  �مل�شل�شل  حكايات  �شمن  )عالهام�س( 

�شربي فو�ز.
بتقدمي  �شعيدة  �أنها  �ليوم،  ل�)�لد�شتور(  ت�شريحات  �لفقي يف  نرمن  و�أ�شافت 
تقدم  �أن��ك  خا�شة  بامللل  �جلمهور  ت�شعر  ل  �أنها  �إىل  م�شرية  �لتجربة،  تلك 
�أنا( يف ع�شر حلقات  ر�شالة يف عدد حلقات معن، حيث يقدم م�شل�شل )�إل 

ويعر�س منه حكايات منف�شلة خلل هذه �لأيام.
ت�شعة"،  )�شارع  ت�شوير م�شل�شل  �يل  �أنها عادت  �لفقي،  وتابعت نرمن 
وذلك بعد توقف عام ب�شبب ظروف �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد 
و�شيتم  للجمهور  مفاجاأة  �شيكون  �لعمل  �أن  م��وؤك��دة   ،19 كوفيد 

عر�شه عرب �أحد �ملن�شات �لليكرتونية.
وك�شفت نرمن �لفقي عن �شر ر�شاقتها بطريقة م�شحكة قائلة: 

)�أهم حاجة �لو�حد يكون قلبه ن�شيف وكوي�س(.
حكاية "ع �لهام�س" من م�شل�شل "�إل �أنا" ت�شارك فى بطولتها 
ف��و�ز، جيهان  �لفنانن منهم �شربى  مع عدد كبري من 
رفعت،  وهايدى  يا�شن،  عمرو  حممود  خليل، 
وت��األ��ي��ف �أم��ان��ى �ل��ت��ون�����ش��ى، و�إخ�����ر�ج �أحمد 
دور�شيدة  �لفقى  نرمن  وجت�شد  �شفيق، 
ف��و�ز ولديها منه  متزوجة من �شربى 
ومتر�لعائلة  �ل�شباب  مرحلة  يف  �بنان 
ب����ال����ع����دي����د م�����ن �ل���ت���ق���ل���ب���ات خ����لل 

�لأحد�ث.

جمال �سليمان: �سعيد برد الفعل عن م�سل�سل )الطاوو�ش(
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درا�سة تك�سف عن موؤ�سرات ت�ساعد يف التنبوؤ 
مبدى تاأثر ج�سم املري�ش بفريو�ش كورونا

بو��شطة  ميكن  �إن���ه  �لطبية  �جلنوبية  ك��ارول��ي��ن��ا  جامعة  م��ن  علماء  ق��ال 
�ملري�س  ج�شم  يف  لل�شفينغوزين  �لأميني  �لكحول  م�شتوى  على  �لتعرف 

بكورونا �لتنبوؤ مبدى تاأثره بالفريو�س.
 Scientific" ون�����ش��رت��ه��ا جم��ل��ة  �لأط���ب���اء  ب��ه��ا  ق���ام  و�أظ���ه���رت در�����ش���ة 
من  دم  م�شل  عينة   400 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �خ��ت��ب��ار  ومت   ،"Reports
�أ�شخا�س �أ�شحاء ومر�شى بدرجات متفاوتة مبر�س "كوفيد19-" �لناجت 
وكذلك  �ل�شفينغوزين،  زي��ادة  �أن  �أظ��ه��رت  ك��ورون��ا،  بفريو�س  �لإ�شابة  عن 
�لربوتن �لذي ميثل �أحد مكوناته، وحم�س �شري�ميد�ز، ترتبط بالعدوى 

بدون �أعر��س.
وعلى �لعك�س من ذلك، كان �نخفا�س م�شتوى �ل�شفينغوزين �شرطا �أ�شا�شيا 

خطري� ملختلف مظاهر �ملر�س.
ب�"كوفيد- �أ�شيبو�  �لذين  �أولئك  �أن  �لباحثون  وجد  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة 
19" مع �أعر��س لديهم م�شتويات �شفينغوزين ت�شل �إىل 15 مرة �أقل من 
تلك �ملوجودة لدى �لأ�شخا�س �لأ�شحاء. ووفقا للعلماء، فاإن هذه �ملكونات 
�ل��ب��ح��ث مكلف  ه���ذ�  وي��ع��ت��رب   ،99% ب��دق��ة  �مل��ر���س  ���ش��دة  بتحديد  ت�شمح 

وي�شتحيل �إجر�وؤه يف كل مكان ب�شبب �ملعد�ت �ملعقدة.

ك�سف الو�سيلة الرئي�سية 
ملكافحة الأرق

�لرئي�شية  �لو�شيلة  �ل��ن��وم،  علم  �أخ�شائي  كودينوف،  بافل  �لدكتور  ك�شف 
ملكافحة �لأرق و�ل�شتيقاظ ليل يف نف�س �لوقت د�ئما.

وي�شري �لأخ�شائي، �إىل �أنه من �ل�شروري �لتخل�س من حالة �لقلق و�لتوتر 
يف  �لوقت  نف�س  يف  ي��وم  كل  �شباح  �ل�شتيقاظ  طريق  عن  وذل��ك  �لنف�شي، 
يتعود  �أن  وبعد  �لأ�شبوع.  نهاية  �لعمل وعطلة  �أي��ام   - �لأ�شبوع  �أي��ام  جميع 

�جل�شم على موعد �ل�شتيقاظ �ليومي، �شتزول م�شكلة �لأرق.
وي�شكك �لأخ�شائي يف �لتاأثري �لإيجابي ملغلي �لأع�شاب �ملختلفة يف حت�شن 

نوعية �لنوم و�لتخل�س من �لأرق.
�أن �لدكتور رومان بوزونوف، رئي�س �جلمعية �لرو�شية لأخ�شائيي  ويذكر 
 12 �إىل   4 من  يكون  �أن  ميكن  للفرد،  �لنوم  معدل  �أن  �أعلن  �ل��ن��وم،  علم 
يتجاوز  ل  �أن  �لأف�شل  من  ولكن  �أي�شا،  �لنهار  �أثناء  �لنوم  وميكن  �شاعة، 

دقيقة.  45
�لأع�شاب  طب  �أخ�شائية   ، ت�شاريوفا  يلينا  �لدكتورة  ح��ذرت  جانبها  ومن 

و�لنوم، من �أن �لنوم �لطويل جًد� ميكن �أن يكون حالة مر�شية.

اخلليه؟ اأوليات  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 
من 0.1 �إىل 0.5 ميكرومرت يف �ملتو�شط

اوراقها  �سنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
م�سننة واالزهار متزاحمة عند العقد والثمرة م�سننة 

امل�ساريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
�ر�شية �ل�شاق �لبي�شاء

)احلمى  وب���اء  ال�سحي  احل��ج��ر  اأم���را����ض  م��ن   •
ال�سفراء(، فلماذا ي�سمى بهذا اال�سم ؟

ي�شبب �حلمى �ل�شفر�ء نوعا من �جلر�ثيم �لتي يحملها �لبعو�س، و�إذ� 
�أ�شيب �لإن�شان بهذه �جلر�ثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خلياه 

في�شاب �لإن�شان بال�شفر�ر وي�شبح مثل �مل�شاب بالريقان.

. �لأر�س  تو�زن  حفظ  عن  �مل�شئولة  هي  �جلبال  �أن  تعلم  • هل 
للرتبة  جيد�ً  �شماد�ً  تعترب  �لديد�ن  تاأكلها  �لتي  �ل�شجر  �أور�ق  ه�شم  عن  �لناجتة  �ملخلفات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�شهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها  �أن تغطي �لأر�س بطبقة من �ل�شماد خلل ثلثة  �أن �لديد�ن ت�شتطيع  و 

خلل عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أطول �حل�شر�ت عمر�ً من ف�شيلة �خلناف�س حتمل ��شم � �خلنف�شاء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من 

طور �لريقة �إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �شنة كاملة. 
بالف  �لبن�شلن  �كت�شاف  قبل  �ل�شجار  على  ينمو  �لذي  بالعفن  �جلر�ح  يعالج  كان  �لبد�ئي  �لن�شان   •

�ل�شنن .
 450 �ي�شا �لع�شاء �لكر ثقل : يزن قلبه  �لعامل ميلك  • �حلوت �لزرق �لذي هو �كرب �حليو�نات يف 
1000 كيلو غر�ما ، ووزن فقر�ته �شبعة �طنان �أي ماي�شاوي وزن ع�شر بقر�ت كاملة  كيلو غر�ما ، ورئتاه 

�لنمو . ويزن ل�شانه ثلثة �طنان �أي مايعادل وزن خم�شن رجل. .
م�شاحتها  تبلغ  �إذ  �لدميقر�طية  رو���ش��ي��ا  جمهورية  ه��ي  قاطبة  �ل��ع��امل  يف  دول���ة  �أك���رب  �أن  تعلم  ه��ل   •

كم2.  17،075،400
 • هل تعلم �أن �أطول نهر يف �لعامل هو نهر �لنيل، و�أما �أغزر نهر يف �لعامل فهو نهر �مل�شي�شيبي. يليه نهر 

�لأمازون.
كم2.  692 م�شاحته  فتبلغ  �لبحرين  هو  �مل�شاحة  حيث  من  عربي  بلد  �أ�شغر  �أن  تعلم  • هل 

�ل�شمال بعك�س معظم  �إىل  �لإ�شم لأنه يجري من �جلنوب  �لعا�شي يف لبنان �شمي بهذ�  �أن نهر  • هل تعلم 
�لأنهار .
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الثالثاء   26  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13375  
Tuesday    26   October   2021   -  Issue No   13375

 

فوائد الكرز 

وجدت در��شة حديثة �أن تناول ع�شري �لكرز �لطبيعى ي�شاعد ب�شكل كبري 
يف خف�س �شغط �لدم �ملرتفع. وقالت �لدر��شة �إن �لأ�شخا�س �لذين تناولو� 
�شغطهم  �أن  وجدو�  باملاء  تخفيفه  بعد  �ملركز  �لكرز  ع�شري  من  ملم   60
قد �نخف�س بن�شبة �شبعة باملئة يف غ�شون ثلث �شاعات. وكان هذ� كافياً 
�لقلب  �أو مر�س  باملئة   38 بن�شبة  دماغية  ب�شكتة  �ل�شابة  خلف�س خطر 

بن�شبة 23 باملئة.
�إن  وقال �لباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�شيل �لربيطانية 
�لدم.  �شغط  لرتفاع  �مل�شادة  �لأدوي��ة  لتاأثري  م�شابه  تاأثري  �لكرز  لع�شري 
-حام�س  �لفينولية  ب��الأح��م��ا���س  �ل��ك��رز  غنى  �إىل  ذل��ك  �ل��ب��اح��ث��ون  وع���ز� 

�لكافيك وحام�س فانيليت�س- وهي من م�شاد�ت �لأك�شدة �لطبيعية.

�ر�د جحا �ن يتاجر يف �شيئ جديد مل يتاجر فيه �حد.. فعمل تاجر� للحظ .
نعم جل�س على قارعة �لطريق وقد �فرت�س �مامه بع�س علب �لكارتون �لتي لفت بعناية علب �شغرية وعلب 

كبرية و�خذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
 فمر عليه جمموعة من �لنا�س وقفو� يتهام�شون.. فقال �حدهم :علبة �شغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟

 فقال جحا: نعم.. لذلك فانها جتارة �حلظ .
فاقرتب �حدهم وقال: لك دينار، فاعطني علبة.

 فقال له: �خرت �نت وحظك، فاختار �لرجل علبة �شغرية وفتحها فوجد بها قطعة من �حلرير ت�شاوي 3 دينار، 
وقام  جمعيا..  �لعلب  �نتهت  وب�شرعة  علبة،  ي�شرتي  منهم  كل  و�خ��ذ  و�قرتبو�  �لنا�س  فانده�س  لذلك،  ففرح 
جحا وم�شى تاركا �لنا�س كل منهم يفتح علبته ب�شرية تامة حتى يفرح مبا فيها، وبالطبع هناك من فرح قليل 

وهناك من خ�شر �لدينار.. لكن جحا ك�شب كثري�.
 وعندما �جتمع �جلميع وذهبو� لي�شكو� جحا �إىل �لقا�شي مما فعله جحا نادي �لقا�شي على جحا و�شاأله: ملا 
فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفو� �نها جت��ارة �حلظ و�ن��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذ� حظه و�ن��ا مل 
�أ�شحك عليهم بل قلت لهم �ن فيها حظهم.. �شحك �لقا�شي وقال: بالفعل هو مل يجربكم على �ل�شر�ء ومل 

يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل يعمل بائع حظ مرة ثانية .

اأجنلينا جويل لدى ح�سورها عر�ض فيلم Eternals ، خالل مهرجان روما ال�سينمائي ال�ساد�ض ع�سر. ا ف ب

�لتغذية،  خبرية  بيلووؤ�شوفا،  �آن��ا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
ع�شو �جلمعية �لوطنية �لرو�شية خلرب�ء �لتغذية، 
�حلم�شيات  وع�شري  �لقهوة  بتناول  ين�شح  ل  �أن��ه 

و�ملياه �لغازية �ملحلة و�لتو�بل �حلارة على �لريق.
وت�شري �خلبرية يف حديث تلفزيوين، �إىل �أن �لكافين 
يكبح �ل�شهية، لذلك من �لأف�شل تناول �لقهوة بعد 

بع�س �لوقت من تناول وجبة �لفطور.
�ل��ت��و�ب��ل �حلادة  ع��ن  �لتخلي  ي��ج��ب  ك��م��ا  وت�����ش��ي��ف، 
و�ل�����ش��ل�����ش��ات يف �ل�����ش��ب��اح، لأن���ه���ا ت��زي��د م���ن خطر 

�لإ�شابة بالتهاب �ملعدة �أو �لقرحة.
���ش��ط��ائ��ر مع  ت���ن���اول  م���ن ج��ان��ب  "بالطبع  وت���ق���ول، 

�خلردل �أو غريه من �لتو�بل �حلادة، تن�شط �جل�شم، 
�لتهاب  �إىل  مبا�شرة  ت���وؤدي  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن  ول��ك��ن 

�ملعدة".
�ملو�د �ل�شارة للمعدة  �أكر  �أن  �إىل  وت�شري �خلبرية، 
�لفارغة هي �مل�شروبات �لغازية �ملحلة. و�أن �شربها 
باأمر��س  �لإ���ش��اب��ة  ي�شبب  �ل��ري��ق  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 

�جلهاز �له�شمي مثل �لتهاب �ملعدة و�لقرحة.
وت�شيف، يجب �أن ير�فق تناول ع�شائر �حلم�شيات 
وجبة فطور كاملة، لأنها بعك�شه ت�شبب ��شطر�بات 
تكون  �أن  على  وتوؤكد �خلبرية  �له�شمي،  �جلهاز  يف 

هذه �لع�شائر طبيعية وطازجة.

مواد غذائية ل ين�سح بتناولها على الريق


