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والفئة غري متوقعة

نف�سية  ب���أع��را���ض  اأ�سيبوا  مراهقني   3 اأن  اأم��رك��ي��ون  ب�حثون  وج��د 
نتيجة لعدوى "كوفيد19-" التي ط�لتهم، ورغم اأن هذه الآث�ر تبدو 
ن�درة، اإل اأنه� تدق ن�قو�ض اخلطر فهي �سجلت يف فئة يعتقد اأنه� يف 

من�أى عن الوب�ء.
املراهقني  على  درا�س�ت ح�لة  ك�ليفورني�  ب�حثون يف ج�معة  واأج��رى 

الثالثة لفح�ض كيفية حدوث هذه الأعرا�ض.
وك�ن املراهقون ميثلون ح�لت خمتلفة وق�دمون من خلفية متب�ينة، 

مم� يجعل الأعرا�ض حمرة للعلم�ء.
على  ا�ستنت�ج�ت  اإىل  للو�سول  ك�فية  لي�ست  ح���لت  ث��الث  اأن  ورغ��م 
اأن الأعرا�ض رمب�  اأن العلم�ء يعتقدون  اإل  نط�ق وا�سع ب�س�أن الوب�ء، 
تكون نتيجة لال�ستج�بة املن�عية التي ت�سبب الته�ب� يف اأجزاء معينة 

يف الدم�غ.
"غ�م�" العلمية، واعتمدت  ون�سر الب�حثون نت�ئج الدرا�سة يف دورية 
الدرا�سة على نت�ئج الفح�ض الطبي للمر�سى الثالثة اأثن�ء عالجهم 

يف امل�ست�سفي�ت اإثر م�سكالت نف�سية ع�نوا منه�.
ج�معة  يف  الأع�س�ب  علم  واأ�ست�ذ  الدرا�سة  يف  امل�س�رك  الب�حث  وق���ل 
ك�ليفورني�، �س�م بليجر: "نحن معت�دون على التفكر يف اأ�سي�ء مثل 

هذه، حتدث بعد الظواهر املعدية".
"كوفيد19-"  الفرو�سية مثل  العدوى  اأن هن�ك �سلة بني  واأ�س�ف 

وهذا النوع من امل�سكالت النف�سية.

هكذا تواجهني ت�ساقط ال�سعر يف اخلريف
نق�ض  ب�سبب  اخل��ري��ف،  يف  ال�س�ئعة  ال��ظ��واه��ر  م��ن  ال�سعر  ت�س�قط 

فيت�مني D يف اجل�سم، وغي�ب اأ�سعة ال�سم�ض.
برودة  اأن  واجل��م���ل  ب�ل�سحة  املعنية   "Instyle" جملة  وذك���رت 
الطق�ض تت�سبب يف �سوء �سري�ن الدم يف فروة الراأ�ض، م� يحرم جذور 

ال�سعر من العن��سر املغذية، ليت�س�قط ال�سعر.
وملواجهة الأمر، تن�سح املجلة ب�تب�ع نظ�م غذائي �سحي غني بفيت�مني 
والأفوك�دو،  الأ���س��م���ك،  يف  الغذائية  م�����س���دره  تتمثل  وال���ذي   ،D
واحلبوب، واحلديد املوجود ال�سب�نخ، والربوكلي، والكينوا. اإىل ج�نب 

�سرب لرتين من امل�ء يومي�ً لطرد ال�سموم من اجل�سم.
ب��س�ستخدام  ب�ل�سعر  العن�ية  يجب  ال�سحية،  التغذية  ج�نب  واإىل 
���س���م��ب��و لطيف ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���واد ف��ع���ل��ة حت����رب ت�����س���ق��ط ال�سعر، 

ب��ستخدام فر�س�ة ذات �سعرات كبرة.
ومن املهم اأي�س�ً املواظبة على الري��سة لتن�سيط �سري�ن الدم يف فروة 
الراأ�ض، واإمداد جذور ال�سعر ب�لعن��سر املغذية، التي ت�س�عد يف منوه، 
ت�س�قط  خطر  يرفع  ال��ذي  النف�سي،  التوتر  حم�ربة  اإىل  ب�لإ�س�فة 

ال�سعر، مبم�ر�سة اليوغ� والت�أمل.

مكياج اخلريف ي�سلط ال�سوء على العيون
ق�ل فن�ن التجميل الأمل�ين بوري�ض اإنرتوب اإن املكي�ج يف خريف �ست�ء 
و�سع  موا�سلة  ظل  يف  العيون  على  ال�سوء  ي�سلط   2022-2021

الكم�مة ب�سبب ا�ستمرار ج�ئحة كورون�.
واأو�سح اإنرتوب اأن تزيني العيون هذا املو�سم بو�سع طبقة كثيفة من 
اآي ليرن بلون جذاب مثل الأخ�سر الالمع لإ�سف�ء مل�سة �س�حرة على 

العيون.
واأ�س�ف اأنه ميكن خطف الأنظ�ر اأي�س�ً مب� يعرف "بجن�ح الآي ليرن" 
اخل�رج  اإىل  ليرن  الآي  خط  طول  بزي�دة   Eyeliner Wing

ليبدو مثل جن�ح.
اأي�س�ً  احل��واج��ب  على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  الأمل�����ين  التجميل  ف��ن���ن  واأ���س���ر 
ب�عتب�ره� اإط�راً للعيون، مو�سح�ً اأنه�  تطل هذا املو�سم مبظهر كثيف 

وعري�ض لتبدو طبيعية وتكون يف بوؤرة الأ�سواء.
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بني  م�سريا  عاملا   20
الأف�سل بالعامل

جن��ح 20 ع���ملً��� م��ن ج�معة الأزه����ر ال��ت��واج��د يف ق�ئمة الأك���ر ت���أث��ًرا يف 
�ست�نفورد الأمركية لهذا  الع�مل وفًق� لتقرير ج�معة  العلوم يف  جم�لت 
الع�م. واأكدت ج�معة الأزهر اأّنه� تتميز وتتفرد عن مثيالته� من اجل�مع�ت 
بقط�ع�ت العلوم العربية وال�سرعية، والتي تنتج مع�رف وعلوم ل توجد اإل 
ك�أقدم ج�معة  والإن�س�ين  دور اجل�معة احل�س�ري  ير�سخ ويعمق  فيه� مب� 

م�ستمرة يف الت�ريخ الإن�س�ين وك�أزهر واحد
وي�سف اأ�ست�ذ الفيزي�ء النووية بكلية العلوم ج�معة الأزهر ع�طف الط�هر 
اختي�ره من بني اأف�سل علم�ء الع�مل للع�م الث�ين على التوايل ب�أنه "تكرمي 
مل� يقدمه ق�سم الفيزي�ء يف ج�معة اأ�سيوط والذي يعترب من اأف�سل اأق�س�م 
على  الث�ين  للع�م  للق�ئمة  ب�ن�سم�مي  للغ�ية  وفخور  الع�مل.  يف  الفيزي�ء 
عربية":  ن��ي��وز  "�سك�ي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث��ه  يف  ال��ط���ه��ر  وت���ب��ع  التوايل". 
اأكرب  وهذا  ملجهودي،  دويل  ر�سيد  هن�ك  يكون  اأن  ومث�يل  رائع  "اإح�س��ض 
دافع وح�فز للعلم�ء لي�س�عفوا من اإنت�جهم لبذل املزيد من اجلهد لقي�دة 
م�سر نحو م�ستقبل اأف�سل يف جم�ل البحث العلمي واملن�ف�سة على امل�ستوى 

الع�ملي وامل�س�همة بقوة يف منظومة البحث العلمي امل�سرية".
ب�لبحث  الهتم�م  ومنه�  امل��ج���لت  ك�فة  يف  ح�لًي�  تتع�فى  "م�سر  واأك���د: 
العلمي واإجن���زات التعليم الع�يل خر دليل على ذلك، الأمر يحت�ج ملزيد 
وّلدة،  ودائًم�  ن�بغني ومثقفني كثرين  به�  والت�سجيع. م�سر  الوقت  من 

كل م� حتت�جه ال�سرب والت�سجيع".

ن�سيحة للتاأكد من اإ�ساءة 
ال�سيارة على جدار

الأمل�ين   ADAC ال�ضي�رات  ن�دي  ق�ل 
اإن�����ه مي��ك��ن ل���ق����ئ���دي ال�������س���ي����رات فح�ض 
ب�سيط  ب�إجراء  ال�سي�رة  وم�س�بيح  اإ�س�ءة 
ب���ل���س��ت��ع���ن��ة ب���ج���دار. واأو�����س����ح اخل����رباء 
يتطلب  املك�بح  اأ���س��واء  فح�ض  اأن  الأمل����ن 
اإيق�ف ال�سي�رة اأم�م ح�ئط، و�سغط املك�بح 
ليظهر �سوء اأحمر ع�ل بع�ض ال�سيء على 
احل���ئ��ط وع��ل��ى ج���ن��ب��ي ال�����س��ي���رة، وميكن 
اخللفية.  ال����روؤي����ة  م���راي����  ع���رب  م��راق��ت��ه 
النعط�ف  اإ������س������رات  م��الح��ظ��ة  ومي���ك���ن 
ومع  الربتق�يل.  ب�ل�سوء  ج�نب  كل  على 
ت��ع�����س��ي��ق ت��ر���ض ال���رج���وع ل��ل��خ��ل��ف، يظهر 
ال�����س��وء الأب��ي�����ض ع��ل��ى امل�����س��ب���ح اخللفي. 
اخللفي،  ال�سب�ب  م�سب�ح  ت�سغيل  وع��ن��د 
ف�������إن ال�������س���وء ي��ت��م��ي��ز ب����ل���ل���ون الأح���م���ر 
ال�سي�رة  م��ق��دم��ة  ومب��واج��ه��ة  ال�����س���ط��ع. 
للجدار ميكن اأي�س�ً فح�ض �سوء الوقوف 
وال�سوء املنخف�ض وال�سوء الع�يل، والذي 
وع�دة  احل���ئ��ط.  على  قلياًل  اأع��ل��ى  يظهر 
ال�سب�ب  م�س�بيح  اإ�س�ءة  نق�ط  تظهر  م� 
الأم�مية.  الك�س�ف�ت  يف  امل��وج��ودة  اأ�سفل 
واإذا ك�نت ال�سي�رة قريبة من احل�ئط ومل 
روؤية  اأي�س�ً  ميكن  ال�سطوع،  �سديدة  تكن 

الأ�سواء النه�رية.

�ساعات النوم قد تزيد من 
خطر الإ�سابة باخلرف �ص 23

خرباء يحددون عمر الإجناب 
املثايل على ح�سب عدد الأطفال

ظهرت درا�سة ُن�سرت يف ع�م 2015 من قبل خرباء من املركز الطبي بج�معة 
اإيرا�سمو�ض، والتي تبحث يف الأعم�ر املث�لية لبدء حم�ولة اإجن�ب طفل اعتم�ًدا 
على عدد الأطف�ل الذين تريدهم، مرة اأخرى على الإنرتنت يف الآونة الأخرة.
وكجزء من درا�سة اإيرا�سمو�ض، ابتكر اخلرباء منوذًج� من �س�أنه اأن ي�سمح لالآب�ء 
اأو دون  اإجن���ب طفل - مع  اأن يبدوؤوا مبح�ولة  الطموحني مبعرفة متى يجب 
مع  ترتاجع  احلمل  فر�ض  اأن  يدركون  الب�حثون  وك���ن  الأن�بيب،  اأطف�ل  عالج 
تقدم العمر، لكن ك�ن هن�ك القليل من الرتكيز على العمر وفر�ض اإجن�ب اأكر 

من طفل واحد.
مبعدلت  حتديثه  مت  للخ�سوبة،  الكمبيوتر  ملح�ك�ة  منوذًج�  الب�حثون  واأن�س�أ 
اأجل تقييم  10000 زوج من  التلقيح ال�سطن�عي الأخ��رة، ومب�س�ركة  جن�ح 
اأطف�ل، لأعم�ر  اأو ثالثة  اأو طفلني  واح��د  اأ�سرة مكونة من طفل  وج��ود  فر�ض 

خمتلفة من الإن�ث حيث يبداأ الزوج�ن يف حم�ولة الإجن�ب.
اأن يعلقه� الأزواج  وي�ستخدم النموذج ثالثة م�ستوي�ت من الأهمية التي ميكن 
على وجود حجم ع�ئلي معني: مهم جًدا )يع�دل ال�سعي لتحقيق فر�سة جن�ح 
بن�سبة 90 يف امل�ئة على الأقل(، مهم ولكن لي�ض ب�أي ثمن )يع�دل فر�سة جن�ح 
فر�سة  )تع�دل   � اأي�سً جيدة  اأطف�ل  بدون  احلي�ة  ولكن  وجيد  امل�ئة(،  يف   75

جن�ح بن�سبة 50 يف امل�ئة(.

النوم والوزن ال�صحي
ُتظهر الدرا�سة اأن العالقة بني احلف�ظ على وزن �سحي 
واحل�سول على ق�سط ك�ٍف من النوم، وهي ب�لفعل عالقة 

را�سخة لدى الب�لغني، تبداأ يف وقت مبكر من احلي�ة.
من  ريدلين  �سوزان  النوم  وخبرة  الأوبئة  ع�ملة  وق�لت 
اأجرت  التي  بو�سطن،  يف  وومنز  اأن��د  بريغه�م  م�ست�سفى 
ال��درا���س��ة ب���ل��ت��ع���ون م��ن ف��ري��ق ب��ح��ث��ي، اإن���ه "يف ح��ني اأن 
اأمر را�سخ  ال��وزن  الرتب�ط بني عدم كف�ية النوم وزي���دة 
لدى الب�لغني والأطف�ل الأكرب �سًن�، اإل اأن هذا الرتب�ط 

مل ي�سبق التعرف عليه عند الر�سع".

�صاعات النوم وعدد مرات اال�صتيقاظ
الأمر  "اأن  اكت�سفوا  الب�حثني  وزم��الءه���  اأنه�  واأ�س�فت 
ولكن  لياًل  اأق�سر  ل��ف��رتات  ال��ن��وم  على  فقط  يقت�سر  ل 
 � اأي�سً يرتبط  ال��ن��وم  م��ن  ال�ستيق�ظ  م���رات  ع��دد  زي����دة 
الأ�سهر  يف  الر�سع  عند  ال���وزن  ل��زي���دة  اأك��رب  ب�حتم�لية 

ال�ستة الأوىل".
ق�م الب�حثون بو�سع جه�ز ي�سمى "�س�عة حركة الك�حل"، 
على  وال��راح��ة  الن�س�ط  اأمن����ط  التق�ط  ي�ستطيع  ال��ذي 

مدار عدة اأي�م لكل ر�سيع.
ملدة  ب��ي���ن���ت  وحتليل  بت�سجيل  البحثي  ال��ف��ري��ق  وق���م��ت 
ال���ولدة. كم� مت  اأ�سهر م��ن  ل��ي���ٍل بعد �سهر و�ستة  ث��الث 
يحتفظ  التي  النوم،  مذكرات  اأي�س�  التحليالت  ت�سمني 
به� الآب�ء والتي تو�سح ب�لتف�سيل حلق�ت نوم وا�ستيق�ظ 

اأبن�ئهم.

موؤ�صر كتلة ج�صم الر�صيع
ق�م الفريق البحثي بح�س�ب موؤ�سر كتلة اجل�سم لكل طفل 
بن�ًء على وزنه وطوله، ومن ثم مت حتديد اأيهم ميكن اأن 

ُي�سنف على اأنه يع�ين من زي�دة الوزن.

من  يكفي  م���  على  احل�سول  اأن  اإىل  الب�حثون  وتو�سل 
النوم ل�س�عة واحدة اإ�س�فية يف الليلة مرتبط ب�نخف��ض 

بن�سبة %26 يف خطر زي�دة وزن الر�سيع.
ال�����ولدة، الذين  اأن الأط���ف����ل ح��دي��ث��ي  وب���مل��ث��ل، ل��وح��ظ 
اأق��ل عر�سة  اأق��ل ط��وال الليل هم  ا�ستيقظوا ع��دد م��رات 

لزي�دة الوزن ب�سكل مفرط.

التغذية الروتينية والتنظيم الذاتي
وفًق� للفريق البحثي، مل يت�سح بعد ال�سبب الدقيق لهذه 
من  مزيد  على  احل�سول  اأن  رجحوا  لكنهم  الرتب�ط�ت، 
والتنظيم  الروتينية  التغذية  يعزز مم�ر�س�ت  النوم رمب� 
من  التخفيف  على  ي�س�عدان  ع�مالن  وكالهم�  الذاتي، 

الإفراط يف تن�ول الطع�م.
ق���ل��ت ال��دك��ت��ورة ري���دلي���ن: "توؤكد ه���ذه ال��درا���س��ة على 
اأهمية النوم ال�سحي يف جميع الأعم�ر. يجب على الآب�ء 
لتعزيز  املم�ر�س�ت  اأف�سل  حول  الأطف�ل  اأطب�ء  ا�ست�س�رة 
ن��وم مت�سقة  ال�سحي، مثل احل��ف���ظ على ج���داول  ال��ن��وم 

وتوفر م�س�حة مظلمة وه�دئة للنوم".

رية عوامل محُ
واأو�سح الب�حثون اأن هن�ك عوامل حمرة �س�دفتهم اأثن�ء 
الدرا�سة والتحليالت مثل مدة الر�س�عة الطبيعية، التي 

يعتقدون اأنه� رمب� تلعب دوًرا يف منو الر�سيع ووزنه.

درا�صات تالية
الدرا�سة  مدة  متديد  اإىل  ح�لًي�  البحثي  الفريق  يتطلع 
اأن توؤثر اأمن���ط النوم على  اأج��ل حتديد كيف ميكن  من 
منو الطفولة على مدار الع�مني الأولني من احلي�ة، اإىل 
ج�نب البحث عن عوامل و�سيطة اأخرى بني النوم وزي�دة 
الوزن، ب�لإ�س�فة اإىل اختب�ر التدخالت املقرتحة لتعزيز 

ع�دات النوم ال�سحية بني الأطف�ل ال�سغ�ر.

االأطعمة غري ال�صائلة 
�س�ئل  غ��ر  طع�م�ً  لأطف�لهم  الأه���ل  م��ن  الكثر  يعطي 
جعلهم  يف  اأم��ال  ع����دًة،  به�  املو�سى  اأ�سهر  �ستة  �سن  قبل 
خال�س�ت  اأيدته�  املم�ر�سة  ه��ذه  اأف�سل.  ب�سكل  ين�مون 
درا�سة بريط�نية حديثة رغم ت�أكيد الب�حثني اأنه� ل حتل 
م�سكالت النوم ب�لك�مل. واأجريت التجربة على 1303 
اختروا  وويلز،  اإجنلرتا  يف  اأ�سهر  ثالثة  �سن  يف  اأطف�ل 
2009 و2012، ومتت مت�بعتهم حتى  الفرتة بني  يف 
هوؤلء  ن�سف  اأه�����يل  ت�سجيع  وج���رى  ال��ث���ل��ث.  ع��ي��ده��م 
الأطف�ل على تقدمي اأغذية غر �س�ئلة لهم مثل ال�سمك 
والقمح قبل �ستة اأ�سهر، فيم� الن�سف الآخر من الأطف�ل 

اقت�توا فقط على احلليب حتى �سن �ستة اأ�سهر.
الكبر  ال��ع��دد  ه��ذا  تن�ولت  ال��ت��ي  ال��درا���س���ت  ه��ي  وقليلة 
م��ن الأط��ف���ل م��ع اآل��ي��ة عمل ب��ه��ذه ال��دق��ة يف ظ��ل توزيع 
نت�ئج  ن�سرت  وقد  املجموعتني.  بني  ع�سوائي�  امل�سرتكني 
ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ت��ي ك���ن��ت تتمحور ب��داي��ة ح��ول ح�لت 

احل�س��سية، يف جملة "ج�م� بيدي�تريك�ض" الأمركية.
الطع�م  تن�ول  ب���داأوا  الذين  الأط��ف���ل  ك���ن  النتيجة،  ويف 
ال�����س��ل��ب ق��ب��ل ���س��ن ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر ي��ن���م��ون ل��وق��ت اأط����ول 
ذل���ك ك�ن  واأث����ر  ال��ل��ي��ل،  اأق���ل خ���الل  م���رات  وي�ستيقظون 
ذل��ك مل يتح لالأطف�ل  اأن  حم��دودا لكنه ملحوظ. وم��ع 
املجموعتني  بني  ال��ف���رق  اأن  غر  الليل،  حميع  يف  النوم 
ت��راج��ع من  ه��ذه احل����لت  اإن متو�سط  اإذ  ك��ب��راً،  يعترب 
الأمر  وهذا   ،1.74 اإىل  الواحدة  الليلة  يف  مرة   2.01
غر  الأطعمة  يتن�ولون  الذين  الأطف�ل  ن�سف  اأن  يعني 

ال�س�ئلة ا�ستيقظوا اأقل من 1.74 مرة خالل الليل.
و�سجل ف�رق كبر اأي�س� يف مدة النوم مع م�ستوى اأعلى 

يفوق 16 دقيقة يف �سن �ستة اأ�سهر.

حيلة لرتقية درجة 
رحلتك جمانًا

نحب جميًع� احل�سول على املزيد 
اإىل  ن�س�فر  عندم�  الرف�هية  من 
ب�لن�سبة  وجه�ت عطالتن�، ولكن 
ملعظمن�، ف�إن تكلفة ال�سفر يف اأي 
القت�س�دية  ال��درج��ة  درج��ة غر 

مرتفعة للغ�ية.
م�سيفة  متتلك  احل��ظ،  وحل�سن 
اأف��روج��ي احلل  ال��ط��ران هيلين� 
الأم���ث���ل مل�����س���ع��دة ال���رك����ب على 
ت��رق��ي��ة جم�نية  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
الق�دمة،  رح��ل��ت��ه��م  يف  ل��ل��م��ق���ع��د 
تكون  اأن  فعله هو  م� عليك  وكل 

لطيًف� مع ط�قم املق�سورة.
القدوم  "ميكنك  هيلين�  وق���ل��ت 
والتحدث اإلين� قلياًل. لي�ض كثًرا 
متدفقة،  امل���ح����دث���ة  ت��ك��ن  مل  م���� 
وبعد ذلك، اإذا طلبت �سيئ�ً بلطف 
فمن الن�در اأن يقول الط�قم ل".

��� ب�أن  اأي�����سً واع���رتف���ت امل�����س��ي��ف��ة 
يف  ط��وي��اًل  �سوًط�  تقطع  الهداي� 
خمتلفة  مع�ملة  على  احل�سول 
اإن  ق�لت  الط�قم، حيث  قبل  من 
الط�قم قد  منح احللوى لأف��راد 
لتقدمي  ع��ر���س��ة  اأك����ر  يجعلهم 
اأو   - ال��ق��ه��وة جم����ًن����  اأو  ال�����س���ي 
اإىل  الرتقية  ذل��ك،  من  الأف�سل 

درجة اأكر راحة.
ل���ك���ن ه���ي���ل���ي���ن���� ح��������ذرت م�����ن اأن 
ن�����س���ئ��ح��ه��� ق���د ل ت��ع��م��ل م���ع كل 
�سركة طران، لأن لديه� قواعد 
 � اأي�سً امل�سيفة  وق���ل��ت  خمتلفة، 
اإن����ه م���ن الأف�����س��ل جت��ن��ب اأف����راد 
وكذلك  ال���غ��������س���ب���ني،  ال���ط����ق���م 
امل����وظ����ف����ني اجل���������دد ال�����ذي�����ن ل 
يعرفون م� هي حدودهم، بح�سب 

�سحيفة مرور الربيط�نية.
ومت دع����م ت��ع��ل��ي��ق���ت ه��ي��ل��ي��ن��� من 
ق���ب���ل م�����س��ي��ف��ة ط������ران اأخ�����رى 
ق�لت  التي  مونوز،  ميغيل  تدعى 
طوياًل  �سوًط�  يقطع  اللطف  اإن 
ب�حل�سول  الأم���ر  يتعلق  عندم� 
واأ�س�فت  مع�ملة".  اأف�سل  على 
اأف�سل،  مع�ملة  على  "للح�سول 
مثل اأف�سل مقعد اأو النتق�ل اإىل 
املق�عد املغط�ة حيث يكون لديك 
اأك������رب ل�����الأرج�����ل، على  م�����س���ح��ة 
�سبيل املث�ل، اأف�سل خدعة هي اأن 
قل  تكون لطيًف�. وعند و�سولك 
مرحب�ً للط�قم، قل �سب�ح اخلر، 
وا�س�أل كيف ك�ن يومهم، ع�ملهم 
ك�نوا هن�ك  لو  كم�  ولي�ض  كب�سر 

خلدمتك".

ما عالقة النوم وال�ستيقاظ لياًل بزيادة الوزن لدى الر�سع؟

حديثي  االأطفال  اأن  اإىل  درا�صة  تو�صلت 
اأكرب  ق�صط  على  يح�صلون  الذين  الوالدة 
ب�صكل  الليل وي�صتيقظون  النوم خالل  من 

اأقل، هم اأقل عر�صة لزيادة الوزن.
بح�صب ما ن�صرته "ديلي ميل" الربيطانية 
نقالاً عن دورية Sleep، راقب خرباء من 
وم�صت�صفى  وومنز  اأند  بريغهام  م�صت�صفى 
النوم  ع����ادات  ال��ع��ام،  ما�صات�صو�صت�س 
وموؤ�صرات كتلة اجل�صم حلوايل 300 طفل 
حديث الوالدة يف م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�س 

العام بني عامي 2016 و2018.
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�ش�ؤون حملية

�صمن فعاليات احلدث العاملي اإك�صبو 2020 

جامعة الإمارات ت�سارك بفعاليات وم�سابقات خمتلفة خالل اأ�سبوع  الف�ساء

جناح الربازيل يف »اإك�صبو 2020 دبي« ي�صتقطب 200،000 زائر ويقدم جتربة يف التنوع احليوي لقيت جناحا كبريااً

مزيج �سحي من زوار الأعمال والرتفيه اإىل جناج الدولة الالتينية ُيتوّقع له املزيد من النمو

تت�صمن حتديات ا�صتلهمتها من اإك�صبو 2020 دبي

جامعة اأبوظبي تطلق م�سابقة الربجمة ال�سنوية الأوىل

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

حممد معني الدين

�سمن م�س�ركة ج�معة الإم���رات العربية املتحدة  
"اإك�سبو2020" دبي  احلدث  الع�ملي  يف  املتميزة 
، نظم املركز الوطني لعلوم  وتكنولوجي� الف�س�ء 
"اأ�سبوع  خ��الل   والأن�سطة  الفع�لي�ت  م��ن  ع��ددا 
 الف�س�ء" ، يف مواقع  خمتلفة ، وت�سمنت الفع�لي�ت 
جمموعة من ور�ض العمل واللفع�لي�ت  العلمية يف 
لعلوم  املج�لت  ملختلف  والتطوير  البحث  جم�ل 
من  فع�لة  وم�س�ركة  بح�سور  الفلك  والف�س�ء، 
ل��ت��ك��ون  جتربة فريدة  وال�����زوار  اجل���م��ع��ة  ط��ل��ب��ة 

وملهمة للمهتمني بعلوم الف�س�ء.  
واأو���س��ح الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد – ن�ئب 
اإك�سبو  يف  الإم����رات  جلن�ح  ج�معة  الع�م  املفو�ض 
العلمي   "  للبحث  امل�����س���رك  الن�ئب   –  2020
ينظمه�  ال��ت��ي  الف�س�ء"  "اأ�سبوع  ف��ع���ل��ي���ت  اأن 
ت�أتي  الف�س�ء  لعلوم  وتكنولوجي�  الوطني  املركز 
املو�سوع�ت  الع�سرة،  اأ�س�بيع  ث���ين  مع  ب�لتزامن 
التي ينظمه� اإك�سبو 2020 دبي يف اإط�ر برن�مج 
الفوائد  بحث  ب��ه��دف  الأر�����ض،  الإن�����س���ن  وكوكب 
م�  ا�ستك�س�ف  املرتتبة  على  والتحدي�ت  واحللول 
ال�ستك�س�ف  وف��ر���ض  الأر�����ض،  كوكب  م��دار  وراء 

 وتطوير العلوم املرتبطة بفهم الف�س�ء. 
الفيزي�ء  اأ���س��ت���ذ  م��ع��ني،  ع���ق��ب  ال��دك��ت��ور  وق�����ل 
النمو  ���س��وء  "يف  ب��ج���م��ع��ة  الإم��������رات  امل�������س����رك، 
ال�سريع لقط�ع الف�س�ء يف دولة الإم�رات  العربية 

اأجنحة  الإم���رات مع  تع�ون ج�معة  ف�إن  املتحدة، 
من  ع��دد  يف  الفع�لة  وم�س�ركته�  ال��دول  املختلفة 
الدور  على  يعد  دليال  الف�س�ء،  اأ�سبوع  فع�لي�ت 
ت��ط��وي��ر علوم  �سبيل  ب��ه يف  ت��ق��وم  ال����ذي  ال��ف��ع���ل 
الف�س�ء  والبحث والتطوير التكنولوجي والنظ�م 
التعليمي يف الدولة والتزامه�  يف ال�ستمرار بدعم 

اأن�سطة الف�س�ء املعرتف به� ع�ملًي� ".  
اإك�سبو  يف  امل�س�رك  الإم����رات  ج�معة  جن�ح  وعقد 
علم  يف  والتطوير  ح��ول  البحث  فع�لي�ت  ثالثة 
ال��ف��ل��ك ال���رادي���وي ب���ل��ت��ع���ون م��ع ج���م��ع��ة كرتن 
اأنظمة  ح���ول  من�ق�س�ت  ت�سمنت   ،  ال�سرتالية 
الأر�سية  التحتية  املبتكرة،  والبنية  ال�ست�سع�ر 
وعلوم  ال���رادي���وي  الفلك  علم  وق��ي������س���ت  لر�سد 
املج�ل،  ه���ذا  يف  ال��ن������س��ئ��ة  وال��ت��ق��ن��ي���ت   الف�س�ء، 
ونط�ق  املحط�ت،  التع�ونية  متعددة  والعملي�ت 
البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي،  والتوعية 

الع�مة، واآف�ق امل�ستقبل. 
عقدت  فع�لية  الفرن�سي   اجلن�ح  ا�ست�س�ف  فيم� 
الأر�ض  ومراقبة  بعد   ال�ست�سع�ر  عن   " بعنوان 
وعر�ض ه�ك�ثون" ، وهي فع�لية  لعر�ض  البحث 
والتطوير احل�ليني يف جم�ل ال�ست�سع�ر عن بعد 
وعلوم  الكواكب، ل �سيم� يف املهم�ت اجلديدة اإىل 

املث�برة،  مهمة  الإم����رات  للمريخ،  املريخ    )مهمة 
 " الفع�لية  اأثن�ء  واأق��ي��م   1(.     كم�  ت�يوان  مهمة 
 ه�ك�ثون " حول حتليل البي�ن�ت والبحث من قبل 

خرباء ال�سن�عة. 
الف�س�ء  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  فع�لية"  رك����زت  وب���دوره���� 
على  ال�سب�ب"  اإىل  متكني  طريق  التكنولوجي�: 

املختلفة  وال��ع��ن������س��ر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��م��ي��ة 
لدعم قط�ع  املطلوبة  الأك�دميية  لق�عدة  املعرفة 
ال��ف�����س���ء ال��ع���مل��ي ���س��ري��ع ال��ن��م��و،  وج���رى خالله� 
ا�ستعرا�ض الأ�س�ليب املبتكرة لنقل تعليم الف�س�ء 
كم�  فع�ل.  ب�سكل  تقدميه  يجب  ال��ذي   واملحتوى 
الب�سرية  الف�س�ء  فع�لية   "رحالت  اأي�س�  وعقدت 

اإىل  وت���ه���دف  الروبتي"،  ال��ف�����س���ء  وا���س��ت��ك�����س���ف 
العلمية  والقيمة  الإث�����رة  على  ال�����س��وء   ت�سليط 
اجلمهور  ت��ع��رف  امل���أه��ول��ة،  كم�  الف�س�ء  لبعث�ت 
الف�س�ء،  رائ��د  على جوانب خمتلفة مثل جتربة 
الب�سري يف  الوجود  واأهمية  الكت�س�ف،   واإمك�نية 

الف�س�ء اخل�رجي . 
" حط�م  ب��ع��ن��وان  ث���ل��ث��ة  اإىل ف��ع���ل��ي��ة  ب���لإ���س���ف��ة 
ال�سوء  فيه�  والوق�ية"  �سلط  الف�س�ء:التخفيف 
ي�����س��ب��ب��ه احلط�م  اأن  ال����ذي مي��ك��ن  ال�����س��رر  ع��ل��ى 
ون�ق�ض  ال��ف�����س���ئ��ي��ة  ال��ف�����س���ئ��ي  ل���ل���م���وج���ودات 
امل�س�ركون فيه� الطرق املبتكرة  لتخفيف احلط�م 
الف�س�ئي، فمع ظهور ع�سر الف�س�ء، ن�سر الب�سر 
الأر�ض،  ح��ول  م��دار  يف  ال�سن�عية  الأق��م���ر   اآلف 
الأمر الذي مل ميّكن  الكت�س�ف العلمي فح�سب، 
��� جمموعة م��ن اخل��دم���ت اله�مة  اأي�����سً ب��ل ق��دم 
الزي�دة   للن��ض، ومع ذلك، ف�إن نتيجة لذلك هي 

امل�ستمرة يف كمية  النف�ي�ت الف�س�ئية. 
وب�لتع�ون  بني املركز الوطني لعلوم وتكنولوجي� 
الف�س�ء- بج�معة  الإم�رات ومعهد التوا�سل بني 
من  الفع�لي�ت  ع��دد  عقدت  الفرن�سي،   الثق�ف�ت 
ل�ستك�س�ف  وال��ع��ل��وم  ال��ف��ن��ون  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي 
الف�س�ء ، وهي  فع�لي�ت متعددة اجلوانب الثق�فية 

فرن�سي  فيلم  وث�ئقي  عر�ض  مت  حيث  والعلمية، 
داخلي"  " تل�سكوب  بعنوان  والف�س�ء  الفنون  عن 
امل��ري��خ. حيث مت  وه��ي  رواية م���أخ��وذة من كوكب 
الب�سرية  �ستتع�مل  الفع�لية  كيف  عر�ض يف هذه 
مع املوا�سيع الثق�فية، والجتم�عية،  والت�س�لت، 
بينم� ن�ستعد للم�سي قدًم� يف مب�درة م�ستقبلية 
الوطني  املركز  م�أهولة  للمريخ. كم� قدم خرباء 
الإم�رات  الف�س�ء-  بج�معة  وتكنولوجي�  لعلوم 
ور�سة عمل تطبيقية حول ت�سميم مهمة الأقم�ر 
عر�ض  توفر  اإىل  الفع�لية  وتهدف   ال�سن�عية، 

واقعي لت�سميم مهمة  الف�س�ء للم�س�ركني . 

•• دبي- الفجر

دبي«،   2020 »اك�سبو  يف  الربازيلي  اجلن�ح  �سّجل 
والذي ميتد على م�س�حة 4،000 مرت مربع داخل 
»منطقة ال�ستدامة«، تدفق� قوي� من الزوار الذين 
ا�ستقطبهم م� يقدمه لهم جن�ح الدولة الواقعة يف 
اأمرك� الالتينية من جتربة غ�مرة يف جم�ل التنوع 
التج�رية.  الأعم�ل  اإمك�ني�ت  عن  ف�ساًل  احليوي، 
ال�س�درات  لتن�سيط  ال��ربازي��ل��ي��ة  »ال��ه��ي��ئ��ة  واأف������دت 
وال���س��ت��ث��م���رات« )اأب��ي��ك�����ض- ب���رازي���ل(، ب����أن اجلن�ح 
الفرتة  زائ��ر يف   200،000 عن  يزيد  م�  ا�ستقبل 
ال��ت��ي م���رت م��ن��ذ اف��ت��ت���ح »اك�����س��ب��و 2020 دب���ي« يف 
الأول من اأكتوبر، 2021 وحتى الآن، اأي اأقل من 
احلكومية  اجلهة  ب��رازي��ل(  )اأبيك�ض-  وٌتعد  �سهر.  
يف  ال��ربازي��ل  م�س�ركة  اإدارة  به�  املنوط  الربازيلية 

»اك�سبو 2020 دبي«.
وق�ل د. راف�ييل ن��سيمنتو، مدير اجلن�ح الربازيلي 
ُمكثف�  وق��ت���  ك���ن  »ل��ق��د  دب���ي«:   2020 »اك�سبو  يف 
اأن اجل��ن���ح ا�ستقطب  ب���لأح��داث لن�، ذل��ك  وح���ف��ال 
م��زي��ج��� م��ن زوار الأع���م����ل وال��رتف��ي��ه مل�����س���ه��دة م� 
قدمن�ه لهم فيه. ومن واقع م� ميكنن� ر�سده من 
اأجوبة الزوار، ف�إن التجربة التي �سهدوه� يف اجلن�ح 

متفردة ومذهلة«. واكتمل عدد ال�� 200،000 زائر  
بزي�رة  دب���ي«   2020 »اك�سبو  يف  ال��ربازي��ل  جل��ن���ح 
ع�ئلة بريط�نية من لندن مكونة من اأربعة اأفراد. 
و�س�رك اأفراد الع�ئلة يف احتف�ل اأق�مه مدير اجلن�ح 
والع�ملون به مبن��سبة اكتم�ل عدد ال�� 200،000 
زائر للجن�ح. وق�لت الأم �سمن الع�ئلة الربيط�نية:  

»فوجئن� و�سعرن� ب�سع�دة �سديدة ب�أن نكون جزءا من 
هذا الحتف�ل. وُي�سعدن� اأي�س�ً اأن نح�سل على حقيبة 
هداي� والتي حتتوي على بع�ض الهداي� الرائعة من 
اجلن�ح«. وُيعد التنوع احليوي واحدا من املوا�سيع 
الرئي�سية يف جن�ح الربازيل، ذلك اأن الدولة ُت�سلط 
بني  التوا�سل  لتحقيق  الق�سية  ه��ذه  على  ال�سوء 

والت�أكيد  ال��دول��ة،  يف  البيئة  على  احلف�ظ  م�س�عي 
ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��� جت�����ه ال��ب��ي��ئ��ة واحل����د م���ن التغر 
الربازيل  تتيح  التج�ري،  ال�سعيد  وعلى  املن�خي.  
عرب  والتج�رة  ال�ستثم�ر  يف  حُمتملة  فر�ض  اأي�س� 
وال�سي�حة.  ال�سفر  ك�لغذاء،  رئي�سية  قط�ع�ت  عدة 
�سحية  ا�ستف�س�رات  »تلقين�  ن��سيمنتو:  واأ���س���ف 

م���ن جم��ت��م��ع الأع���م����ل يف امل��ن��ط��ق��ة ح���ول عالق�ت 
ُم�س�ركة  ع��ل��ى  م��ب��ك��را  م��وؤ���س��را  ُي��ع��د  فيم�  ���س��راك��ة، 
ُمثمرة تنتظرن� يف هذا احلدث«. ور�سدت الربازيل 
جن�حه�  يف  دولر  مليون   20 قيمته�  ا�ستثم�رات 
ب��ن���ءه ب��ني اجلم�لي�ت  ب���حل��دث، ح��ي��ث م��زج��ت يف 
وي�ستخدم  ل��ل��زوار.  ثرية  جتربة  لتقدمي  والعم�رة 

لعر�ض  140 جه�ز ع�ر�ض �سوئي عمالق  احلن�ح 
�سور ب�لفيديو للغ�ب�ت، الأنه�ر، املراكز احل�سرية، 
الغذاء والثق�فة الربازيلية على اأغ�سية �سبه �سف�فة 
غ�ب�ت  جتربة  اجل��ن���ح  وي�ستح�سر  مم��رات��ه.  داخ��ل 
ُم�سّطح  على  ويحتوي  دب���ي،  يف  امل��ط��رة  الأم�����زون 

للمي�ه ال�سحلة ي�سغل ن�سف م�س�حته.

•• دبي-الفجر

را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  لتوجيه�ت �س�حب  ترجمة 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع����م يوم�ً   29 "رع�ه اهلل" ب���ع��ت��م���د  دب���ي 
للربجمة، تطلق ج�معة اأبوظبي، �سمن الربن�مج الوطني 
للمربجمني، الدورة الأوىل من م�س�بقة الربجمة ال�سنوية 
تق�م  والتي  والري��سي�ت  والهند�سة  والتكنولوجي�  للعلوم 

افرتا�سي�ً يوم 28 اأكتوبر. 
اأم�م  ت�سعه�  التي  التحدي�ت  من  ع��دداً  امل�س�بقة  وت�ستلهم 
�ستتن�ف�ض  حيث  دب��ي،   2020 اإك�سبو  معر�ض  من  الطلبة 
ال��ف��رق لإي��ج���د ح��ل��ول لع�سرة حت��دي���ت يف جم����لت العلوم 
من  اأي  ب��ستخدام  والري��سي�ت  والهند�سة  والتكنولوجي� 
ه���ذه احللول  تنفيذ  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  ال��ربجم��ة  ل��غ���ت 
اجل�معة  وت��دع��و  املجتمع.  على  اإي��ج���ب���ً  تنعك�ض  بطريقة 
الطلبة من خمتلف التخ�س�س�ت وطلبة املدار�ض يف الإم�رات 

12 للم�س�ركة يف امل�س�بقة واغتن�م  7 اإىل  يف ال�سفوف من 
الفر�سة لتعزيز مه�راتهم يف الربجمة.

و�سيحظى امل�س�ركون يف امل�س�بقة على �سه�دات م�س�ركة، كم� 
�سيح�سل الف�ئزون الثالثة الأوائل على مك�ف�آت تقديرية.

يف  الهند�سة  كلية  عميد  ال�سيب�ين،  حمدي  الدكتور  وق���ل 
املب�درة  ب�مل�س�ركة يف هذه  اأبوظبي  "تعتز ج�معة  اجل�معة: 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأطلقه�  ال��ت��ي 
متميز  ج��ي��ل  حت��ق��ي��ق  يف  للم�س�همة  اهلل"  "رع�ه  م��ك��ت��وم 
امل��ع��ل��وم���ت وال���ربجم���ة يف دولة  ت��ك��ن��ول��وج��ي���  يف جم�����لت 
ه�مة  خطوة  امل�س�بقة  وتعترب  املتحدة.  العربية  الإم����رات 
البحوث  اأبوظبي لرفد  التي تبذله� ج�معة  �سمن اجلهود 
الق�ئمة على تطوير احللول والتي ت�سهم يف حتقيق التنمية 
ال�س�ملة ملجتمعن�، فبينم� نقف على اأعت�ب ثورة تكنولوجية 
ومن  للتغير  حموري�ً  ع�ماًل  الرقمنة  اأ�سبحت  مت�س�رعة، 
بني العوامل الأكر فع�لية وت�أثر يف �ستى القط�ع�ت. ومن 
مبوا�سلة  الل��ت��زام  على  اأب��وظ��ب��ي  ج�معة  يف  نحر�ض  هن�، 

العمل لإعداد طلبتن� وت�سليحهم ب�مله�رات الالزمة ليكونوا 
كف�ءات موؤثرة وف�علة يف �سوق العمل الذي ُتعد التكنولوجي� 

اأهم حمرك�ته." 
ورئي�ض  اأ���س��ت���ذ  غ���زال،  حممد  الربفي�سور  ق���ل  جهته،  م��ن 
الطبية  والهند�سة  واحل��سوب  الكهرب�ئية  الهند�سة  ق�سم 
الأن�سطة  �سل�سلة من  امل�س�بقة �سمن  "ت�أتي هذه  احليوية: 
اأبوظبي  الهند�سة يف ج�معة  كلية  تنظمه�  التي  وامل��ب���درات 
كجزء من التزامه� ب�إعداد الأجي�ل الق�دمة من املربجمني 

يف امل�ستقبل." 
8 ج�مع�ت  ب��ني  اأب��وظ��ب��ي م��ن  ق��د مت اختي�ر ج�معة  وك���ن 
وط��ن��ي��ة ل��ل��ربن���م��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ربجم��ني، وذل����ك تنفيذاً 
لتوجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي "رع�ه 
الطلبة  مت��ك��ني  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ج���م��ع��ة  تتطلع  ح��ي��ث  اهلل"، 
والكربى  الن��سئة  وال�سرك�ت  الأع��م���ل  ورواد  وامل��ربجم��ني 
تطبيق�ت  على  ت��رك��ز  مبتكرة  تدريبية  دورات  خ��الل  م��ن 

يف  امل�ستخدمة  ال�سلة  ذات  والأدوات  وتقني�ته�  ال��ربجم��ة 
خمتلف القط�ع�ت.

ج�معة  قدمت  جمتمعن�"،  يف  "ن�ستثمر  مب�درته�  و�سمن 
اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً دورة ت��دري��ب��ي��ة يف ال��ربجم��ة لأك���ر من 
يف  و�سركة  وج�معة  مدر�سة   300 من  �سخ�س�ً   1،800
اأكر من 50 بلداً حول الع�مل، حيث اأت�حت اأم�م امل�س�ركني 
ف��ر���س��ة ت��ط��وي��ر م���ه����رات ال���ربجم���ة الأ���س������س��ي��ة الالزمة 
الوطني  الربن�مج  من  كجزء  وذل��ك  التطبيق�ت،  لتطوير 
للمربجمني. وتقدم ج�معة اأبوظبي عدة برامج تركز على 

مه�رات الربجمة مب� يف ذلك بك�لوريو�ض العلوم يف هند�سة 
اأمن  املعلوم�ت، وهند�سة  تكنولوجي�  الربجمي�ت، وهند�سة 
الف�س�ء الإلكرتوين وهند�سة احل��سوب – تخ�س�ض الذك�ء 
ال�سطن�عي، والهند�سة الكهرب�ئية – تخ�س�ض الروبوت�ت 
تكنولوجي�  يف  العلوم  م�ج�ستر  اإىل  ب�لإ�س�فة  والأمت��ت��ة، 
ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة وهند�سة  ال��ه��ن��د���س��ة  امل��ع��ل��وم���ت، وم���ج�����س��ت��ر 
احل��سوب. وتهدف هذه الربامج اإىل اإعداد وت�أهيل خريجي 
جم�لت  يف  الوظيفية  ال��ف��ر���ض  خمتلف  ل��ت��ويل  امل�ستقبل 

التكنولوجي� احل��سوبية.

الفلك  والف�ساء علوم  جمالت  ملختلف  والتطوير  البحث  جمال  يف  وفعاليات  علمية  عمل  • ور�ش 
الف�ساء بعلوم  للمهتمني  وملهمة  فريدة  لتحقيق  جتربة  والزوار  اجلامعة  طلبة  من  فعالة  • م�ساركة 

للربجمة يومًا  عام  كل  من  اأكتوبر   29 باعتماد  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  توجيهات   ترتجم  • امل�سابقة 
دعوة لطلبة املدار�ش واجلامعات من خمتلف التخ�س�سات يف الإمارات للم�ساركة يف امل�سابقة
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ليلة حافلة بالت�سويق على وقع مو�سيقى اأفالم 
الرعب يف اإك�سبو 2020 دبي احتفال بالهالويني

•• دبي - الفجر

اأي�م اأكتوبر اجل�ري موعدا  على وقع مو�سيقى اأفالم الرعب، �سيكون اآخر 
اأك��ر لي�يل احل��دث ال��دويل ت�سويق�،  اأح��د  2020 دب��ي مع  اإك�سبو  ل��زوار 
وذلك �سمن عر�ض مبهر مدته 60 دقيقة بعنوان "اله�لويني املو�سيقي" 
اأعم�ل  م��ن  م�ستوحى  ال��راق�����ض  املو�سيقي  العر�ض  ب�له�لويني.  احتف�ل 
�سوب  و"ليتل  الأوبرا"،  "�سبح  مو�سيقى  بينه�  من  ع�ملية،  فنية  مو�سيقية 
�سرتدي  العر�ض،  وخ��الل  جوي�ض"؛  و"بيتل  و"ثريلر"،  هورورز"،  اأوف 
وعرو�ض  اأف��الم  من  م�ستوح�ة  اأزي����ء  اأي�س�  والراق�سون  املو�سيقى  ع�زفو 
ميت�ض  امل��ع��روف  امل��خ��رج  ال�ستثن�ئي  العر�ض  ه��ذا  اأب���دع  املختلفة.  ال��رع��ب 
جم�لت  يف  ع�م�   30 على  تزيد  ع�ملية  خ��ربة  �س�حب  وه��و  �سيب��ستي�ن، 
التمثيل والإخراج والإنت�ج، عمل خالله� مع جنوم كب�ر يف ع�مل الفن من 
اأمث�ل ال�سر ك�مرون م�كينتو�ض، وجيلي�ن لني، وبيرت ه�ل، وال�سر م�ثيو 

بورن، وامل�ي�سرتو كورت م��سور يف اأورك�سرتا لندن الفله�رمونية.
املو�سيقي  امل��خ��رج  وه��و  �سيدويل،  �ستيف  امللحن  �سيب��ستي�ن  اإىل  وين�سم 
يف  ومبتكرة  مميزة  مو�سيقية  اأع��م���ل  بتقدمي  �سيدويل  ا�ستهر  للعر�ض. 
الإعالنية  واحل��م��الت  التلفزيونية  والعرو�ض  الأل��ب��وم���ت  من  كبر  ع��دد 
األبوم  لأف�سل  غ��رام��ي  بج�ئزة  �سيدويل  ف���ز   ،2015 ع���م  يف  والأف����الم. 
املو�سيقية  الأع��م���ل  ع�سرات  يف  �سيدويل  اأ�سهم  اأي�س�،  املو�سيقي.  للم�سرح 
لالأفالم، ومن بينه� "الط�حونة احلمراء" و"روميو وجولييت" و"مذكرات 

بريدجيت جونز".
يق�م عر�ض "اله�لويني املو�سيقي" الأول على م�سرح دبي ميلينيوم ال�س�عة 

اجل�ري. اأكتوبر   31 يوم   21:00 ال�س�عة  يف  وُيع�د   ،19:00

للمرة االأوىل على االإطالق خارج اإيطاليا اإك�صبو 2020 دبي ينظم
طواف اإيطاليا للدراجات 

الهوائية مب�ساركة اأهم النجوم
•• دبي- الفجر

ي�ستعد اإك�سبو 2020 دبي، ل�ستقب�ل نخبة من اأبرز جنوم ركوب الدراج�ت 
"طواف  �سب�ق  من  نوعه�  من  ن�سخة  اأول  يف  �سي�س�ركون  الذين  الع�مليني، 
 6 وذلك يف  الإيط�لية،  الأرا�سي  تق�م خ�رج  الهوائية  اإيط�لي�" للدراج�ت 
ب�سب�ق  للفوز  املحرتفون  الدراج�ت  راكبو  �سيتن�ف�ض  املقبل، حيث  نوفمرب 
ق�سر املدى من 30 لفة على حلبة تبلغ م�س�حته� 2.1 كيلومرت يف موقع 

احلدث الدويل.
اإيط�لي�  ط���واف  �سب�ق  متيز  ا�ستعرا�ض  اإىل  الح��ت��ف���يل  احل���دث  وي��ه��دف 
للدراج�ت الهوائية، والذي يق�م ب�سكل �سنوي يف اإيط�لي�، وهو اأحد �سب�ق�ت 
الع�م  تنظيمه منذ  يتم  وال���ذي  ال��ع���مل،  ال��ك��ربى على م�ستوى  ال��دراج���ت 

الع�ملي. ال�سب�ق  لهذا  الأوىل  النطالقة  �سهد  الذي   1909
�سيق�م  الذي  التحدي  �سي�س�ركون يف  الذين  الب�رزين  الدراجني  ومن بني 
 ،2021 اإيط�لي�" لع�م  "طواف  الف�ئز بج�ئزة  ال��دويل،  يف موقع احلدث 
والكوملبي اإيغ�ن برن�ل الف�ئز ب�لقمي�ض الأ�سفر يف طواف فرن�س� للدراج�ت، 
وبيرت �س�ج�ن، بطل الع�مل ثالث مرات يف �سب�ق الحت�د الدويل للدراج�ت 
للمحرتفني ))UCI، والبطل فيليبو ج�ن�، الف�ئز ب�ست مراحل من �سب�ق 

اإيط�لي� للدراج�ت الهوائية، وغرهم.
و�سي�س�رك راكبو الدراج�ت الهوائية يف ال�سب�ق الذي مت تنظيمه ب�لتع�ون 
مع جمل�ض دبي الري��سي وجن�ح اإيط�يل، على حلبة م�سممة على �سكل رمز 
للدراج�ت،  اإيط�لي�  �سب�ق  رم��ز  وه��و   )Amore Infinit( الالنه�ية 
حيث  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  اإيط�لي�  جن�ح  من  ب�لقرب  ال�سب�ق  و�سيق�م 

�سيكون هن�ك ن�سب تذك�ري خ��ض ب�"طواف اإيط�لي�".
و�سي�ست�سيف جن�ح اإيط�لي� اأي�س�ً جل�سة "لق�ء وحتية" مع راكبي الدراج�ت 
اإىل  للتحدث  ح�سرية  فر�سة  امل�سجعني  مينح  مم�  املقبل،  نوفمرب   5 يف 
ب�ل�سب�ق  لالحتف�ل  �سينظم  ال��ذي  الع�س�ء  حفل  قبل  املف�سلني،  جنومهم 
الفتت�حي  على �سرف املت�س�بقني. يوفر جن�ح اإيط�لي�، الواقع يف الفر�س�ن، 
جديدة،   وجت���ري��ة  ومهنية  تعليمية  فر�س�ً  تقدم  ُتن�سى  ل  جتربة  ل��ل��زوار 
ويعر�ض املب�ين والأنظمة والتقني�ت التي تلعب دوراً رئي�سي�ً يف ال�ستدامة 

والقت�س�د الدائري والهند�سة الرقمية.

ال�سناعات اليدوية حا�سرة بقوة بجناح جيبوتي يف اأك�سبو 2020 

الإمارات العاملية لالأملنيوم متنح املوظفني اإجازة �ستة اأيام لزيارة اإك�سبو 
2020 وتغطي تكاليف املوا�سالت جلميع موظفيها يف املنا�سب  غري الإ�سرافية 

مب�صاركة 140 �صانعا للتغيري من 76 دولة

جناح مبدعون يف اخلري م�ستوحى من الأم�ش ليحفز اأبناء اليوم لبناء غد اأف�سل

•• اأك�سبو:  اأ�سامة عبد املق�سود 

يف  التنقل  منطقة  يف  تقع  جيبوتي  دول���ة  ك���ن��ت  اإذا 
دول  م��ن  العديد  ب��ني  دب��ي   2020 اأك�سبو  معر�ض 
الع�مل الأوروبي والعربي مثل �سوري� وال�سنغ�ل فهى 
الدول  من  والعديد  وك�بي  رو�سي�  من  قريبة  اأي�س� 
الإم�����رات،  اأر����ض  على  ال��ع���مل  خريطة  يف  املختلطة 
اأنه�  لكن موقعه� على الكرة الأر�سية يختلف حيث 
وتطل  اأفريقي  ال��ق��رن  منطقة  يف  تقع  عربية  دول��ة 
وحتده�  امل��ن��دب  ب���ب  مل�سيث  الغربي  ال�س�طئ  على 
واجلنوب  الغرب  من  واثيوبي�  ال�سم�ل  من  اإريرتي� 
وال�����س��وم���ل م��ن اجل��ن��وب ال�����س��رق��ي ك��م��� ت��ط��ل على 
البحر الأحمر وخليج عدن، وتبعد عن �سبة اجلزيرة 
الكلية  م�س�حته�  وت��ع��د  كيلو،   20 ح���وايل  البمنية 
ال�سك�ن  23،200 كيلو مرت مربع، فيم� يبلغ عدد 
م� يزيد قليال عن املليون ن�سمة، وع��سمته� مدينة 
العمالق  ن��ور  م�سروع  على  ح�لي�  وتعمل  جيبوتي، 
و�سي�حية  وجت���ري��ة  اقت�س�دية  ن���ف��ذة  يعترب  ال���ذي 
مهمني، حيث يربط ج�سر كبر بني جيبوتي واليمن 

ب�ق�مة  للدولتني  يتيح  املندب مم�  ب�ب  عرب م�سيق 
تع�ون م�سرتك ويوفر فر�ض للعمل.

اأب���و بكر ح�سن م�����س��وؤول ج��ن���ح دول���ة جيبوتي  ي��ق��ول 
اأن  التنقل،  منطقة  دب��ي   2020 اأك�سبو  معر�ض  يف 
تعود  اأك�سبو  يف  جيبوتي  دول��ة  م�س�ركة  من  الهدف 
دولتن�  ب��ت���ري��خ  وال��ت��ع��رف  ب�ل�سي�حة  اله��ت��م���م  اإىل 
وموروثه� الثق�يف  وتراثه� وم� تقدمه من �سن�ع�ت 
املج�لت،  �ستى  يف  ح���ل��ي��ة  نه�سة  م��ن  ب��ه  مت��ر  وم���� 
هيئة  على  الداخل  من  �سمم  اجلن�ح  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
تق�طع�ت على �سكل متحف لعر�ض الأواين الفخ�رية 
ب�ل�س�فة  ال��ي��دوي��ة،  ال�سن�ع�ت  وبع�ض  واحلجرية 
املعلقة على اجل��دران تو�سح ت�ريخ  لبع�ض اللوح�ت 
ومك�نته�  جليبوتي  التو�سيحية  واخلرائط  املنطقة 
بني الأمم. وي�سيف اأبو بكر ح�سن م�سوؤول اجلن�ح اأن 
ال�سن�ع�ت اليدوية تقوم ب�سن�عته� الن�س�ء وهى عب�رة 
عن �سالل واأحزمة تقليدية واأعم�ل يدية من الق�ض 
و�سعف النخيل واللوؤلوؤ، وتعترب هذه ال�سن�ع�ت من 
املتع�قبة  نقله لالأجي�ل  الذي نحر�ض على  ال��رتاث 
ن�ستخدم  الوقت  نف�ض  يف  تراثن�  على  نح�فظ  حتى 

الأن يف  ح��ت��ى  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����س��ن���ع���ت يف حي�تن�  ه���ذه 
اأهم اخل�م�ت التى ت�سدره�  املن�طق الزراعية، ومن 
الفرو واجللود واإع�دة ت�سدير الألب�ن،  جيبوتي هو 
وذلك يعود اإىل وفرته� وزي�دته� عن ح�جة املجتمع. 
وبني اأبو بكر ح�سن اأن جيبوتي متتلك من املقوم�ت 
م� جتعله� على اخلريطة ال�سي�حية الدولة، فلدين� 
���س���ط��ئ ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ي��ت��م��ت��ع ف��ي��ه ال�سي�ح 
من  وغره�  املرج�نية  ال�سعب  وم�س�هدة  ب�لغط�ض 
ب�أن  واأف����د  ب�ل�س�حل،  املتعلقة  الرتفيهية  ال�سي�حة 
املجتمع  ع��ن  امل��ع��ربة  ال�����س��ور  بع�ض  يعر�ض  اجل��ن���ح 
اجليبوتي من بورتريه�ت وخريطة تو�سيحية ملوقع 
الدولة على الع�مل، و�س��سة عر�ض تبث طوال الوقت 
ثق�فة  من  متتلكه  وم���  جيبوتي  عن  ت�سجيلي  فيلم 

واعدة وت�ريخ عميق وتراث وا�سح جلميع الزوار.
دولة جيبوتي  م�سوؤول جن�ح  بكر ح�سن  اأبة  واأ�س�ف 
يف  عظيم  ح��دث  يعترب   2020 اك�سبو  معر�ض  اأن 
اأن  للجميع  الفر�سة  وات���ح  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الزوار  على  ثق�فتن�  ن�سر  يف  دور  لن�  ويكون  ي�س�رك 
زوار  ي�ستهدف  املعر�ض  اأن  كم�  بدولتن�،  والتعريف 

من دول الع�مل وقد توافد علين� العديد من الزوار 
ال�سن�ع�ت  خ��سة  املعرو�سه  الأعم�ل  من  وانبهروا 

اليدوية

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت �سركة الإم���رات الع�ملية لالأملنيوم، اأكرب �سركة �سن�عية يف دولة الإم�رات 
يف  املوظفني  منح  قراره�  عن  اأم�ض  والغ�ز،  النفط  قط�ع  خ���رج  املتحدة  العربية 

املن��سب الإ�سرافية اإج�زة ت�سل اإىل �ستة اأي�م لزي�رة اإك�سبو 2020. 
و�ستتكفل ال�سركة اأي�س�ً بتك�ليف التذاكر واملوا�سالت جلميع موظفيه� يف املن��سب  
غر الإ�سرافية ممن يعملون بنظ�م الوردي�ت لزي�رة املعر�ض. واجلدير ب�لذكر اأن 

عدد موظفي ال�سركة يبلغ حوايل 7،000 موظف�ً وموظفًة. 
وق�ل ال�سيد عبد الن��سر بن كلب�ن، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الإم���رات الع�ملية 
ميكن  ل  ع�ملي�ً  ومعر�س�ً  ت�ريخي�ً  حدث�ً  الإم����رات  دول��ة  "ت�ست�سيف  لالأملنيوم: 
اأهداف ال�سركة يف  2020 تتم��سى مع  اإك�سبو  اأن موا�سيع  تفويت زي�رته. ومب� 
ابتك�ر الأملنيوم الذي يدخل يف جميع جوانب احلي�ة الع�سرية، وتوافق قيمه� التي 
تت�سمن الحتف�ء ب�ل�ستدامة والبتك�ر مع عملن� ب�سكل كبر، ف�إنن� نريد لفريقن� 
املكون من 7،000 موظف التعرف على ذلك ملعرفة الدور الذي �ستلعبه ال�سركة 

يف ر�سم م�ستقبل الأجي�ل الق�دمة". 
وقد اخت�ر الق�ئمون على اإك�سبو 2020 حوايل 80 موظف�ً من ال�سركة للتطوع 
يف احلدث الع�ملي، حيث اأن كاًل منهم �سيمنح فرتة اأ�سبوعني للعمل �سمن اأجنحة 

املعر�ض وخدمة زواره. 
2020 �سمن جن�ح موؤ�س�سة دبي  اإك�سبو  وت�س�رك الإم���رات الع�ملية لالأملنيوم يف 

لال�ستثم�رات احلكومية التي متتلك 50 ب�ملئة من اأ�سهم ال�سركة. 

•• دبي- الفجر

الأر�ض  اأ�سق�ع  خمتلف  من  قدموا  للتغير  �س�نع�   140
ليقدموا حلول م�ستدامة من �س�أنه� اإحداث فرق حقيقي يف 

حي�ة الن��ض على م�ستوى الع�مل.
ميكن الآن التعرف على هذه احللول – وعلى مبدعيه� – 

يف جن�ح "مبدعون يف اخلر" من اإك�سبو ليف.
اإك�سبو ليف هو الأول من  برن�مج ِمنح البتك�ر املوؤثر من 
مبتكرا   140 ويدعم  ال��دويل،  اإك�سبو  م�ستوى  على  نوعه 
اأن البتك�ر  76 دولة خمتلفة، ليربهن على  جمتمعي� من 

من اجلميع واإىل اجلميع.
يدعم اإك�سبو ليف املبتكرين املجتمعيني من خمتلف اأقط�ر 
الع�مل، وهو منظومة ت�س�هم يف ربط احل��سلني على املِنح 
اإىل  اجلن�سي�ت،  متعددة  واملنظم�ت  احلكومية  ب�ملوؤ�س�س�ت 
على  الآن  الأ���س��واء  وتت�سلط  ببع�ض.  بع�سهم  رب��ط  ج�نب 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��ربن���م��ج  ِم��ن��ح  م��ن  امل�ستفيدين 

بو�سفهم ركن� اأ�س��سي� يف جن�ح "مبدعون يف اخلر".
اإك�سبو  اإك�سبو ليف،  اأول،  رئي�ض  ن�ئب  ك�يرز،  يو�سف  وق�ل 

كل  مينح  اجل��ن���ح  يف  املبدعني  وج��ود  "اإن  دب��ي:   2020
اأن يجد  ن�أمل  امل�س�همة.  اأي�س�  ي�ستطيع  ب�أنه  اإح�س��س�  زائر 
ال��ذي ك�ن  الزائرون يف داخلهم اجل��راأة والإب��داع والطموح 
اإىل  ال��ي��وم،  هن�  املِ��ن��ح  على  ه���وؤلء احل��سلني  وج��ود  اأ�س��ض 
ج�نب ا�ستمداد الإله�م ليكونوا جزءا من امل�ستقبل الأف�سل 

الذي ن�سعى له جميع�".
جت�سدت الروؤية اجلريئة يف ت�سميم اجلن�ح، بت�سور اأحمد 
�سركة  موؤ�س�ض  الإم����رات���ي  امل�سمم  بوخ�ض،  الرحمن  عبد 
اأن  حيث  دب��ي.  "اركيدنتيتي" ومقره�  املعم�رية   الهند�سة 
ت�سميم اجلن�ح م�ستلهم من خيمة بدوية ك�نت مقرا للق�ء 
وال�سيخ  نهي�ن،  اآل  �سلط�ن  بن  زاي��د  ال�سيخ  جمع  ت�ريخي 
اأن  ث��راه��م���، ح��ي��ث  اآل م��ك��ت��وم، ط��ي��ب اهلل  ب��ن �سعيد  را���س��د 
هذه  حت��ت  الت�ريخي  اللق�ء  بهذا  يّذكرن�  اجل��ن���ح  ت�سميم 

اخليمة. 
العربية  الإم�����رات  دول��ة  ت�أ�سي�ض  اللق�ء  ذل��ك  ثمرة  وك���ن��ت 
اأف�سل  حل��ي���ة  م�سرتكة  روؤي���ة  على  ال��وق��وف  بعد  امل��ت��ح��دة، 
ل�سعبهم�، وهو املفهوم ذاته الذي يتبن�ه اإك�سبو ليف، حيث 
اأنح�ء  جميع  من  اأف��راد  يقدمه�  مبتكرة  حلول  عن  يبحث 

الع�مل ل�سنع الإبداع يف اخلر خلدمة الب�سرية جمع�ء. 
الطبيعة  ذات��ه  املفهوم  ه��ذا  لن�  "اأبرز  بوخ�ض:  اأحمد  وق���ل 
التحويلية ل� ’قوة الفكر‘. وك�نت تلك ال�سلة التي اأقمن�ه� 
هي التي جمعت بني مب�درات اإك�سبو ليف، التي من �س�أنه� 
اأنح�ء  جميع  يف  التحويلية  الأف��ك���ر  على  ال�سوء  ت�سليط 

الع�مل لتغير حي�ة الب�سر".
" امل�ستوحى من  "مبدعون يف اخلر  وك�نت النتيجة جن�ح 
خيمة بدوية، مع اإ�س�فة مل�س�ت من العم�رة الي�ب�نية اإليه�، 
البي�س�ء تعطيه�  الأوريغ�مي  عرب �سل�سة ن�عمة من طي�ت 
ت�أثرا متموج�. وتبداأ الرحلة يف اجلن�ح حتى قبل دخوله، 
حيث ميتد املعر�ض، حتت ظل املمر، من الواجهة الداخلية 

اإىل اخل�رج.  
�سيقدم جن�ح "مبدعون يف اخلر" م�س�حة تف�علية لتو�سيل 
اأن��ض ع�ديني  الق�س�ض عن  الع�مليني، و�سرد  املبتكرين  اآراء 
اأف�����س��ل. ويعترب ه��ذا اجل��ن���ح ح��سن�  غ���روا ال��ع���مل مل��ك���ن 
واحلوار،  الإب���داع،  بتعزيز  تهتم  التي  البتك�رية  لالأعم�ل 
وال�سراكة، والبتك�ر؛ وَتعود بت�أثر اإيج�بي على املجتمع�ت، 
كم� يحفز الزوار لقدح زن�د عزميتهم ليكونوا �سن�ع التغير 

ملواجهة امل�ستقبل. 
وق�����ل ك����ي���رز "مل ي��ن��ت��ه ���س��ع��ي��ن��� ب��ع��د، ن��ري��د ل��ك��ل زائ����ر اأن 
يهمه،  م�  ملن�ق�سة  ندعوه  البتك�ر،  م�سرة  يف  الت�يل  يكون 

والتحدي�ت التي تواجهه، والأ�سي�ء التي توؤرقه".   

"ن�سعى اإىل تقدمي جتربة زائر خمتلفة و�سخ�سية، بهدف 
حث الزوار على امل�س�همة يف حت�سني حي�ة الن��ض، واحلف�ظ 
الإب���داع  على  ال��ق��درة  جميع�  فلدين�  الأر�����ض.  ك��وك��ب  على 

والبتك�ر ولكل واحد من� هدف اأ�سمى يف هذه احلي�ة".
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك:

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 313605 بت�ريخ: 2019/07/10

امل�سجلة ب�لرقم: 313605 بت�ريخ: 2019/09/09
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

  ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 5998 بت�ريخ: 1994/04/27
امل�سجلة ب�لرقم: 5998 بت�ريخ: 1997/07/31

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 60540 بت�ريخ: 2004/05/03
امل�سجلة ب�لرقم: 60540 بت�ريخ: 2006/02/20

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 1
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل :2021/10/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 60541 بت�ريخ: 2004/05/03
امل�سجلة ب�لرقم: 60541 بت�ريخ: 2007/02/22

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 145529 بت�ريخ: 2010/08/02

امل�سجلة ب�لرقم: 145529 بت�ريخ: 2011/04/21
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 145701 بت�ريخ: 2010/08/05

امل�سجلة ب�لرقم: 145701 بت�ريخ: 2011/05/01
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،   مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 145808 بت�ريخ: 2010/08/09

امل�سجلة ب�لرقم: 145808 بت�ريخ: 2011/05/01
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بت�ريخ: 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 150550 بت�ريخ: 2010/12/13

امل�سجلة ب�لرقم: 150550 بت�ريخ: 2011/09/29
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 80454 بت�ريخ: 2006/05/09
امل�سجلة ب�لرقم: 80454 بت�ريخ: 2007/02/21

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 9398 بت�ريخ: 1995/02/27
امل�سجلة ب�لرقم: 9398 بت�ريخ: 1996/07/24

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 9401 بت�ريخ: 1995/02/27
امل�سجلة ب�لرقم: 9401 بت�ريخ: 1996/12/21

ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.

 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 1
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل :2021/10/26 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 145528 بت�ريخ: 2010/08/02

امل�سجلة ب�لرقم: 145528 بت�ريخ: 2011/04/21
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 150598 بت�ريخ: 2010/12/14

امل�سجلة ب�لرقم: 150598 بت�ريخ: 2011/09/29
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 150973 بت�ريخ: 2010/12/23

امل�سجلة ب�لرقم: 150973 بت�ريخ: 2013/03/25
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 150974 بت�ريخ: 2010/12/23

امل�سجلة ب�لرقم: 150974 بت�ريخ: 2013/02/24
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 10
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 150975 بت�ريخ: 2010/12/23

امل�سجلة ب�لرقم: 150975 بت�ريخ: 2013/02/24
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 21
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 155641 بت�ريخ: 2011/04/12

امل�سجلة ب�لرقم: 155641 بت�ريخ: 2012/06/25
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 158758 بت�ريخ: 2011/06/19

امل�سجلة ب�لرقم: 158758 بت�ريخ: 2013/02/28
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 181104 بت�ريخ: 2012/10/24

امل�سجلة ب�لرقم: 181104 بت�ريخ: 2014/06/18
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 182922 بت�ريخ: 2012/12/04

امل�سجلة ب�لرقم: 182922 بت�ريخ: 2014/06/16
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك:

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 185140 بت�ريخ: 2013/01/16

امل�سجلة ب�لرقم: 185140 بت�ريخ: 2014/07/20
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 211586 بت�ريخ: 2014/05/13

امل�سجلة ب�لرقم: 211586 بت�ريخ: 2014/11/13
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 216138 بت�ريخ: 2014/08/18

امل�سجلة ب�لرقم: 216138 بت�ريخ: 2015/01/15
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 226333 بت�ريخ: 2015/02/04

امل�سجلة ب�لرقم: 226333 بت�ريخ: 2015/06/07
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 288262 بت�ريخ: 2018/03/04

امل�سجلة ب�لرقم: 288262 بت�ريخ: 2018/10/21
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 295934 بت�ريخ: 2018/07/24

امل�سجلة ب�لرقم: 295934 بت�ريخ: 2018/12/19
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 310862 بت�ريخ: 2019/05/09

امل�سجلة ب�لرقم: 310862 بت�ريخ: 2019/07/24
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 314910 بت�ريخ: 2019/08/01

امل�سجلة ب�لرقم: 314910 بت�ريخ: 2019/10/20
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 226335 بت�ريخ: 2015/02/04

امل�سجلة ب�لرقم: 226335 بت�ريخ: 2015/06/07
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 268567 بت�ريخ: 2017/02/21

امل�سجلة ب�لرقم: 268567 بت�ريخ: 2017/08/06
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 268568 بت�ريخ: 2017/02/21

امل�سجلة ب�لرقم: 268568 بت�ريخ: 2017/08/06
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 5
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 282301 بت�ريخ: 2017/11/05

امل�سجلة ب�لرقم: 282301 بت�ريخ: 2018/08/08
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل :2021/10/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 333746 بت�ريخ: 2020/08/10

امل�سجلة ب�لرقم: 333746 بت�ريخ: 2020/11/24
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791

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

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية:
املودعة ب�لرقم: 333747 بت�ريخ: 2020/08/10

امل�سجلة ب�لرقم: 333747 بت�ريخ: 2020/11/24
ب�إ�سم امل�لك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�س�يد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتن�زل له: يونيليفر جلوب�ل اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سناليت، ويرال،  مر�سي�س�يد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2020/12/18

ت�ريخ الت�أ�سر يف ال�سجل : 2021/10/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

EAT 174791 يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
ليفتك �ض م ح

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 356425        بت�ريخ :2021/7/28    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

ب��س��م: ليفتك �ض م ح.
العنوان: �سندوق بريد 41850 ، املنطقة احلرة ب�حلمرية، ال�س�رقة، الإم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مب�ين  معدنية،  بن�ء  م��واد  منه�،  خليط  وك��ل  نفي�سة  غر  مع�دن 
ال�سكك احلديدية، حب�ل واأ�سالك غر كهرب�ئية من مع�دن غر نفي�سة، م�سنوع�ت حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتج�ت م�سنوعة من مع�دن  الوث�ئق والأ�سي�ء  �سغرة، موا�سر واأن�بيب معدنية، خزائن حفظ 

غر نفي�سة غر واردة يف فئ�ت اأخرى، خ�م�ت مع�دن.
الواق�عة ب�لفئة: 06

ب�للون  ن�سفه�  ق�عدة  ت�سميم  ي�سبه  مثلث  �سبه  ل�سكل  ت�سميم مميز  تتكون من  العالمة  العالمة:  و�سف 
الأحمر ون�سفه� الآخر ب�للون الأ�سود كتبت اأ�سفله� الكلم�ت )TEKLIFT( ب�سكل مميز ب�للونني الأحمر 

والأ�سود كم� هو مو�سح ب�ل�سكل املرفق.
ال�سراط�ت:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 358868         بت�ريخ: 2021/09/06
ب��س��م: دميي بولند ا�ض بي. زد او.او. ا�ض بي. كيه.

وعنوانه: يو ال. تران�سبورتوف�سوف 3، بي ال-39-200 ديبي�س�، بولندا
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت �س�لت ال�سي�سة او الرجيلة. 
الواق�عة ب�لفئة: 43

و�سف العالمة: عب�رة عن كلمة WOOKAH ب�حرف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د 
، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 359819         بت�ريخ: 2021/09/19
ب��س��م: 3 هولدينجز ال ال �سي

وعنوانه: 2250 ا�ض. وي�سرتن اأفينيو، ب�رك فور�ست، اي ال 60466، الولي�ت املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

)جتميلية(؛  اجل�سم  مق�سرات  )جتميلية(؛  الوجه  مق�سرات  حالقة؛  جل  لل�سعر؛  مكيف�ت  لل�سعر؛  �س�مبو 
للعن�ية  طبية  غر  زي��وت  )جتميلية(؛  الوجه  كرمي�ت  التجميل؛  كرمي�ت  ال�سعر؛  جل  ال�سعر؛  بخ�خ�ت 
ب�للحية؛ زيوت غر طبية للعن�ية ب�ل�سعر؛ م�سل ال�سعر غر العالجي؛ املراهم لأغرا�ض التجميل؛ معجون 
التجميل؛ �سمع لت�سفيف  ال�سعر لأغرا�ض  بودرة تعبئة  ال�سعر؛ بخ�خ  ال�سعر؛ م�س�حيق ت�سفيف  لت�سفيف 
ال�سعر؛ كرمي�ت ت�سكيل ال�سعر؛ جل ملون لل�سعر؛ حب�ت ال�سمع لزالة �سعر اجل�سم؛ �سرائح ال�سمع لزاله 
ال�سوداء؛ ملون�ت  الروؤو�ض  لإزال��ة  الأنف  تنظيف  �سرائط  الوجه؛  �سعر  ال�سمع لزاله  �سرائح  �سعر اجل�سم؛ 
موؤقتة للحية؛ اأقالم جتميل العيون؛ األي�ف لتعبئة ال�سعر )جتميلية(؛ �سبغ�ت ال�سعر املوؤقتة )جتميلية(؛ 
تبي�ض  م�ستح�سرات  تكثيف؛  كرمي�ت  به�  واملعنى  لل�سعر  التجميل  م�ستح�سرات  كريهة؛  روائ��ح  مزيالت 

ال�سعر
الواق�عة ب�لفئة: 3

 L ب�لتينية يق�بله الرقم 3 مكتوبني ب�سكل مميز وبينهم� يف ال�سفل كتب احلرف L و�سف العالمة: حرف
ملت�سق ب�لرقم 3 يليه� احلرفني VE يليه� احلرف L ملت�سق ب�لرقم 3 ب�للون ال�سود.

 ال�س��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 359820         بت�ريخ: 2021/09/19
ب��س��م: 3 هولدينجز ال ال �سي

وعنوانه: 2250 ا�ض. وي�سرتن اأفينيو، ب�رك فور�ست، اي ال 60466، الولي�ت املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مراييل  )مالب�ض(؛  للم�ء  م�س�د  ال�سعر  لت�سفيف  قبع�ت  احلالقة؛  وحم��الت  ال�س�لون�ت  يف  لال�ستخدام  قبع�ت 
مراييل  )امل��الب�����ض(؛  القم��ض  من  للوجه  اأقنعة  ورق��ي��ة؛  مراييل  بال�ستيكية؛  مراييل  )مالب�ض(؛  للم�ء  م�س�دة 
)مالب�ض(؛ بندان�ت )من�ديل للرقبة(؛ �سن�دل؛ �سراويل اإ�ستحم�م؛ اأحزمة )مالب�ض(؛ حم�لت ال�سدر الري��سية؛ 
اأحذية؛ �سورت بوك�سر؛ قبع�ت كونه� اأغطية للراأ�ض؛ املالب�ض التي حتتوي على مواد تنحيف؛ املالب�ض التي حتتوي 
داخلية؛  البولو؛ مالب�ض  ي�ق�ت )مالب�ض(؛ ف�ست�ن؛ باليز  LED؛ مالب�ض جلدية؛ مع�طف؛  ليد  على م�س�بيح 
قم�س�ن  بلوزات؛  الراأ�ض؛  اأغطية  الراأ�ض؛  حج�ب  اأحذية؛  ال�سعر؛  ت�سفيف  قبع�ت  قبع�ت؛  ا�س�بع؛  ب��دون  قف�زات 
الُبْن�ض  وق�ية؛  اأرواب  اخل�رجية؛  املالب�ض  الرقبة؛  اأنبوب  اأو�سحة  )بن�طيل(؛  �سيق  �سروال  )مالب�ض(؛  جر�سي 
)عب�ءات ن�سفية مع �سق يف املنت�سف للراأ�ض(؛ لف�ع�ت؛ �س�لت؛ قم�س�ن؛ اأبواط؛ قم�س�ن ق�سرة الأكم�م؛ جوارب 
ق�سرة؛ اجلراميق )لب��ض لتغطية الك�حل واأ�سفل ال�س�ق(؛ ج�كيت�ت )مالب�ض(؛ مالب�ض داخلية؛ �سرتات؛ جرزاية 
)كنزات �سوفية(؛ قم�س�ن ن�سف كم؛ اأثواب �سيقة؛ قبع�ت ذات ت�ج اأ�سطواين مرتفع؛ بن�طيل؛ �سراويل؛ �سراويل 
اأدوات م�نعة لنزلق الأحذية؛ بذلت؛  اأزي�ء موحدة؛ �سدارات؛ مالب�ض م�س�دة للم�ء؛  داخلية؛ مالب�ض داخلية؛ 

ربط�ت عنق.
الواق�عة ب�لفئة: 25

و�سف العالمة: حرف L ب�لتينية يق�بله الرقم 3 مكتوبني ب�سكل مميز وبينهم� يف ال�سفل كتب احلرف L ملت�سق 
ب�لرقم 3 يليه� احلرفني VE يليه� احلرف L ملت�سق ب�لرقم 3 ب�للون ال�سود.

ال�س��رتاط�ت: 
اإر�س�له  اأو   ، القت�س�د  وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360405         بت�ريخ: 2021/09/26
رقم الأولوية : 018448890

ت�ريخ الأولوية : 2021/04/08
بلد الأولوية: الحت�د الوروبي 

ب��س��م: ريخرت ف�رم� ايه جي
وعنوانه: فيلدج��سه 19، ايه 4600 فيلز، النم�س�
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

ال�سيدلنية؛  وامل����واد  امل�ستح�سرات  البيطرية؛  وامل����واد  امل�ستح�سرات  بيطرية؛  م�ستح�سرات  الأدوي����ة؛ 
املكمالت الغذائية للحيوان�ت؛ اأدوية لالأغرا�ض البيطرية ؛ علف حيواين طبي؛ امل�س�ف�ت الطبية لالأغذية 

احليوانية؛ العلف التكميلي.
الواق�عة ب�لفئة: 5

و�سف العالمة: عب�رة كلمة VETVIVA ب�للغة الجنليزية ب�للون ال�سود
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360514         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569319

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

برامج الكمبيوتر، تطبيق�ت برامج الكمبيوتر ق�بلة للتنزيل لال�ستخدام يف الأجهزة املحمولة.
الواق�عة ب�لفئة: 9

و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360515         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569320

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

توفر �سوق مب��سرة عرب الإنرتنت مل�سرتي وب�ئعي ال�سلع واخلدم�ت التي تتمثل يف العمل كو�سيط  جت�ري 
ومروج مبيع�ت للب�ئعني وامل�سرتين الخرين للمنتج�ت واخلدم�ت مثل املركب�ت الربية.

الواق�عة ب�لفئة: 35
و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.

ال�س��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360516         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569323

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت الت�أمني؛ اخلدم�ت امل�لية؛ اخلدم�ت النقدية؛ الوك�لت العق�رية مب� يف ذلك اخلدم�ت التي تقدمه� 
موؤ�س�س�ت اأخرى غر البنوك واملعنى به� الوك�لت امل�لية الفردية وك�لت القرو�ض وخدم�ت وك�لة حت�سيل 

الديون؛ الرع�ية اأو الكف�لة امل�لية؛ الأدارة م�لية؛ قرو�ض )متويل(؛ �سم�سرة الت�أمني؛ معلوم�ت الت�أمني.
الواق�عة ب�لفئة: 36

و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360518         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569324

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت البن�ء؛ خدم�ت الإ�سالح و خدم�ت الرتكيب.
الواق�عة ب�لفئة: 37

و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360519         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569325

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت الت�س�لت، خ�سو�س� �سهولة الو�سول وت�سليم )نقل( البي�ن�ت واملعلوم�ت والن�سو�ض وال�سور ب�سكل 
املعلوم�ت  بي�ن�ت  قواعد  اإىل  الو�سول  �سهولة  وملحق�ته�؛  املركب�ت  غي�ر  وقطع  املركب�ت  جم�ل  يف  خ��ض 

الإعالمية عرب الإنرتنت وخ��سة يف جم�ل املركب�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 38

و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 360520         بت�ريخ: 2021/09/27
رقم الأولوية : 2569326

ت�ريخ الأولوية : 2021/06/22
بلد الأولوية: املك�سيك

ب��س��م: يويف تيك، ا�ض.ايه.بي.اي. دي اي �سي.يف.
وعنوانه: كريترا اأموموللكو- ك�بولوك نومرو 1، كولوني� ال ب�نتيون، لرم� دي فيالدا، �سي. بي. 52005، 

ا�ست�دو دي ميك�سيكو، املك�سيك 
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

احلو�سبة  خدم�ت  ال�سن�عي؛  البحث  ال�سن�عي،  التحليل  التقنية؛  اأو  والتكنولوجية  العلمية  اخل��دم���ت 
ال�ستخدام  توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  عن  مبعلوم�ت  الويب  مواقع  توفر  ال�سح�بية؛ 
املوؤقت للربامج الق�بلة للتنزيل وغر الق�بلة للتنزيل يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت امل�ستعملة لتحليل املركب�ت 
ال�ستخدام  توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  للعمالء  والت�سليم  وال�سراء  واملبيع�ت  والأ�سع�ر 
ت�سليم  عملي�ت  مع  والدارة  التن�سيق  والتع�قد  واجل��دول��ة  للتنظيم  للتنزيل  الق�بلة  غر  للربامج  املوؤقت 
التق�رير  واإع���داد  الإلكرتونية  البي�ن�ت  مراقبة  خدم�ت  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  املركب�ت 
التي  ال�سح�بية  التكنولوجي�  خدم�ت  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  الكمبيوتر  اأجهزة  ب��ستخدام 
توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  التق�رير  واإع���داد  الإلكرتونية  البي�ن�ت  مراقبة  على  تركز 
مواقع الويب مبعلوم�ت ال�سالمة يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت امل�ستعملة؛ توفر ال�ستخدام املوؤقت للربامج 
عرب الإنرتنت غر الق�بلة للتنزيل ل�ستالم والرد على طلب�ت الأ�سع�ر وال�سراء ل�سن�عة مبيع�ت املركب�ت 
امل�ستعملة؛ توفر ال�ستخدام املوؤقت للربامج عرب الإنرتنت غر الق�بلة للتنزيل من اجل ار�س�ل اإ�سع�رات 
توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  املحمولة  الأج��ه��زة  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  للعمالء  تلق�ئية 
قبل  من  ل�ستخدامه�  للتنزيل  الق�بلة  وغر  للتنزيل  الق�بلة  الإنرتنت  عرب  للربامج  املوؤقت  ال�ستخدام 
ا�ض  ايه  ايه  ا�ض  الربجمي�ت كخدمة  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  املحتملني يف  والعمالء  امل�سغلني 
)saas(؛ توفر ال�ستخدام املوؤقت للربامج عرب الإنرتنت غر الق�بلة للتنزيل لإجراء فحو�س�ت �سالمة 
املوؤقت للربامج عرب  امل�ستعملة؛ توفر ال�ستخدام  املركب�ت  املركب�ت يف �سن�عة مبيع�ت  واأ�س�طيل  املركب�ت 
الإنرتنت غر الق�بلة للتنزيل خلرائط الوقت الفعلي لتعقب املركب�ت وا�س�طيل املركب�ت �س�ئقي املركب�ت 
الق�بلة  الإن��رتن��ت  عرب  البحث  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف 
توفر  امل�ستعملة؛  املركب�ت  مبيع�ت  �سن�عة  يف  املركب�ت  مب�لكي  لالت�س�ل  للتنزيل  الق�بلة  وغر  للتنزيل 
�سن�عة  يف  والتق�رير  والتح�ليل  واملح��سبة  لالأعم�ل  للتنزيل  الق�بلة  غر  الإنرتنت  عرب  برامج  ا�ستخدام 
مبيع�ت املركب�ت امل�ستعملة؛ توفر ال�ستخدام املوؤقت للربامج عرب الإنرتنت الق�بلة للتنزيل وغر الق�بلة 
للتنزيل من اجل عر�ض ومتويل وتوفر الئتم�ن واملب�دلة يف املركب�ت يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت امل�ستعملة؛ 
املن�س�ت  الويب؛ توفر  التقنية من خالل مواقع  املتعلقة ب�لربامج والأجهزة واخلدم�ت  املعلوم�ت  توفر 
كخدمة احل�سوبية بي ايه ايه ا�ض )paas(؛ خدم�ت مراقبة العملي�ت ال�سن�عية يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت 
امل�ستعملة؛ خدم�ت ال�ست�س�رات التكنولوجية املتعلقة بتحليل هند�سة امل�كين�ت يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت 
الإنرتنت  امل�س�عدة عرب  للطرق؛  خدم�ت  اأو جدارته�   للت�أكد من �سالحيته�  املركب�ت  امل�ستعملة؛ فح�ض 
مل�ستخدمي برامج الكمبيوتر يف �سن�عة مبيع�ت املركب�ت امل�ستعملة؛ اإعداد التق�رير الفنية يف �سن�عة مبيع�ت 
مبيع�ت  �سن�عة  يف  الآلت  ح�لة  مراقبة  ب�لتكنولوجي�؛  املتعلق  اخل��رباء  اآراء  خدم�ت  امل�ستعملة؛  املركب�ت 
املركب�ت امل�ستعملة؛ البحث امليك�نيكي؛ تطوير العملي�ت ال�سن�عية؛ خدم�ت ال�سالمة التكنولوجية املتعلقة 

ب�ملركب�ت الربية، التحكم الفني لل�سي�رات.
الواق�عة ب�لفئة: 42

و�سف العالمة: عب�رة كلمة KAVAK مكتوبة ب�سكل خ��ض ومميز بحروف لتينية ب�للون ال�سود.
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:
املودعة حتت رقم : 359821         بت�ريخ: 2021/09/19

ب��س��م: 3 هولدينجز ال ال �سي
وعنوانه: 2250 ا�ض. وي�سرتن اأفينيو، ب�رك فور�ست، اي ال 60466، الولي�ت املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
جل  لل�سعر؛  مكيف�ت  لل�سعر؛  �س�مبو  به�  واملعنى  الآخرين  مل�سلحة  الب�س�ئع  من  متنوعة  جمموعة  جتمع 
ال�سعر؛ كرمي�ت  ال�سعر؛ جل  حالقة؛ مق�سرات الوجه )جتميلية(؛ مق�سرات اجل�سم )جتميلية(؛ بخ�خ�ت 
التجميل؛ كرمي�ت الوجه )جتميلية(؛ زيوت غر طبية للعن�ية ب�للحية؛ زيوت غر طبية للعن�ية ب�ل�سعر؛ 
ت�سفيف  م�س�حيق  ال�سعر؛  لت�سفيف  معجون  التجميل؛  لأغ��را���ض  امل��راه��م  العالجي؛  غر  ال�سعر  م�سل 
ال�سعر؛ جل  ال�سعر؛ كرمي�ت ت�سكيل  التجميل؛ �سمع لت�سفيف  ال�سعر لأغرا�ض  ال�سعر؛ بخ�خ بودرة تعبئة 
ملون لل�سعر؛ حب�ت ال�سمع لزالة �سعر اجل�سم؛ �سرائح ال�سمع لزاله �سعر اجل�سم؛ �سرائح ال�سمع لزاله �سعر 
الوجه؛ �سرائط تنظيف الأنف لإزالة الروؤو�ض ال�سوداء؛ ملون�ت موؤقتة للحية؛ اأقالم جتميل العيون؛ األي�ف 
لتعبئة ال�سعر )جتميلية(؛ �سبغ�ت ال�سعر املوؤقتة )جتميلية(؛ مزيالت روائح كريهة؛ م�ستح�سرات التجميل 
لل�سعر واملعنى به� كرمي�ت تكثيف؛ م�ستح�سرات تبي�ض ال�سعر، م�ستح�سرات التعقيم؛ م�ستح�سرات تعقيم 
لليدين، من�ديل  وامليكروب�ت، بخ�خ�ت مطهرة  للبكتري�  امل�س�دة  اليد وم�ستح�سرات مطهرة بخ�س�ئ�سه� 
واقي�ت  احل��الق��ة،  مو�ض  احل��الق��ة،  �سفرات  ال�سعر،  ت�سفيف  لأدوات  مطهر  رذاذ  واليدين،  للوجه  معقمة 
الوجه لال�ستخدام يف م�سففي ال�سعر )لأغرا�ض التجميل(، م�سخ�ت يدوية لر�ض األي�ف ال�سعر، ح�مالت 
النيرتول  و  الالتك�ض  قف�زات  التواليت(،  )مراي�  اليدوية  املراي�  املراي�،  الظهر،  حق�ئب  احلالقة،  �سفرات 
اخل�سن،  ال�سعر  فر�ض  ال�سعر،  فر�ض  ال��ع���م��ة،  ل��الأغ��را���ض  واح���دة  مل��رة  ت�ستخدم  التي  مط�طية(  )ق��ف���زات 
زج�ج�ت  ال�سعر،  لت�سفيف  العنق  فر�س�ة  جمموع�ت  الوجه،  تنظيف  فر�ض  اأم�س�ط،  جمموع�ت   ، اأم�س�ط 
الر�ض الف�رغة، اأوعية ق�بلة للطي م�سنوعة من البال�ستيك، فر�ض لال�ستخدام يف �سبغ ال�سعر، جمموع�ت 
الفرا�سي لأقنعة الوجه، اجلرار لتطهر اأدوات ت�سفيف ال�سعر، جمموع�ت اأم�س�ط اختي�ر ال�سعر، املن��سف، 
ومن��سف الوجه، قبع�ت لال�ستخدام يف ال�س�لون�ت وحمالت احلالقة؛ قبع�ت لت�سفيف ال�سعر م�س�د للم�ء 
)مالب�ض(؛ مراييل م�س�دة للم�ء )مالب�ض(؛ مراييل بال�ستيكية؛ مراييل ورقية؛ اأقنعة للوجه من القم��ض 
)املالب�ض(؛ مراييل )مالب�ض(؛ بندان�ت )من�ديل للرقبة(؛ �سن�دل؛ �سراويل اإ�ستحم�م؛ اأحزمة )مالب�ض(؛ 
حم�لت ال�سدر الري��سية؛ اأحذية؛ �سورت بوك�سر؛ قبع�ت كونه� اأغطية للراأ�ض؛ املالب�ض التي حتتوي على 
مواد تنحيف؛ املالب�ض التي حتتوي على م�س�بيح ليد LED؛ مالب�ض جلدية؛ مع�طف؛ ي�ق�ت )مالب�ض(؛ 
اأحذية؛  ال�سعر؛  ت�سفيف  قبع�ت  قبع�ت؛  ا�س�بع؛  ب��دون  ق��ف���زات  داخلية؛  مالب�ض  البولو؛  باليز  ف�ست�ن؛ 
حج�ب الراأ�ض؛ اأغطية الراأ�ض؛ بلوزات؛ قم�س�ن جر�سي )مالب�ض(؛ �سروال �سيق )بن�طيل(؛ اأو�سحة اأنبوب 
لف�ع�ت؛  للراأ�ض(؛  املنت�سف  �سق يف  الُبْن�ض )عب�ءات ن�سفية مع  اأرواب وق�ية؛  املالب�ض اخل�رجية؛  الرقبة؛ 
الك�حل  لتغطية  )لب��ض  اجلراميق  ق�سرة؛  ج��وارب  الأك��م���م؛  ق�سرة  قم�س�ن  اأب���واط؛  قم�س�ن؛  �س�لت؛ 
ن�سف  قم�س�ن  �سوفية(؛  )كنزات  جرزاية  �سرتات؛  داخلية؛  مالب�ض  )مالب�ض(؛  ج�كيت�ت  ال�س�ق(؛  واأ�سفل 
اأ�سطواين مرتفع؛ بن�طيل؛ �سراويل؛ �سراويل داخلية؛ مالب�ض داخلية؛  اأثواب �سيقة؛ قبع�ت ذات ت�ج  كم؛ 
اأزي�ء موحدة؛ �سدارات؛ مالب�ض م�س�دة للم�ء؛ اأدوات م�نعة لنزلق الأحذية؛ بذلت؛ ربط�ت عنق، مق�ب�ض 
ال�سعر، دب�بي�ض ال�سعر لتمكني الزب�ئن من مع�ينة و�سراء هذه الب�س�ئع ب�سهولة، مثل هذه اخلدم�ت تقدم 

بوا�سطة من�فذ البيع ب�جلملة وعن طريق الو�س�ئط الإلكرتونية.
الواق�عة ب�لفئة: 35

 L ب�لتينية يق�بله الرقم 3 مكتوبني ب�سكل مميز وبينهم� يف ال�سفل كتب احلرف L و�سف العالمة: حرف
ملت�سق ب�لرقم 3 يليه� احلرفني VE يليه� احلرف L ملت�سق ب�لرقم 3 ب�للون ال�سود.

ال�س��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  28 اأكتوبر 2021 العدد 13377

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3954/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الث�نية ع�سر رقم 859  

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� فيم� بينهم�  على �سبيل الت�س�من والت�س�مم ب�ن يوؤدوا للمدعية 
و�ستم�ئة وت�سع وثالثون درهم�(  الف�  واربعم�ئة وثالث وثالثون  2،433،639 درهم )مليون�ن  مبلغ وقدره 
ب�لإ�س�فة للف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق   حتى ت�ريخ ال�سداد الت�م.  املدعى : 
د م للرع�ية ال�سحية )�ض ذ م م (   عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي - �س�رع برج 
خليفة - مبنى برامي ت�ور - الط�بق 10 - وميثله : عبداهلل حممد ح�جي علي العو�سي. املطلوب اإعالنه : 1- 
اأميتى هيلث �ض ذ م م - �سفته : مدعى عليه. مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام 
املدعي عليهم� فيم� بينهم�  على �سبيل الت�س�من والت�س�مم ب�ن يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 2،433،639 درهم 
)مليون�ن واربعم�ئة وثالث وثالثون الف� و�ستم�ئة وت�سع وثالثون درهم�( ب�لإ�س�فة للف�ئدة الق�نونية بواقع 
الت�م. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2021/10/31  ال�سداد  ت�ريخ  ت�ريخ ال�ستحق�ق   حتى  5% من 
ال�س�عة 9.00 �سب�ح� يف مكتب اإدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مكتب اأبوظبي لال�ستثمار يعقد �سراكة مع ات�سالت لتعزيز 
مقومات القت�ساد الرقمي لل�سركات يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

ات�س�لت  م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  ع��ن  لال�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب  اأع��ل��ن 
والبتك�ر  ال�ستثم�ر  اإىل منظومة  القط�ع اخل��ض  �سرك�ت  لتعزيز و�سول 
يف اإم�رة اأبوظبي. وتهدف هذه ال�سراكة لتوفر فر�ض ا�ستثم�رية وجت�رية 
الكبر  ال��دع��م  ب��ني  اأبوظبي م��ن خ��الل اجلمع  اإم����رة  واع���دة لل�سرك�ت يف 
تتمتع  التي  الإبداعية  والقدرات  لال�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب  يوفره  ال��ذي 
اأبوظبي قد ت�سدرت ق�ئمة املدن الأكر ذك�ء  اإم�رة  به� ات�س�لت.  وك�نت 
يف ال�سرق الأو�سط بف�سل ا�ستثم�راته� الكبرة يف البنى التحتية املتقدمة 
والتقني�ت الذكية، وتقود الإم�رة ح�لي�ً جهود ومب�درات التحول الرقمي يف 
املنطقة. ولط�مل� ت�سدرت “جمموعة ات�س�لت” م�سهد التطورات التقنية 
الرائدة ع�ملي�ً  ال�سرك�ت  واح��دة من  املجموعة  تعترب  اإذ  اأبوظبي،  اإم���رة  يف 
توفر حلوله� وخدم�ته�  والتي  الن��سئة،  الأ�سواق  الت�س�لت يف  يف جم�ل 
املبتكرة اإىل 156.1 مليون م�سرتك يف 16 دولة يف اآ�سي� وال�سرق الأو�سط 

واأفريقي�. 
لقط�ع  الفر�ض  خللق  مع�ً  وات�س�لت  لال�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب  �سيعمل 
الأعم�ل يف اأبوظبي من خالل تعريف ال�سرك�ت ب�سبك�تهم� الوا�سعة وتعزيز 
ا�ستثم�رية  فر�ض  ال�سراكة  ه��ذه  وتتيح  الأ���س��ع��دة.  خمتلف  على  التع�ون 
واعدة وت�سكيل من�سة انطالق لتو�سعة الأعم�ل يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

بوابة  مب���ث����ب���ة  ل���ت���ك���ون  واأف���ري���ق���ي����، 
اأنح�ء  جميع  م��ن  لل�سرك�ت  ج��دي��دة 
الع�مل للتوا�سل مع ال�سرك�ء املعنيني 
ال��ف��ر���ض اجلديدة  وال���س��ت��ف���دة م��ن 

عرب قط�ع التكنولوجي� يف الإم�رة.
ه�س�م  منرة  ق�لت  املن��سبة،  وب��ه��ذه 
الكت�ب، املديرة التنفيذية لدى مكتب 
“ا�ستثمرت  ل��ال���س��ت��ث��م���ر:  اأب��وظ��ب��ي 
قط�ع  يف  كبر  ب�سكل  اأبوظبي  اإم����رة 
را�سخة  اأ���س�����ض  ل��ت��وف��ر  التكنولوجي� 
اأعم�ل �سرك�ت القط�ع  لدعم وتنمية 
ويتطلع مكتب  الإم�����رة.  اخل������ض يف 
من  لال�ستف�دة  لال�ستثم�ر  اأبوظبي 

ال�سراكة  خ����الل  م���ن  اجل���ه���ود  ه����ذه 
الت�س�لت  تكنولوجي�  جم���ل  يف  البتك�ر  رائ���دة  ات�����س���لت،  جمموعة  م��ع 
واملعلوم�ت، لتقدمي الدعم ل�سرك�ت القط�ع اخل��ض، حيث �ست�س�هم هذه 
من  ال�ستف�دة  م��ن  وامل�ستثمرين  التج�رية  الأع��م���ل  متكني  يف  ال�سراكة 
البنية التحتية الرقمية وال�سبكية املتقدمة يف دولة الإم�رات للو�سول اإىل 

جمموعة وا�سعة من الفر�ض ال�ستثم�رية«.
ات�س�لت:  يف  الأعم�ل  لقط�ع  التنفيذي  الرئي�ض  اأن��غ��الدا،  �سلف�دور  وق���ل 
لال�ستثم�ر،  اأبوظبي  مكتب  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  بهذه  “فخورون 
اإم�رة  يف  والب��ت��ك���ر  الإب���داع  منظومة  لتطوير  كبرة  اأهمية  ت��ويل  وال��ت��ي 
الأعم�ل  رواد  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  ال��دع��م  ت��وف��ر  خ���الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
واملبتكرين، ف�ساًل عن م�س�همته� يف ت�سريع وترة التحول الرقمي للهيئ�ت 

احلكومية وخمتلف ال�سرك�ت يف اإم�رة اأبوظبي«.
اأبوظبي لال�ستثم�ر وات�س�لت  ال�سراكة جهود كل من مكتب  وتوحد هذه 
املب�درات  اإىل  اأبوظبي، وت�ستند  اإم���رة  الإب��داع والبتك�ر يف  لدعم منظومة 
الفردية لكال الهيئتني والرامية لدعم ال�سرك�ت من خالل توفر الفر�ض 
اأبوظبي  التج�رية وال�ستثم�رية له�. ويعمل برن�مج البتك�ر الت�بع ملكتب 
2 ملي�ر دره��م )545 مليون دولر( على  تبلغ قيمته  وال��ذي  لال�ستثم�ر 
تتمتع  املبتكرة يف قط�ع�ت  لل�سرك�ت  م�لية  م�لية وغر  دعم  توفر حزم 
يدعو  ح��ني  يف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  اأعم�له�  تو�سعة  بهدف  ع�لية  من��و  مبقوم�ت 
�سرك�ت  ات�����س���لت  ل�����س��رك��ة  ال��ت���ب��ع  ل��الب��ت��ك���ر  الآن”  “امل�ستقبل  ب��رن���م��ج 
مع  وال�سراكة  الإم����رات  دول��ة  يف  اأعم�لهم  لتطوير  املبتكرة  التكنولوجي� 

ات�س�لت لطرح احللول اجلديدة واملبتكرة يف ال�سوق. 

وفد من ولية تيالجنانا الهندية يبحث التعاون 
ال�ستثماري مع �سركة جرين جيت لال�ستثمار الإماراتية

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�فيت�  ال�سيدة  برئ��سة  الهندية  تيالجن�ن�  ولي��ة  م��ن  حكومي  وف��د  ق���م 
بزي�رة  ال��ولي��ة  وزراء  رئي�ض  واب��ن��ة  ال��ربمل���ين  املجل�ض  ع�سو  ك�لفكونتال 
�سركة جرين  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  الع�مري  م��رزوق  الدكتور مب�رك حمد 
اللق�ء  خ��الل  وج��رى  العني.  مبدينة  جمل�سه  يف  وذل��ك  لالإ�ستثم�ر،  جيت 
بحث اآلي�ت التع�ون الإ�ستثم�ري والإقت�س�دي بني ولية تيالجن�ن� و�سركة 
جرين جيت لالإ�ستثم�ر، يف ظل الفر�ض الإ�ستثم�رية املتنوعة يف الولية يف 

عدة قط�ع�ت، وال�سعي جلذب اإ�ستثم�رات اإم�راتية .
اأب�د  و ع��سمته� حيدر  اأن ولية تيالجن�ن�  ك�لفكونتال  ال�سيدة  واأو�سحت 
توفر فر�س�ً ا�ستثم�رية متنوعة ام�م امل�ستثمرين الإم�راتيني، م�سرة اإىل  
العالق�ت الثن�ئية املتميزة بني دولة الم�رات وجمهورية الهند يف خمتلف 
مرزوق  حمد  مب�رك  الدكتور  رح��ب  جهته،  من  الإقت�س�دية.  القط�ع�ت 

الع�مري بزي�رة الوفد، وفر�ض التع�ون الإ�ستثم�ري بني اجل�نبني.
الع�مري عن  مب�رك  للدكتور  وتقديره�  �سكره�  ك�لفكونتال عن  واأعربت 
الإ�ستقب�ل الرائع، و ح�سن ال�سي�فة الإم�راتية. يذكر اأن ولية تيالجن�ن� 
ويبلغ عدد  الهند،  الإداري يف  الت�سكيل  الأح��دث من حيث  تعترب  الهندية 

�سك�نه� 40 مليون ن�سمة.

فرتيجلوب التابعة الأدنوك و»اأو �صي اآي« تكمل بنجاح االكتتاب العام واإدراج اأ�صهمها يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية

الكتتاب الأّول من نوعه ل�سركة تعمل وفق نظام املناطق احلّرة يف دولة
 الإمارات وثالث اأكرب اإدراج على الإطالق يف تاريخ �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-وام: 

لأدنوك  الت�بعة  فرتيجلوب،  �سركة  اأعلنت 
�سن�عة  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة  اآي”  ���س��ي  و”اأو 
الأ�سمدة، ر�سمي�ً عن اإدراج اأ�سهمه� يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق امل�لية، لت�سبح بذلك اأول 
يتم  املن�طق احل��رة  وف��ق نظ�م  �سركة تعمل 

اإدراجه� يف اأ�سواق امل�ل يف دولة الإم�رات.
ال���ع����م ل�سركة  و���س��ه��دت ع��م��ل��ي��ة الك���ت���ت����ب 
اكتت�ب  اأكرب  ث�لث  تعترب  التي  فرتيجلوب، 
امل�لية،  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ت���ري��خ  يف 
اإقب�ًل كبراً خ��سة من �سريحة امل�ستثمرين 
ال�ستثم�رية  واملوؤ�س�س�ت  الإم����رات  دول��ة  يف 
الطرح  وج��م��ع  لالكتت�ب.  امل��وؤه��ل��ة  الع�ملية 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  النه�ئية  الت�سوية  ع��ن��د 
ل�����الأوراق امل���ل��ي��ة ع���ئ��دات اإج��م���ل��ي��ة بقيمة 
2.9 ملي�ر درهم 795 مليون دولر، وبلغ 
ملي�ر   64 اأكر من  الكّلي  الطلب  اإجم�يل 
�سعف�ً   22 اأي  دولر،  ملي�ر   17.4 دره��م 
�سعف�ً   32 و  امل�ستهدفة،  القيمة  لإجم�يل 
ل�سريحة امل�ستثمرين من املوؤ�س�س�ت املوؤهلة، 
ال�سرتاتيجيني  امل�ستثمرين  احت�س�ب  دون 

الرئي�سيني.
�سوق  يف  فرتيجلوب  اأ�سهم  ت���داول  و�سيبداأ 
اأب���وظ���ب���ي ل�������الأوراق امل���ل��ي��ة ب�����س��ع��ر 2.55 
القيمة  تبلغ  ل��ذل��ك  ووف��ق���ً  لل�سهم،  دره���م 
الإدراج  عند  فرتيجلوب  ل�سركة  ال�سوقية 
21.2 ملي�ر درهم تقريب�ً 5.8 ملي�ر دولر 

اأمريكي تقريب�ً.
وق�����ل م��ع���يل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط���ن ب��ن اأحمد 
والتكنولوجي�  ال�����س��ن���ع��ة  وزي�����ر  اجل����ب���ر 
والرئي�ض  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و   ، امل���ت���ق���دم���ة 
�سرك�ته�،  وجم��م��وع��ة  لأدن����وك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
قبل  ف��رت��ي��ج��ل��وب  اإدارة  جم��ل�����ض  ورئ���ي�������ض 
التداول:  ببدء  اإيذان�ً  اجلر�ض  قرع  مرا�سم 
يوؤكد جن�ح الكتت�ب الع�م على اأ�سهم �سركة 
فرتيجلوب التزام اأدنوك الرا�سخ ب�مل�س�همة 
ع�ملي�ً،  والأف�سل  الأن�سط  القت�س�د  بن�ء  يف 
وتطوير  اخل������ض،  القط�ع  وت�سجيع  ودع��م 
وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  امل�لية  الأوراق  اأ���س��واق 
مب�دئ  وثيقة  مع  مت��سي�ً  وذل��ك  اأن�سطته�، 
روؤية  م��ع  “مت��سي�ً  واأ���س���ف:  اخلم�سني.” 
الإم���رات ك�أحد  القي�دة بتعزيز مك�نة دولة 
ال�ستثم�رات  لج����ت����ذاب  ال���وج���ه����ت  اأه�����م 
ي�سهم  اأن  املتوّقع  فمن  املب��سرة،  الأجنبية 
نحو  ال��ت��ق��دم  يف  ف��رت��ي��ج��ل��وب  ���س��رك��ة  اإدراج 
هذا الهدف. كم� ميثل هذا الإجن���ز خطوة 
جديدة يف ا�سرتاتيجية اأدنوك خللق وتعزيز 
القيمة، من خالل اإت�حة املزيد من الفر�ض 
للم�ستثمرين املحليني والع�مليني لال�ستف�دة 
من فر�ض النمو الواعدة يف جم�ل الأموني� 
الهيدروجني  واقت�س�د  الكربون،  منخف�سة 
فرتيجلوب  ����س���رك���ة  وت���ع���د  الن��سئ”. 
الع�مل  م�ستوى  على  ب��ح��ري  ر  ُم�����س��ِدّ اأك���رب 
لأ�سمدة  ُمنتج  واأك���رب  والأم��ون��ي���،  لليوري� 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ال��ن��ي��رتوج��ني 

•• ال�سارقة-الفجر:

ب��ح��ث م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س���رق��ة م���ع املركز 
تطوير  �سبل  ال��ت��ج���رة،  لتنمية  الإ���س��الم��ي 
املع�ر�ض  امل�سرتك يف جم���لت  العمل  اآف���ق 
التع�ون  وتعزيز  القت�س�دية،  وامل��وؤمت��رات 
تطوير  يف  امل�س�همة  بهدف  اجل�نبني  ب��ني 
الأع�س�ء  ال��دول  بني  وال�ستثم�ر  التج�رة 

و�سم�ل اأفريقي� من حيث ال�سعة الإنت�جية، 
واإحدى ال�سرك�ت الرائدة يف جم�ل الأموني� 
النظيفة. ويوؤكد الإقب�ل الكبر على اأ�سهم 
وفر�ض  اأع��م���ل��ه���،  من���وذج  ج���ذب��ي��ة  ال�سركة 
ال��ن��م��و وال��ت��و���س��ع ال���واع���دة يف ظ��ل الطلب 
املتزايد على الأموني� اخل�لية من الكربون، 
ب�لإ�س�فة اإىل �سي��سة توزيع الأرب�ح اجلذابة 
اإدارة  على  وقدرته�  ال�سركة  تطبقه�  التي 
وحت��وي��ل ال��ت��دف��ق���ت ال��ن��ق��دي��ة احل����رة على 
وتتوقع  املختلفة.  ال�سلع  دورات  م�ستوى 
 735 تبلغ  اأرب���ح  توزيع�ت  دفع  فرتيجلوب 
اأمريكي  دولر  مليون   200 دره��م  مليون 
2022 وذل����ك عن  اأب���ري���ل  ع��ل��ى الأق����ل يف 
الن�سف الث�ين من الع�م 2021، وتوزيع�ت 
اأرب�ح بقيمة ت�سل اإىل 1.468 ملي�ر درهم 
400 مليون دولر اأمريكي على الأقل عن 

الع�م امل�يل 2022.
وق�ل مع�يل حممد علي ال�سرف�ء احلم�دي، 
اأبوظبي لالأوراق  �سوق  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
امل���ل��ي��ة: “ ن��ه��ن��ئ ���س��رك��ة ف��رت��ي��ج��ل��وب على 
واإدراج  ال���ع����م  لك��ت��ت���ب��ه���  ال��ك��ب��ر  ال��ن��ج���ح 
اأ�سهمه� يف �سوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية مم� 
الذين  للم�ستثمرين  ف��ري��دة  فر�سة  يوفر 
يتطلعون لال�ستف�دة من منو الطلب الع�ملي 
على الأموني� النظيفة. الإقب�ل القوي على 
ه���ذا الك��ت��ت���ب ي��ع��د م��وؤ���س��راً وا���س��ح���ً على 
يف  ال�سركة  به�  تتمتع  التي  ال��رائ��دة  املك�نة 
وتنتظره�  مت�س�رع�ً  من���واً  ت�سهد  �سن�عة 
اأهمية  الكتت�ب  لهذا  اأن  كم�  واع���دة.  اآف����ٌق 
حيث  الإم�����رات  دول��ة  م�ستوى  على  خ��سة 

اأ�سبحت فرتيجلوب اأول �سركة منطقة حرة 
عن  ع��دا  حملية،  بور�سة  يف  اأ�سهمه�  ت��درج 
كونه� متثل ث�لث اأكرب اإدراج على الإطالق 

يف ت�ريخ �سوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية«.
الرئي�ض  �س�وير�ض،  ن��سف  ق�ل  ج�نبه،  من 
التنفيذي ل�سركة اأو �سي اآي ان يف املحدودة 
جن�ح  فرتيجلوب:اإن  �سركة  رئي�ض  ون�ئب 
فرتيجلوب  ل�سركة  الأويل  الع�م  الكتت�ب 
يعترب  ال�سركة  اأ�سهم  على  الكبر  والإقب�ل 
�سجّل  اإىل  ي�س�ف  ج��دي��داً  ت�ريخي�ً  اإجن����زاً 
اإجن�زات اإم�رة اأبوظبي، وهو دليل اآخر على 
اأبوظبي لالأوراق امل�لية ودوره�  جن�ح �سوق 
ويوؤكد  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ه���م��ة  م���ل��ي��ة  ة  كمن�سّ
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ومت�نة  قوة  كذلك 
نفتخر  ون��ح��ن  اآي.  ���س��ي  واأو  اأدن������وك  ب���ني 
مب�����س���ه��م��ة ف��رت��ي��ج��ل��وب م����ن خ�����الل هذا 
دولة  اقت�س�د  من��و  يف  ب�مل�س�همة  الك��ت��ت���ب 
الإم������رات و���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل�لية 
كم�  الع�ملية.  الأ���س��واق  يف  مك�نته�  وتعزيز 
ون�سكرهم  اجل������دد  مب�����س���ه��م��ي��ن���  ن���رح���ب 
واإمي�نهم  �سركتن�  يف  الغ�لية  ثقتهم  على 

ب��سرتاتيجيتن� اخل��سة ب�لنمو. 
الرئي�ض  احلو�سي،  اأح��م��د  ق���ل  ن�حيته  م��ن 
التنفيذي ل�سركة اأو �سي اآي ان يف والرئي�ض 
“�سعداء  فرتيجلوب:  ل�سركة  التنفيذي 
ال���ي���وم، وب�لدعم  ال���ذي ح��ق��ق��ن���ه  ب����لإجن����ز 
اأبوظبي  ����س���وق  ل��ن���  وف�����ره  ال�����ذي  ال��ك��ب��ر 
ال��ع���مل��ي ن��ظ��راً ل��ت��م��ّي��ز ط��رح��ن��� ال��ع���م ك�أول 
املن�طق  ب��ن��ظ���م  تعمل  ل�سركة  ع����م  اك��ت��ت���ب 
ب�سجّل ح�فل  تتمتع  اإن فرتيجلوب  احل��رة. 

بعدد  ال�سركة  تتميز  حيث  الإجن����زات،  من 
انخف��ض  حيث  من  الفريدة  العوامل  من 
ال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف  وامل��وق��ع  التكلفة، 
ملرافقه� الإنت�جية، ب�لإ�س�فة للعقود طويلة 
الأجل لتوريد املواد الأولية من الغ�ز ب�أ�سع�ر 
حتقيق  على  قدراتن�  يدعم  مم���  تن�ف�سية، 
تدفق�ت نقدية حرة، وتطبيق �سي��سة جذابة 
للفر�ض اجلديدة  ونتطّلع  الأرب���ح.  لتوزيع 
الكربون،  منخف�سة  الأم���ون���ي����  جم����ل  يف 
ن��ت��م��ت��ع مب���زاي���� ومقوم�ت  اأن���ن����  خ�����س��و���س���ً 
املتوفرة  العديدة  الفر�ض  توؤهلن� لقتن��ض 
الن��سئ.  ال���ه���ي���دروج���ني  اق��ت�����س���د  ظ���ل  يف 
وبف�سل فريق عملن� ع�ملي امل�ستوى، والدعم 
لتحقيق  نتطّلع  ف�إنن�  مل�ستثمرين�،  امل�ستمر 

املزيد من النج�ح�ت م�ستقباًل«.
وي��ع��ك�����ض جن������ح ط�����رح ف��رت��ي��ج��ل��وب وب����دء 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  اأ�سهمه�  ت���داول 
ال�ستثم�رات  ف��ر���ض  ج���ذب��ي��ة  م��دى  امل���ل��ي��ة 
دولة  يف  اخل��ض  ب�لقط�ع  املرتبطة  امل�لية 
الإم�����������رات، وك���ذل���ك ت���ط���ّور اأ�����س����واق امل����ل 
املحلية وتنوعه�، والذي متثل يف ال�ستثم�ر 
به كل من  ق�م  ال��ذي  الكتت�ب  الرئي�سي يف 
�سندوق اأبوظبي للتق�عد؛ و�سندوق الروة 
ك�بيت�ل  واإنكلو�سيف  ل�سنغ�فورة،  ال�سي�دية 

ب�رترنز الأمريكية.
الرئي�ض  ال���ظ����ه���ري،  ح��م��د  ���س��ع��ي��د  وق������ل 
امل�لية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي 
الكتت�ب  دعم جن�ح  “نفخر مب�س�همتن� يف 
رائ�����دة  اإم�����رات����ي����ة  ل�����س��رك��ة  الأويل  ال����ع�����م 
اإىل  و�سوله�  وت�سهيل  فرتيجلوب،  بحجم 

خالل  م��ن  الإ���س��الم��ي  ال��ت��ع���ون  مبنظمة 
ال����س���ت���ف����دة م���ن الإم���ك����ن���ي����ت واخل�����ربات 
ال��ك��ب��رة لإك�����س��ب��و ال�����س���رق��ة ل��دع��م ال���دول 
والفع�لي�ت  امل��ع���ر���ض  تنظيم  يف  الأع�����س���ء 

التج�رية.
الذي  التن�سيقي  ج�ء ذلك خالل الجتم�ع 
اإك�سبو  م���رك���ز  يف  الأرب����ع�����ء  اأم�������ض  ان��ع��ق��د 
املدفع  حممد  �سيف  ���س��ع���دة  ب��ني  ال�����س���رق��ة 

ال�س�رقة،  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
ال��ب��وع��ب��دلوي م��دي��ر ع�م  و���س��ع���دة لطيفة 
ال��ت��ج���رة، حيث  لتنمية  الإ���س��الم��ي  امل��رك��ز 
م�س�ركة  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  اجل����ن���ب����ن  ن���ق�����ض 
العربي  الإقليمني  ب��دول  الأعم�ل  جمتمع 
والإ�����س����الم����ي يف امل���ع����ر����ض ال���ت���ي ت���ق����م يف 
التع�ون بني  اآف���ق  ال�س�رقة، وتو�سيع  اإم���رة 
اجل����ن���ب���ني يف ه����ذا ال���ق���ط����ع احل���ي���وي مب� 

ي�����س���ه��م يف ت��ع��زي��ز ع���الق����ت الأع���م����ل بني 
�سع�دة  واأ���س���ر  املنظمة.  يف  الأع�س�ء  ال��دول 
�سيف حممد املدفع، اإىل اأهمية هذا اللق�ء 
ال�ستف�دة من  كيفية  الآراء حول  تب�دل  يف 
املت�حة  والت�سهيالت  الإمك�ني�ت واخلربات 
ل���دى ك���ل ج���ن��ب ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��وده��م��� على 
�سعيد الرتق�ء بقط�ع املع�ر�ض واملوؤمترات 
يف الع�مل العربي والإ�سالمي وتعزيز دوره 
العربية  ال�����س��رك���ت  خ��دم��ة  يف  وم�س�همته 
والتج�رة  ال���س��ت��ث��م���ر  ب��ف��ر���ض  وال��ت��ع��ري��ف 
والقت�س�د يف الع�ملني العربي والإ�سالمي، 
و�سن�ع�ت  ملنتج�ت  ج��دي��دة  اأ����س���واق  وف��ت��ح 
التع�ون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع���������س�����ء  ال�������دول 
اإك�سبو  مركز  ا�ستعداد  م��وؤك��داً  الإ���س��الم��ي، 
اأ���س��ك���ل الدعم  ال�����س���رق��ة ل��ت��ق��دمي ج��م��ي��ع 
والت�سهيالت لل�سرك�ت العربية والإ�سالمية 
التي  ال��ف��ع���ل��ي���ت  ب���مل�����س���رك��ة يف  ال���راغ���ب���ة 
تعزيز  على  ي�س�عده�  مب���  امل��رك��ز  ينظمه� 

ح�سوره� وانت�س�ره� يف اأ�سواق املنطقة.  
واأو����س���ح ���س��ع���دة امل��دف��ع اأن دول���ة الإم�����رات 
ال��دول اندم�ج�ً يف التج�رة  اأهم  تعترب من 
وذلك  الإ�سالمي  التع�ون  ملنظمة  البينية 
الإم����رات من  اقت�س�د  به  يف ظل م� يتمتع 
مقوم�ت رائدة واإمك�ن�ت كبرة يجعل منه 
زي�دة  يف  رئي�سي�ً  وم�س�هم�ً  م��وؤث��راً  لع��ب���ً 

الإقليميني  امل�ستثمرين  من  وا�سعة  ق�عدة 
ال�سرك�ت  اإق���ب����ل  ت���زاي���د  اإن  وال���دول���ي���ني. 
املحلية على الإدراج يف ال�سوق هو اأحد ثم�ر 
 ،ADX One الطموحة  اإ�سرتاتيجيتن� 
بهدف  اجل���ري  الع�م  اأطلقن�ه� مطلع  التي 
املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  زي����دة 
امل���زي���د م���ن الفر�ض  ال�����س��وق ع���رب خ��ل��ق  يف 
�سل�سة  جت���رب���ة  وت����ق����دمي  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
مب�سرة  لالنتق�ل  تتطلع  ال��ت��ي  لل�سرك�ت 
ي��زال م�ستوى  اأرح���ب. ل  اآف����ق  منوه� نحو 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اأ���س��ه��م ���س��رك���ت اأب���وظ���ب���ي يف 
امل�ستوي�ت  تعك�سه  م���  وه��و  م�ستمر  ارت��ف���ع 
 2021 الع�م  يف  �سجلن�ه�  التي  القي��سية 
والقيمة  امل�ستثمرين  ن�س�ط  �سعيدي  على 
ال�سوقية.  ومت حتديد �سعر النه�ئي للطرح 
يف 20 اأكتوبر 2021 بواقع 2.55 درهم 
لل�سهم يف منت�سف النط�ق ال�سعري بهدف 
جذابة  ا�ستثم�رية  فر�سة  وتوفر  ت�سجيع 
حجم  حت��دي��د  ومت  اجل����دد.  للم�ستثمرين 
للم�ستثمرين  املخ�س�سة  الأوىل  ال�سريحة 
من   10% بن�سبة  الإم��������رات  يف  الأف������راد 
الث�نية  وال�سريحة  ال��ط��رح،  حجم  اإج��م���يل 
املوؤ�س�سيني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  امل��خ�����س�����س��ة 
 90% بن�سبة  والع�مليني  املحليني  املوؤهلني 
اليوم  و�سيبداأ  ال��ط��رح.  حجم  اإج��م���يل  م��ن 
�سوق  يف  ل��ل��ت��داول  فرتيجلوب  اأ�سهم  اإدراج 
 10:00 ال�س�عة  امل�لية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
املتّبعة،  التنظيمية  للقواعد  وفق�ً  �سب�ح�ً، 
 ISIN«»و  FERTIGLB ال���رم���ز  حت���ت 
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اأن�سطة التج�رة وال�ستثم�ر  وتو�سيع نط�ق 
عرب املنطقة، ول �سيم� يف ظل املك�نة الرائدة 
على خ�رطة  الإم�����رات  دول���ة  ال��ت��ي حتتله� 
واإمك�ني�ته�  ال��ع���مل��ي��ة،  امل��ع���ر���ض  ���س��ن���ع��ة 
من  العديد  وا�ست�س�فة  تنظيم  يف  الرائدة 
الذي  الأمر  الإقليمية  واملنتدي�ت  املع�ر�ض 
ال�سن�عة يف تنمية  يعزز من م�س�همة هذا 
خمتلف القط�ع�ت القت�س�دية والتج�رية.

لطيفة  �����س����ع�����دة  اأ�������س�������دت  ج���ه���ت���ه����  وم������ن 
وال�سراكة  التع�ون  ب�أهمية  البوعبدلوي، 
يعد من  وال��ذي  ال�س�رقة  اإك�سبو  مع مركز 
اأهم اجله�ت الرائدة واملتخ�س�سة يف تنظيم 
وا���س��ت�����س���ف��ة ك���ربى امل��ع���ر���ض وامل���وؤمت���رات 
اأن هذا  اإىل  وال��دول��ي��ة، لف��ت��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
التع�ون �سي�سكل اإ�س�فة نوعية لعمل املركز 
الإ�سالمي لتنمية التج�رة من خالل توفر 
املع�ر�ض  تنظيم  الأع�س�ء يف  للدول  الدعم 
ال�س�رقة،  اإم����رة  يف  التج�رية  والفع�لي�ت 
ملنتج�ت  ال��رتوي��ج  �سي�سهم يف  ال��ذي  الأم���ر 
وخ����دم�����ت ال������دول الإ����س���الم���ي���ة مب���� فيه� 
الدول العربية الأع�س�ء يف منظمة التع�ون 
الإ�سالمي ومتهيد ال�سبيل للنف�ذ ملنتج�ته� 
وخدم�ته� لالأ�سواق اخل�رجية، ف�سال عن 
التج�ري  التن�سيط  م��ي��دان  يف  م�س�عدته� 

وجمع وترويج املعلوم�ت التج�رية.

 تغطية االكتتاب باأكرث من 22 مرة، و32 مرة ل�صريحة امل�صتثمرين من 
املوؤ�ص�صات املوؤهلة، دون احت�صاب امل�صتثمرين اال�صرتاتيجيني الرئي�صيني

عوي�سة املرر: �سراكة اأدنوك وكهرباء ومياه الإمارات خطوة مهمة يف رحلة حتول قطاع الطاقة باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  امل���رر،  مر�سد  عوي�سة  املهند�ض  مع�يل  اأك��د 
�سركتي  اإع�����الن  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ط���ق��ة  دائ�����رة 
اأدن����وك وك��ه��رب���ء وم��ي���ه الإم������رات ع��ن �سراكتهم� 
خطوة  ميثل  النظيفة  ال��ط���ق��ة  يف  ال�سرتاتيجية 

مهمة يف رحلة حتول قط�ع الط�قة يف اأبوظبي.
وق�ل مع�ليه اإن اإمت�م مثل هذه ال�سراكة يف غ�سون 
الط�قة  �سه�دات  برن�مج  اإط��الق  بعد  قليلة  اأ�س�بيع 
النفط  ���س��رك��ة  ال��ت��زام  يعك�ض  لأب��وظ��ب��ي،  النظيفة 
الإنت�ج  وتعزيز  النبع�ث�ت  خف�ض  بجهود  الوطنية 

امل�سوؤول للط�قة.
واأ�����س�����ف : ن��ح��ن ال���ي���وم اأم������م اث��ن��ت��ني م���ن كربى 
ال�����س��رك���ت ال��ت��ي ت��ق��ود ال��ت��ح��ول يف ق��ط���ع ال��ط���ق��ة - 
اأدنوك و�سركة مي�ه وكهرب�ء الإم�رات - وقد اأبرزت� 
بت�سدر  التزامهم�  اجل��دي��دة  ال�����س��راك��ة  خ��الل  م��ن 

ج��ه��ود حت���ول ال��ط���ق��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ون��ح��ن بدورن� 
اإىل التع�ون الك�مل مع ال�سركتني من اأجل  نتطلع 
ت�سريع هذه اجلهود وتعزيز ال�ستف�دة من م�س�در 

الط�قة النووية كمحرك خلف�ض النبع�ث�ت.
وق�ل : ي�سعدن� اأي�س�ً اأن هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
تعتمد على ا�ستخدام �سه�دات الط�قة النظيفة والتي 
املتجددة  الط�قة  خ�س�ئ�ض  تتبع  نظ�م  اإىل  ت�ستند 
الط�قة  ل�سه�دات  الدولية  “املنظمة  ل��دى  املعتمد 
وب�سفتن�   ..  /I-REC Standard/ امل��ت��ج��ددة« 
اأبوظبي،  اإم����رة  يف  املعتمدة  املحلية  الإ���س��دار  جهة 
ف�إن �سه�دات الط�قة النظيفة التي ن�سدره� �ستكون 
�سركة  اإم��داد  اأن  دولي�ً  به�  ر�سمية ومعرتف  �سه�دة 
ي�أتي  الكهرب�ئية  �سبكته�  ب�حتي�ج�ت  “اأدنوك” 
ال�سم�سية  الط�قة  م�س�در  من  منتجة  كهرب�ء  من 

والط�قة النظيفة بن�سبة 100%.
اأدنوك اتخذت خطوة رائدة تقدم مث�ًل  اأن  واأو�سح 

مهم�ً على الطلب املتزايد على الط�قة النظيفة من 
م�س�در موثوقة ومعروفة يف الإم���رة .. وق�ل : ول 
اأدنوك والتي  اأن ُنثني على مب�درة �سركة  اإل  ي�سعن� 
ت�أتي يف توقيت مث�يل، قبيل انطالق موؤمتر الدول 
ب�����س���أن تغر  امل��ت��ح��دة  ات��ف���ق��ي��ة الأمم  الأط�����راف يف 
الوطنية  ال�����س��رك��ة  تعمل  ح��ي��ث   »COP26« امل��ن���خ 
ل��ل��ب��رتول ع��ل��ى اإح������داث ال��ت��غ��ي��ر وت�����س��ري��ع حتول 
واأبدى  ال��ك��رب��ون.  منخف�ض  اقت�س�د  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
من  ال�سرك�ت  من  املزيد  ل�ستف�دة  تطلعه  مع�ليه 
اأبوظبي  لإم���رة  النظيفة  الط�قة  �سه�دات  برن�مج 
من  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع���ث���ت  خف�ض  يف  للم�س�عدة 
النط�ق، ورفع م�ستوى  وا�سعة  الت�سغيلية  العملي�ت 
ا�ستخدام الط�قة النظيفة ..وق�ل : ب�لت�أكيد ميكنن� 
قط�ع  يف  امل�سوؤول  التحول  لتعزيز  التع�ون  جميع�ً 
واأمن الط�قة  النمو القت�س�دي  الط�قة مب� يدعم 

وال�ستدامة البيئية.

تفعيل دور املعار�س يف تعزيز التجارة واال�صتثمار بني الدول االأع�صاء 

اإك�سبو ال�سارقة يبحث مع املركز الإ�سالمي لتنمية التجارة تطوير العمل امل�سرتك يف جمالت املعار�ش واملوؤمترات القت�سادية
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مبنا�صبة زيارة وفد برازيلي رفيع امل�صتوى برئا�صة حاكم والية �صاوباولو الإمارة ال�صارقة

غرفة ال�سارقة تنظم ملتقى الأعمال بني ال�سارقة و�ساوباولو
 ل�ستعرا�ش اآفاق التعاون وال�سراكات يف قطاعات اقت�سادية متنوعة

•• ال�سارقة-الفجر:

نظمت غرفة جت�رة و�سن�عة ال�س�رقة اأم�ض 
ال�س�رقة  الأع��م���ل بني  )الأرب��ع���ء(، ملتقى 
و����س����وب����ول���و، مب��ن������س��ب��ة زي������رة وف���د رفيع 
برئ��سة  ال��ربازي��ل  جمهورية  من  امل�ستوى 
�س�وب�ولو،  دوري� ح�كم ولية  مع�يل جواو 
ال�ستثم�رية  ب�لفر�ض  التعريف  ا�ستهدف 
التع�ون  اآف�������ق  وا���س��ت��ع��را���ض  امل�������س���رتك���ة، 
وال�سراك�ت الثن�ئية يف قط�ع�ت اقت�س�دية 
متنوعة، واإت�حة الفر�سة لأكر من 100 
البلدين، لاللتق�ء  الأع��م���ل يف  رج���ل  من 
وال�ستثم�ر  ال���ت���ع����ون  ف���ر����ض  وم��ن���ق�����س��ة 

املت�حة لدى اجل�نبني.
ان���ع���ق���د يف مقر  ال������ذي  امل��ل��ت��ق��ى  وح�������س���ر 
العوي�ض  �سلط�ن  اهلل  عبد  �سع�دة  الغرفة، 
اإدارة غرفة جت�رة و�سن�عة  رئي�ض جمل�ض 
ال�����س���رق��ة، و����س���ع����دة خ���ل��د ج������س��م املدفع 
وال�سي�حي  التج�ري  الإمن����ء  هيئة  رئي�ض 
رئي�ض  احلزامي  هالل  وعي�سى  ب�ل�س�رقة، 
جمل�ض ال�س�رقة الري��سي، و�سع�دة ال�سفر 
التج�رية  الغرفة  رئي�ض  �سحفي  اأو���س��م���ر 
و���س��ع���دة فرن�ندو  ال��ربازي��ل��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
جمهورية  �سفر  اإجريج�  ليمو�ض  لوي�ض 
ال���ربازي���ل ل���دى ال���دول���ة، و���س��ع���دة حممد 
اأحمد اأمني العو�سي مدير ع�م غرفة جت�رة 
حممد  �سيف  و���س��ع���دة  ال�س�رقة،  و�سن�عة 
اإك�سبو  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��دف��ع 
امل�سرخ  جمعة  حم��م��د  و���س��ع���دة  ال�����س���رق��ة، 
املدير التنفيذي ملكتب ال�س�رقة لال�ستثم�ر 
ال�س�رقة”،  يف  “ا�ستثمر  املب��سر  الأجنبي 
ع�م  مدير  ال��ب��وع��ب��دلوي  لطيفة  و���س��ع���دة 
ال��ت��ج���رة، وعبد  الإ���س��الم��ي لتنمية  امل��رك��ز 
العزيز �سط�ف م�س�عد املدير الع�م لقط�ع 
الت�س�ل والأعم�ل، وعدد من الوزراء من 
موؤ�س�س�ت  وم�سوؤولني من  �س�وب�ولو  ولية 
اإىل  ال�����س���رق��ة،  اإم����رة  يف  حكومية  وهيئ�ت 
ج����ن���ب ح�����س��د ك��ب��ر م���ن رج������ل الأع���م����ل 
والغذائية  التج�رية  ال�سرك�ت  ك��ربى  من 

وال�سن�عية الربازيلية والإم�راتية.

مذكرة تفاهم
و���س��ل��ط امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��وء ع��ل��ى ف��ر���ض بن�ء 
����س���راك����ت ا����س���ت���ث���م����ري���ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة بني 
التج�ري  التب�دل  حجم  وزي���دة  اجل�نبني، 
وخ��سة يف قط�ع املواد الغذائية، كم� �سهد 
ال�س�رقة  غرفة  بني  تف�هم  مذكرة  توقيع 
اإىل  تهدف  �س�وب�ولو  ال�ستثم�ر يف  ووك�لة 
تعزيز العالق�ت التج�رية وتنمية وت�سهيل 
التع�ون القت�س�دي بني جمتمع�ت الأعم�ل 

يف كال البلدين..
 ون�ست املذكرة على تب�دل الوفود التج�رية 
الت�سدير  جم����يل  يف  امل��ب���ح��ث���ت  وت��ع��زي��ز 
لهذا  ال��زي���رات  ودع���م مت�بعة  والق��ت�����س���د 
ال���رتوي���ج للفر�ض  ف�����س��ال ع���ن  ال��غ��ر���ض، 
ال���س��ت��ث��م���ري��ة امل��ت���ح��ة وت���ب����دل اخل����ربات 

واملع�رف والتدريب لالأع�س�ء.

تعزيز العالقات
العوي�ض،  �سلط�ن  اهلل  عبد  �سع�دة  ورح��ب 
ب�لوفد الربازيلي ممثال بح�كم �س�وب�ولو 
انطالق�  ج����ء  امل��ل��ت��ق��ى  تنظيم  اأن  م���وؤك���دا 
العالق�ت  تعزيز  على  الغرفة  حر�ض  من 
الثن�ئية الرا�سخة بني الإم�رات والربازيل، 
وال��ت��ي ت�سهد من���وا وا���س��ح��� يف ظ��ل رغبة 
بعالق�تهم�  ب�لرتق�ء  ال�سديقني  البلدين 
اأن  اإىل  لفت�  املمكنة،  امل�ستوي�ت  اأعلى  اإىل 
ت��ن���م��ي ال��ع��الق���ت الق��ت�����س���دي��ة ب��ني دولة 
عملي�  موؤ�سرا  يعترب  والربازيل،  الإم���رات 
اإىل  ب�ل�ستن�د  م�ستقبال  حتقيقه  ميكن  مل� 
التي  القت�س�دية  والإم��ك���ن��ي���ت  ال��ق��درات 
يتمتع به� اجل�نب�ن، ل �سيم� واأن  اإجم�يل 
ح��ج��م ال���ت���ب����دل ال���ت���ج����ري ب���ني الإم�������رات 
دولر  م��ل��ي���ر   2.7 اإىل  و���س��ل  وال���ربازي���ل 
2020، حيث  امل������س��ي  ال���ع����م  ن��ه���ي��ة  م���ع 
الزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج���ت  ا���س��ت��ح��وذت 
على ن�سبة 60 % من اإجم�يل ال�س�درات 
و�سلت  ف��ي��م���  الإم��������رات،  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
البلدين  ال�ستثم�رية بني  التدفق�ت  قيمة 
اإىل نحو 700 مليون دولر )2.56 ملي�ر 
درهم( خالل الأعوام اخلم�سة امل��سية، م� 

و�سع الإم�رات يف املرتبة الأوىل عربي� على 
م�ستوى التع�مالت التج�رية وال�ستثم�رية 
واردات  ق��ي��م��ة  وو����س���ل���ت  ال�����ربازي�����ل،  م����ع 
الإم�رات من الربازيل يف الربع الأول من 
352.2 مليون  اإىل حوايل  الع�م اجل���ري 
دولر )1.29 ملي�ر درهم( لت�أتي يف املركز 
لل�سلع  امل�ستوردة  ال��دول  اأك��رب  بني  الث�لث 
من  ال����واردات  اأب���رز  وا�ستملت  الربازيلية، 
ال��ربازي��ل على احل��دي��د اخل����م، اإىل ج�نب 
والدواجن  ك���ل�����س��ك��ر  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج���ت 
وحل���وم الأب���ق����ر واحل��ب��وب وف���ول ال�سوي� 
والذرة، كم� تعد دولة الإم���رات ث�ين اأكرب 
ال�سرق  الربازيلية يف  للمنتج�ت  امل�سرتين 
الأو�سط، ومن اأهم �س�درات دولة الإم�رات 
واليوري�  النفط  ال��ربازي��ل:  اإىل  الرئي�سة 

والكربيت وقطع غي�ر الط�ئرات.

اأكرب امل�صتثمرين
الإم������رات  دول����ة  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����ض  واأ����س����ر 
تعترب من بني اأكرب امل�ستثمرين الدوليني 
ال�ستثم�رات  ُت���ق���در  ح��ي��ث  ال����ربازي����ل،  يف 
الإم������رات�����ي�����ة يف ال������ربازي������ل ب����ح����وايل 5 
ملي�رات دولر اأمريكي، ومن اأهم قط�ع�ت 
ال���س��ت��ث��م���ر الإم������رات�����ي يف ال����ربازي����ل :) 
وحتميل  تفريغ  احل���وي���ت  حمط�ت  اإدارة 
واإدارة  بن�ء  الأمل��ن��ي��وم،  �سن�عة  الب�س�ئع،  
امل�����وان�����ئ، ب���ن����ء ال�������س���ف���ن، ال���ن���ق���ل اجل����وي 
النفط  ع��ن  التنقيب  والب�س�ئع،   للرك�ب 
وامل�سريف،  امل���يل  القط�ع  الطبيعي،  والغ�ز 
الأن�سطة العق�رية، توليد الط�قة، ال�سحن 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  وال���ت���خ���زي���ن، 
التعدين، الت�سويق الري��سي(، موؤكدا على 
الدعم  كل  بتوفر  ال�س�رقة،  غرفة  التزام 
الربازيليني  الأعم�ل  لرج�ل  والت�سهيالت 
م�ستقبلية،  اقت�س�دية  �سراك�ت  لت�أ�سي�ض 
وذلك انطالق� من اأهدافه� ال�سرتاتيجية 
ب��دع��م من���و الأع����م�����ل، وال���رتوي���ج لإم�����رة 
خالل  من  ع�ملي،  جت���ري  كمركز  ال�س�رقة 
ا�ستثم�رية  حوافز  من  الإم����رة  تقدمه  م� 
من  وامل�ستثمرين  الأع��م���ل  لرج�ل  واع��دة 

خمتلف اأرج�ء الع�مل لتمكنهم من حتقيق 
املزيد من النج�ح والتقدم على اأر�سه�.

�صراكات مثمرة
من جهته اأع��رب مع�يل جواو دوري��� ح�كم 
وتقديره  ���س��ك��ره  ع���ن  ����س����وب����ول���و،  ولي�����ة 
ال�ستقب�ل،  ح��ف���وة  على  ال�����س���رق��ة  لغرفة 
م�����س��ي��دا ب���ل��ع��الق���ت ال��ق���ئ��م��ة ب���ني دول���ة 
ال�سعد،  الإم���رات والربازيل على خمتلف 
موؤكدا حر�ض بالده على تطوير العالق�ت 
الق��ت�����س���دي��ة م��ع اإم������رة ال�����س���رق��ة وزي�����دة 
املج�لت  م���ن  ع����دد  ال��ث��ن���ئ��ي يف  ال���ت���ع����ون 
الق��ت�����س���دي��ة وال��ت��ج���ري��ة وال��غ��ذائ��ي��ة على 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت فيه�  وج�����ه اخل�������س���و����ض، 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زات  ال���ربازي���ل 
الإق��ل��ي��م��ي وال���ع����مل���ي، ف�����س��ال ع���ن تعزيز 
ال�س�رقة وبن�ء مزيد  التج�ري مع  التب�دل 
ب����ني جمتمعي  امل���ث���م���رة  ال�������س���راك����ت  م����ن 
الأعم�ل يف خمتلف القط�ع�ت، م�سرا اإىل 
 30% على  ت�ستحوذ  �س�وب�ولو  ولي��ة  اأن 
من اإجم�يل القت�س�د الربازيلي، ومتتلك 
والقهوة  والع�س�ئر  لل�سكر  امل�سنعني  اأكرب 
و�سبكة  م��ط���رات  اأف�سل  ولديه�  والفواكه 

طرق متطورة..
ال��ع���م اجل����ري حت�سن   كم� �سهدت خ��الل 
اأف�سل  وه���ذا  اق��ت�����س���ده���  يف   8% بن�سبة 
ع����م���� حيث   50 م���ن���ذ  ت�������س���ه���ده  حت�����س��ن 
األ���ف  م��ل��ي��ون و200  ت���وف���ر  ا���س��ت��ط���ع��ت 
 20 اأك��ر م��ن  ال��ع���م، ولديه�  وظيفة ه��ذا 
م�����س��روع ج��دي��د، ك��م��� ت�����س��م ���س���وب���ول��و 4 
 2020 الع�م  وخ��الل  اأعم�ل  رائ��د  مليون 
اأكر من مليون م�سروع  ا�ستقطبت  وحده 
ري����دي، ه��ذا وتعترب ال��ربازي��ل م��ن اأف�سل 
و�س�وب�ولو  ب����ل���ع����مل،  اق���ت�������س����دات   10
امل�ستقبل  م���دن  ق���ئ��م��ة  ���س��م��ن  م��و���س��وع��ة 
دولر  م��ل��ي���ري  بنحو  ل�ستثم�ره�  نتيجة 

اأمريكي ب�لبحث العلمي فقط.
واأثنى مع�يل جواو دوري� على جهود غرفة 
ال�س�رقة يف تنظيم امللتقى الذي ا�ستط�ع اأن 
بتطوير  املهتمة  اجله�ت  من  نخبة  يجمع 

اأن  معتربا  الثن�ئي،  القت�س�دي  ال��ت��ع���ون 
لالنطالق  مالئمة  من�سة  ميثل  امللتقى 
ن���ح���و م�����س��ت��ق��ب��ل واع�������د م����ن ال�������س���راك����ت 
القت�س�دية، وموجه� دعوة لرج�ل الأعم�ل 
الإم���رات��ي��ني ل��زي���رة ب���الده وال��ت��ع��رف عن 
اإىل  كثب على الفر�ض ال�ستثم�رية، داعي� 
البلدين  ك��ال  يف  متثيلية  م��ك���ت��ب  اإن�����س���ء 
وت�سريع  القت�س�دية  ال�سراك�ت  لت�سهيل 

وترته� وتن�سيق ال�ستثم�ر امل�سرتك.

فر�س اال�صتثمار بال�صارقة
املدير  امل�����س��رخ،  جمعة  حممد  وا�ستعر�ض 
لال�ستثم�ر  ال�����س���رق��ة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�س�رقة”،  يف  “ا�ستثمر  املب��سر  الأجنبي 
ال��ربازي��ل��ي ورج�����ل الأعم�ل  ال��وف��د  اأم�����م 
ف���ر����ض ال���س��ت��ث��م���ر الأج���ن���ب���ي امل��ب������س��ر يف 
امل�ستدامة  التنمية  تقود  التي  القط�ع�ت 
ال�ستثم�رية  والبيئة  ال�����س���رق��ة،  اإم����رة  يف 
امل�����ت�����ط�����ورة ال�����ت�����ي ت�������س���ه���ده���� الإم�������������رة، 
فر�س�  ت�سكل  التي  الرئي�سية  والقط�ع�ت 
وال�سرك�ت  الأجنبية  ال�ستثم�رات  جل��ذب 
الإم�رة  اأ���س��واق  اإىل  ال��ع���مل  ح��ول  الن��سئة 
واللوج�ستية،  والثق�فة،  ال�سي�حة  واأهمه�: 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���� اخل���������س����راء، وال���رع����ي���ة 
والبتك�ر،  الب�سري  امل���ل  وراأ����ض  ال�سحية، 
والت�سنيع املتقدم، والتكنولوجي� الزراعية، 
ا�ستط�عت  ال�س�رقة  اإم����رة  اأن  اإىل  منوه� 
خالل  اأج��ن��ب��ي��ة  ا���س��ت��ث��م���رات  ت�ستقطب  اأن 
مليون   320 بنحو   19- كوفيد  ج�ئحة 
اآلف   10 م���ن  اأك�����ر  ت�����س��م  ك��م���  دولر، 
ونحو  ب�ل�س�رقة،  احل��رة  املن�طق  يف  �سركة 
داعي�  ومتو�سطة،  �سركة �سغرة  األف   60
رج�ل الأعم�ل الربازيليني لال�ستف�دة من 
الإ�سالح�ت الأخرة املتمثلة يف رفع ن�سبة 
عدد  يف  الأج����ن���ب  للم�ستثمرين  التملك 
 100% اإىل  القت�س�دية  القط�ع�ت  من 
والت�أ�سرات  الإق���م��ة  برامج  اإىل  اإ�س�فة   ،
من  الكثر  وغره�  للم�ستثمرين  املميزة 
احل��واف��ز ال��ت��ي ت��ت��ف��رد ب��ه��� الإم�������رات على 

م�ستوى املنطقة.

م�سرف عجمان يعلن عن افتتاح 
فرعه اجلديد يف راأ�ش اخليمة

•• عجمان – د.حممود علياء

اأعلن م�سرف عجم�ن عن تو�سيع �سبكة فروعه وافتت�ح فرعه اجلديد يف 
 . الندُية  – منطقة  �س�مل  بن  حممد  ال�سيخ  �س�رع   - اخليمة  راأ���ض  اإم����رة 
متيح�ً من خالل هذه الوجهة اجلديدة تقدمي خدم�ت ومنتج�ت م�سرفية 

مبتكرة تلبي الحتي�ج�ت املتن�مية لعمالء امل�سرف يف هذه الإم�رة .
املقدمة  ب�أ�سلوب ع�سري ي�سمن حت�سني جودة اخلدمة  وقد مت ت�سميمه 

للعمالء ويجعل جتربتهم امل�سرفية اأكر ب�س�طة و�سال�سة.
الرئي�ض   ، اأم���ري  ال�سيد: حممد  ، ���س��رح  الإع���الن ع��ن ه��ذا احل���دث  ويف 
فرعن�  افتت�ح  عن  نعلن  اأن  “ ي�سعدن�  ق�ئاًل   ، عجم�ن  مل�سرف  التنفيذي 
اجلديد يف راأ�ض اخليمة ، الذي �سيمكنن� من تقدمي خدم�ت رئي�سية ه�مة 

لعمالئن� الكرام على مدار الأ�سبوع. 
وي�أتي هذا الفتت�ح مبث�بة �سه�دٍة تدل على جن�حن� وم�سين� قدم�ً وتوؤكد 
التزامن� الدائم جت�ه عمالئن� بتقدمي اأجود اخلدم�ت و املنتج�ت امل�سرفية. 
اإنن� نتطلع اإىل تقدمي م�ستوًى رفيٍع من اخلدم�ت املميزة لعمالئن� يف راأ�ض 
اخليمة ونحن على يقني ت�م ب�أن قيمن� الأ�س��سية وروؤيتن� امل�سرفية الق�ئمة 
على تعزيز اأوا�سر العالق�ت مع عمالئن� �سوف ت�س�عد يف تلبية الحتي�ج�ت 
امل�سرفية لالإم�رة مب� يخدم م�س�لح العمالء من الأفراد واأ�سح�ب الأعم�ل 

وال�سرك�ت على حد �سواء.
ويجدر القول ب�أنن� نفخر ب�أن هذا الفرع اجلديد تتم اإدارته وت�سغيله بكوادر 
اإم�راتية 100 % تتمثل بفريق من نخبة موظفين� الإم�راتيني املتميزين 

ذوي اخلربة العريقة يف جم�ل العمل امل�سريف.

اأديبك 2021 ي�ست�سيف موؤمتر الت�سنيع الذكي الأول من نوعه
•• اأبوظبي-الفجر: 

مع  ب���ل��ت��زام��ن  ال��ت�����س��ن��ي��ع  م�ستقبل  ي��ت��غ��ر 
ت�س�رع وترة الثورة ال�سن�عية الرابعة، حيث 
اأ�سبح ت�أثر التقني�ت الذكية حم�سو�ًس� عرب 
�سي�سرع  اإذ  الك�مل،  البيئي  الت�سنيع  نظ�م 
وتطور  ال��ي��وم  ال��ن������س��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  تطبيق 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال�سن�عية  ال���س��رتات��ي��ج��ي���ت 
مرحلة م� بعد اجل�ئحة جنًب� اإىل جنب مع 
التحول من القت�س�د اخلطي اإىل القت�س�د 
�سن�عية  حم������ور  ت��ط��وي��ر  م���ن  ال�����دائ�����ري، 

جديدة ويعيد حتديد م�ستقبل الت�سنيع.
اأديبك،  من  الع�م  هذا  ن�سخة  و�ست�ست�سيف 
اإىل   15 من  املمتدة  الفرتة  �ستق�م يف  التي 
املت�حة  ل��ل��ف��ر���ض  ا���س��ت��ج���ب��ًة  ن��وف��م��رب   18
ب�لتزامن مع تبني  التي ل تعد ول حت�سى 
الذكية،  ال�����س��ن���ع��ي��ة  ل��ل��م��راك��ز  احل��ك��وم���ت 
� ملع�ر�ض الت�سنيع  منطقة وموؤمتًرا خم�س�سً
الذكي، حيث �سيعمل املوؤمتر كج�سر و�سول 
من  والت�سنيع  ال��ط���ق��ة  ق��ط���ع  ب��ني  ي��رب��ط 
التكنولوجي� الف�ئقة من جهة  جهة وقط�ع 
اأخ������رى، مم���� ي���وف���ر ب���ذل���ك م��ن�����س��ة فريدة 
لتكوين نظرة م�ستقبلية  الت�سنيع  ل�سن�عة 
وال�سعوب�ت  ال��ت��ح��دي���ت  مل���واج���ه���ة  ث���ق��ب��ة 
ال�سعي  نحو  ب�لت�سنيع  اخل��سة  والفر�ض 

لتحقيق اقت�س�د خ�ٍل من الكربون.
يتم دعم موؤمتر اأديبك للت�سنيع الذكي من 
املتقدمة  ال�سن�عة والتكنولوجي�  قبل وزارة 
و�سيتم  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم������رات  ب��دول��ة 
والإقليمية  املحلية  امل�سنعة  ال�سرك�ت  جمع 
وال���دول���ي���ة ال����رائ����دة م���ع ���س��ن���ع ال���ق���رار يف 

�سن�عة الط�قة لت�سليط ال�سوء على تطوير 
لكت�س�ب  الالزمة  الذكية  الت�سنيع  اأنظمة 
امل���رون���ة وزي������دة ال��رب��ح��ي��ة ومت��ك��ني الأف����راد 
وحتقيق  امل�ستقبلية  النمو  فر�ض  وحت��دي��د 
اأهداف الو�سول نحو �س�يف انبع�ث�ت كربون 

�سفرية.
���س��ي��ت��ح��دث ال������وزراء و���س��ن���ع ال���ق���رار وق����دة 
ال�����س��ن���ع��ة وال��ط���ق��ة خ���الل م��وؤمت��ر اأديبك 
الت�سنيع  م�ستقبل  ع��ن  ال��ذك��ي  للت�سنيع 
وتطبيق ال�سرتاتيجي�ت الرقمية والنتق�ل 
القت�س�د  اإىل  اخل���ط���ي  الق���ت�������س����د  م����ن 
ال�سن�عية  ال�سرتاتيجي�ت  الدائري وتطور 
احلكومية يف فرتة م� بعد اجل�ئحة وت�أثر 
املح�ور  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت 

ال�سن�عية امل�ستقبلية.
�ستتم  التي  الأخ���رى  املو�سوع�ت  ب��ني  وم��ن 
ك���اًل من:  امل��وؤمت��ر  خ���الل  اأي�����س���ً  من�ق�سته� 

التي  وال�سرتاتيجي�ت  والأط���ر  ال�سي��س�ت 
والنمو  ال��ت��غ��ي��ر  ل���ق���ي����دة  ت��ط��وي��ره���  ي��ت��م 
ال�سن�عي والرتابط بني الت�سنيع والط�قة 
اإىل  يهدف  ال��ذي  ملي�ر،   300 ال���  وم�سروع 
جعل دولة الإم���رات العربية املتحدة مركًزا 
ميكن  وك��ي��ف  امل�ستقبلية  لل�سن�ع�ت  ع���مل��ًي��� 
�سال�سل  تطوير  يدعم  اأن  الأ�سي�ء  لإنرتنت 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال���دائ���ري���ة وفجوة  ال��ت��وري��د 

مه�رات الت�سنيع.
اإ�س�فة منطقة  ويف الوقت نف�سه، فقد متت 
معر�ض  ف��ع���ل��ي���ت  اإىل  ال��ذك��ي��ة  ال��ت�����س��ن��ي��ع 
�ست�ست�سيف  حيث   ،2021 اأديبك  وموؤمتر 
التقني�ت  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
���س��ت��غ��ر م�سهد  ال���ت���ي  ال��رق��م��ي��ة  واحل����ل����ول 
ب����دًءا من  ال�����س��ن���ع��ي ب�سكل ك��ب��ر،  الإن���ت����ج 
الت�سنيع  اإىل  لالأ�سي�ء  ال�سن�عي  الإنرتنت 
ال�سطن�عي  وال��ذك���ء  احل��سوب  مب�س�عدة 

والبي�ن�ت ال�سخمة اإىل احلو�سبة ال�سح�بية 
اإىل  الن�نو  وتكنولوجي�  ال�سيرباين  والأم��ن 
والليزر  وال���روب���وت����ت  ال�����س��ن���ع��ي��ة  الأمت���ت���ة 
ال�سريعة  الذكية  للمواد  املتقدمة  واملركب�ت 
ال�ستج�بة. وبهذه املن��سبة، ق�ل كري�ستوفر 
اإيفنت�ض،  جي  اإم  دي  �سركة  رئي�ض  هد�سون، 
)اأديبك(:  وم��وؤمت��ر  ملعر�ض  املنظمة  اجلهة 
موؤمتر  اإ�س�فة  خ��الل  من  اأدي��ب��ك  “يوا�سل 
مك�نته  تعزيز  يف  ال��ذك��ي  للت�سنيع  اأدي��ب��ك 
املهتمة  لل�سرك�ت  رئي�سية  ال��ت��ق���ء  كنقطة 
ا�ستثم�رية  وف��ر���ض  ���س��راك���ت  يف  ب���ل��دخ��ول 
العربية  الإم������رات  يف  ال��ط���ق��ة  �سن�عة  م��ع 
مع  تتكيف  التي  الأو���س��ط  وال�سرق  املتحدة 

دين�ميكي�ت ال�سوق املتغرة«.
موؤمتر  “�سيعمل  ق���ئ��اًل:  هد�سون  واأ���س���ف 
املع�ر�ض  ومنطقة  الذكي  للت�سنيع  اأدي��ب��ك 
ا�سرتاتيجي�ت  اإىل  ال��و���س��ول  ت�سريع  ع��ل��ى 
املتطورة  وال��ت��ق��ن��ي���ت  وال��ع��م��ل��ي���ت  الت�سنيع 
�ستمكن  ب����دوره�����  وال���ت���ي  ال����ي����وم،  ب�����س��رع��ة 
واأدائه�  عملي�ته�  حت�����س��ني  م��ن  ال�����س��رك���ت 

واإيج�د فر�ض جديدة يف ال�سوق.«
ه����ذا وت��ت��ب��ن��ى ح���ك���وم����ت ال�������س���رق الأو����س���ط 
م����ب�����درات حم�����ددة ل��ت��ح��وي��ل امل��ن��ط��ق��ة اإىل 
للح�جة  منه�  اإدراًك�����  رائ���دة  ت�سنيعية  ق��وة 
املحلية  ال���ق���درات  وت��ع��زي��ز  ب��ن���ء  اإىل  امل��ل��ح��ة 
وتنويع  امل�ستدام  القت�س�دي  النمو  وحتفيز 
ب��ع��ي��ًدا ع���ن ق��ط���ع��ي النفط  الق���ت�������س����دات 
والغ�ز. وتقود دولة الإم�رات العربية املتحدة 
والتكنولوجي�  ال�سن�عة  وزارة  خ��الل  م��ن 
مدته�  ا�سرتاتيجية  له�  الت�بعة  املتقدمة 
ع�سر �سنوات لزي�دة م�س�همة قط�ع الت�سنيع 

اإم���رات��ي )81.68  دره��م  ملي�ر   300 اإىل 
ملي�ر دولر اأمريكي( من اأ�سل 133 ملي�ر 
اإم�����رات����ي م���وج���ودة ح���ل��ًي���، وت�سعى  دره����م 
املحلية  القيمة  زي�����دة  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ملوارده� ومنتج�ته� ودفع التنمية ال�سن�عية 
ال�����س���م��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة م��ن خ���الل الرتكيز 
تطبق  التي  ال�سن�ع�ت  على  اأ�س��سي  ب�سكل 
وتطبيق�ت  وح��ل��ول  املتقدمة  التكنولوجي� 

الثورة ال�سن�عية الرابعة.
معر�ض  انعق�د  �سيتم  ب�أنه  ب�لذكر  اجلدير 
“اأديبك  للبرتول  الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر 
ال�سمو  ����س����ح���ب  رع�����ي����ة  حت����ت   ”2021
ن��ه��ي���ن رئي�ض  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
 18 اإىل   15 املمتدة من  الفرتة  الدولة يف 
الوطني  اأبوظبي  2021 يف مركز  نوفمرب 
ل��ل��م��ع���ر���ض، وت�����س��ت�����س��ي��ف��ه ���س��رك��ة ب���رتول 
اأبوظبي الوطنية )اأدن��وك( بدعم من وزارة 
الإم����رات،  بدولة  التحتية  والبنية  الط�قة 
اأبوظبي  وال��ن��ق��ل، غ��رف��ة  ال��ب��ل��دي���ت  دائ�����رة 

ودائرة الثق�فة وال�سي�حة – اأبوظبي.

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن حكم بالن�شر 

 18/2020/636 عقاري جزئي  
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اإىل حمكوم عليه / 1- توفيق جنم معله - جمهول حمل الإق�مة
مب� اأن حمكوم له / موؤ�س�سة عق�رات عجم�ن )عق�ر( 

و ميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020-9-7 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب���أن  عليه  املدعى  ب�إلزام   - )عق�ر(  عجم�ن  عق�رات  موؤ�س�سة  ل�س�لح/ 
درهم )م�ئتني اثنني وثالثون األف و�ستم�ئة اأربعة وثم�نون درهم( والف�ئدة الق�نونية   232،684
عنه بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى مت�م ال�سداد ورف�ست م� عدا ذلك من 
طلب�ت واألزمته ب�لر�سوم وامل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم مق�بل اأتع�ب املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�سوري 
ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 1251/2021/18 عقاري جزئي  

املنظورة يف : الدائرة العق�رية اجلزئية الث�نية رقم 92  
مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )706،024 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 

والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م. 
املدعى : موؤ�س�سة عق�ر - عنوانه : اإم�رة دبي - �س�رع املط�ر - منطقة بور�سعيد - بن�ية نقطة العم�ل - امليزانني - مكتب 
رقم 9 - ه�تف 0506767616 - بريد اإلكرتوين : INFO3@OMALC.AE - مك�ين 3244594826 

- IBAN AE090500000000020106942  وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
املطلوب اإعالنه : 1- راخيمز ه�ن �سيوروف - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )706،024 درهم( 
والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م. وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء 
اأو من ميثلك  2021/11/23 ال�س�عة 8.30 �سب�ح� يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور  املوافق 

ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة متهرادا�س هريدا�س )ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 201 ملك عبدالرحمن علي الزرعوين - املرر - ال�سكل الق�نوين 
التج�ري  ب�ل�سجل  القيد  رقم   550121  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   :
الت�أ�سر  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   64574  :
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب���إن��ح��الل  لديه�  ال��ت��ج���ري  ال�سجل  يف 
بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2021/10/25 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/25
 501 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون(  )ما�صبون  جو�صي  مان�صنكر  �صوريندرا 
 : ف�ك�ض   04/2727057  : ه���ت��ف   - امل��رق��ب���ت   - لال�ستثم�رات  بو�ست  �سركة  ملك 
خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً    04-2715096

)45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �صوريندرا مان�صنكر جو�صي )ما�صبون قانونيون(
املرقب�ت   - لال�ستثم�رات  بو�ست  �سركة  ملك   501 رق��م  مكتب   : العنوان 
هذا  مبوجب   04-2715096  : ف�ك�ض    04/2727057  : ه�تف    -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�سفية �صركة متهرادا�س هريدا�س )ذ م م( وذلك مبوجب قرار 
حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2021/10/25 بت�ريخ   دبي  حم�كم 
مط�لبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2021/10/25 بت�ريخ  دب��ي 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً 

من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1482/2021/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم 227  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 415/2021 ا�ستئن�ف مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)684،581 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : المرباطور للعق�رات - موؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد/ �س�لح مكي جعفر �س�لح املخدوم  
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - املركز التج�ري الوىل - دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مبنى برج فرمونت فندق ومك�تب 

- �سقة مكتب رقم 2102  
املطلوب اإعالنه : 1- ج��سم في�سل حممد ث�ين اآل ث�ين - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 684581 
درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر        

 2550/2021/11 مدين جزئي  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- نور امللوك لإدارة املرافق  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي : �سهيلة حممد �سريف ال�سيد اله��سمي  

وميثله : اأمل ح�سن حممد ح�جي كرم  
املدعي عليه مببلغ وقدره )10000 درهم(  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�سوعه�  اأق�م عليك  قد 
والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من القيد وحتى ال�سداد الت�م مع التعوي�ض 
بقيمة 1500 درهم كتعوي�ض فخالل املدعي عليه ببنود العقد و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال 
كف�لة. وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2021/11/4 ال�س�عة 9.00 �سب�ح� يف مكتب اإدارة 
الدعوى لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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لبحث اآفاق التعاون و�صبل االرتقاء بالتبادل االقت�صادي واال�صتثماري

دافزا ت�ستقبل وفدًا من مكتب تخطيط املنطقة القت�سادية الكورية اجلنوبية

ينظم يف الفرتة بني 1 و3 نوفمرب املقبل يف لندن   

�سروق تعر�ش م�ساريعها وتك�سف عن �سراكتها اجلديدة يف �سوق ال�سفر العاملي  
•• ال�سارقة-الفجر:

لال�ستثم�ر  ال�������س����رق���ة  ه��ي��ئ��ة  ت�������س����رك 
ال�سفر  ����س���وق  يف  )�����س����روق(،  وال��ت��ط��وي��ر 
افرتا�سي�ً  ينظم  ال���ذي   ،2021 الع�ملي 
يف  للمع�ر�ض”  “اإك�سل  يف  وواق����ع����ي�����ً 
الع��سمة الربيط�نية لندن خالل الفرتة 
�سمن  وذل���ك  املقبل،  نوفمرب  و3   1 ب��ني 
وال�سي�حي  التج�ري  الإمن����ء  هيئة  جن�ح 
على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  ال�س�رقة،  يف 
الت�بعة  ال�سي�حية  اآخر تطورات الوجه�ت 
عر�ض  ج�نب  اإىل  ال�س�رقة،  اإم����رة  يف  له� 
“منتجع  وم��ن��ه���  امل�ستقبلية  م�س�ريعه� 
و”منتجع  خ��ورف��ك���ن  مدينة  يف  اجلبل” 
عن  والك�سف  الذيد،  مدينة  يف  الربدي” 
عالق�ته�  تر�سيخ  اإىل  الرامية  �سراك�ته� 

مع اأبرز �سرك�ت ال�سي�فة الع�ملية.
ا�ستعرا�ض  خ��الل  م��ن  “�سروق”  وت��وؤك��د 
م�س�ر تطور القط�ع ال�سي�حي يف ال�س�رقة 
وتنوع خي�راته التي ت�سمل البيئة والرتاث 

•• دبي-الفجر: 

بحثت �سلطة املنطقة احلرة مبط�ر دبي 
و�سبل  امل�ستقبلي  ال��ت��ع���ون  اآف����ق  داف����زا، 
التب�دل القت�س�دي  الرتق�ء مب�ستوي�ت 
وال����س���ت���ث���م����ري ب���ني دول���ت���ي الإم��������رات 
وك��وري��� اجل��ن��وب��ي��ة، وذل���ك م��ع وف���ٍد من 
القت�س�دية  امل��ن��ط��ق��ة  تخطيط  مكتب 
للوفد  ر�سمية  زي����رة  اإط����ر  ال��ك��وري��ة، يف 

اإىل املنطقة احلرة. 
الدكتور  �سع�دة  الوفد  ا�ستقب�ل  وك�ن يف 
ال����زرع����وين م���دي���ر ع�����م �سلطة  حم��م��د 
املنطقة احلرة مبط�ر دبي، واآمنة لوت�ه 
ال���ع����م، يف ح���ني تراأ�ض  امل���دي���ر  م�����س���ع��د 
ال��وف��د ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ���س��ع���دة مون 
بيوجن جون قن�سل ع�م جمهورية كوري� 
اجلنوبية يف دبي، و�سم كاًل من ت�سوي 
و�سونغ  الع�م،  القن�سل  ن�ئب  �سون  يونغ 
تخطيط  مكتب  بعثة  رئ��ي�����ض  اآه���ن  اإي���ل 
اجلنوبية،  الكورية  القت�س�دية  املنطقة 

وعدداً من امل�سوؤولني يف املكتب. 
عن  تف�سيلي  عر�ٍض  على  الوفد  واطلع 
امل�ستوى  ع�ملية  واملرافق  التحتية  البنية 
التي توفره� املنطقة احلرة ب�لقرب من 
مط�ر دبي الدويل وجتعله� ق�عدة مث�لية 
التي  الأجنبية  وال�سرك�ت  للمتع�ملني 
واقت�س�دية  ا�ستثم�رية  بيئة  عن  تبحث 
وحيوية لأداء الأعم�ل، اإىل ج�نب املزاي� 
واخلدم�ت  وال�����س��ري��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م���ري��ة 
الإداري�������ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة التي 
الأعم�ل، ف�ساًل  �سهولة مزاولة  ت�سمن 

عن املن�س�ت الذكية واخلدم�ت الرقمية 
مبط�ر  احل��رة  املنطقة  م��ن  جتعل  التي 
دب���ي واح�����دة م���ن اأك����ر امل��ن���ط��ق احلرة 

تطوراً ومرونة على م�ستوى الع�مل. 
دبي  ع��ن  ع��ر���ٍض  اإىل  ال��وف��د  ا�ستمع  كم� 
اأول منطقة حرة للتج�رة  كومر�سيتي، 
الإلكرتونية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
متكني  وكيفية  اآ�سي�،  وجنوب  واأفريقي� 
لال�ستف�دة  اجلنوبية  الكورية  ال�سرك�ت 
التج�رة  قط�ع  ي�سهده  ال��ذي  النمو  من 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الإقليمي،  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ل��ل��ت��و���س��ع 
انطالق�ً من اإم�رة دبي ب�عتب�ره� مركزاً 
اإىل  اإ�س�فة  الإلكرتونية،  للتج�رة  ع�ملي�ً 
حم��ف��ظ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة م���ن احللول 
املتطورة  وامل��راف��ق  الفريدة  واخل��دم���ت 
التي  القط�ع  يف  املتخ�س�سة  واخل���ربات 
ت�أ�سي�ض  على  ال�سرك�ت  م�س�عدة  ميكنه� 

ومزاولة الأعم�ل. 
على  الوفد  تعرف  ذل��ك،  اإىل  ب�لإ�س�فة 
الإلكرتونية  ال�����س��وق  “تريدلينغ”، 
التج�رة  على  تركز  والتي  النمو  �سريعة 
بني ال�سرك�ت يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سم�ل اأفريقي�، وتربط م� بني املزودين 
ال��ع���مل��ي��ني واأ�����س����واق امل��ن��ط��ق��ة، م���� يوّفر 
خمتلف  م��ن  لل�سرك�ت  ج��دي��دة  ف��ر���س���ً 

اأنح�ء الع�مل.
و���س��م��ل��ت ال���زي����رة الط����الع ع��ل��ى ال���دور 
للمن�طق  الع�ملية  املنظمة  توفره  ال��ذي 
التن�سيق  يف  الأع�����س���ء  للمن�طق  احل��رة 
بني الأع�س�ء واإجراء البحوث والندوات 

ال�سي�حي  القط�ع  خ��رباء  اأم���م  والثق�فة، 
والآلف من زوار املعر�ض الدويل، مك�نة 
اأب����رز الوجه�ت  اإم�����رة ال�����س���رق��ة ك���إح��دى 
يتطلعون  ال��ذي��ن  للم�ستثمرين  الع�ملية 
خالل  م��ن  ا�ستثم�راتهم  يف  التو�سع  اإىل 
ت��وف��ره��� حمفظته�  ال���ت���ي  ال��ف��ر���ض  م���ن 
عن  يبحثون  ال��ذي��ن  ولل�سي�ح  امل��ت��ن��وع��ة، 
وتركز  وف���ري���دة.  ث��ري��ة  �سي�حية  جت��رب��ة 
التعريف  على  املعر�ض  خالل  “�سروق”، 
اأحدث  ب�عتب�ره  م�سك،  م��ن  القمر  بنزل 
م�س�ريع الهيئة والذي بداأ ب��ستقب�ل زواره 
حيث  ال�سحراوية،  املغ�مرات  ع�س�ق  من 
الرملية  الكثب�ن  يف  تخييم  جتربة  يوفر 
جمهزة  ع�سرية  مرافق  �سمن  الطبيعية 
ب�أحدث و�س�ئل ال�سي�فة الف�خرة، اإذ ميثل 
افتت�حه يف املنطقة الو�سطى من الإم�رة، 
اإ�س�فة جديدة ملحفظة م�س�ريع “�سروق” 
والبيئية  الرتفيهية  ال�سي�حة  ق��ط���ع  يف 
“�سروق”  وتعر�ض  الف�خرة.   وال�سي�فة 
منتجع�ت  ل��ل��م��ع��ر���ض،  م�س�ركته�  خ���الل 

وال���درا����س����ت امل�����س��رتك��ة وت��ن��ظ��ي��م ور�ض 
الأفك�ر،  وت��ب���دل  الفر�ض  وخلق  العمل 
ُي�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر امل��ن���ط��ق احلرة  مب���� 
القت�س�دية  الأو���س���ط  يف  الوعي  ون�سر 

والتج�رية وال�ستثم�رية.
الدكتور  ���س��ع���دة  ق�����ل  ال�������س���دد،  وب���ه���ذا 
ال����زرع����وين م���دي���ر ع�����م �سلطة  حم��م��د 
“ت�ستهدف  دبي:  مبط�ر  احلرة  املنطقة 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مب���ط����ر دب����ي خمتلف 
احليوية  القت�س�دية  واملن�طق  الأ�سواق 
ال����ع�����مل التي  ال���ه����م���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
ت�����س��ه��د من����واً اق��ت�����س���دي���ً ك���ب���راً، وذلك 

تندرج  ال��ت��ي  ال��ف���خ��رة  البيئية  ال�سي�حة 
لل�سي�فة”،  ال�س�رقة  “جمموعة  �سمن 
جتمع  التي  الف�خرة  الفندقية  العالمة 
ع������دداً م���ن اأرق������ى م��ن�����س���آت ال�����س��ي���ف��ة يف 
الإم�رة والت�بعة ل� )�سروق( ب�إدارة “م�سك 
وهي نزل الرفراف يف مدينة  من �سذا”، 
مليحة،  منطقة  يف  ال��ف���ي��ة  ون���زل  ك��ل��ب���ء، 
البداير،  ����س���ح���راء  يف  ال���ب���داي���ر  وواح������ة 
ال���ذي يقع يف  القمر  ن��زل  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 
الرملية  والكثب�ن  مليحة  �سحراء  و�سط 
جلب�ل  الأح��ف��وري��ة  ال�سخور  على  ويطل 
الف�ية، كم� تعر�ض منتجع اجلبل الذي مت 
الإعالن عن البدء بتطويره موؤخراً ويقع 
اللوؤلوؤية  و�س�طئ  خ��ورف��ك���ن  �س�طئ  ب��ني 
على ال�س�حل ال�سرقي للدولة، و”منتجع 
الربيدي” يف مدينة الذيد، الذي تطوره 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  “�سروق” 
�سمن  ال�س�رقة،  يف  الطبيعية  واملحمي�ت 
املتوقع  م��ن  حيث  “ال�سف�ري”،  م�سروع 
البدء بتنفيذه نه�ية الع�م اجل�ري. وق�ل 
�سع�دة مروان بن ج��سم ال�سرك�ل الرئي�ض 

التي ت�سعى  املن�طق  جلذب �سرك�ت تلك 
للتو�سع يف الأ�سواق اخل�رجية اإىل دبي. 
وفد  م��ع  الج��ت��م���ع  خ��الل  وا�ستعر�سن� 
القت�س�دية  امل��ن��ط��ق��ة  تخطيط  مكتب 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة م��ك���ن��ة دب���ي ب�سكل 
ع�ٍم الب�رزة واملنطقة احلرة مبط�ر دبي 
ب�سكٍل خ��ض، وم� توفره املنطقة احلرة 
من فر�ٍض ا�ستثم�رية لل�سرك�ت للتو�سع 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط ودول جمل�ض 
“تعترب  واأ���س���ف:  اخلليجي«.   التع�ون 
الق�رة الآ�سيوية ب�سكٍل ع�م اأكرب �سريك 
ن�سبة  ت�سكيله�  م��ع  ل�”دافزا”  جت����ري 

لال�ستثم�ر  ال�����س���رق��ة  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتطوير )�سروق(: “يج�سد انعق�د �سوق 
ال���دورة  ه���ذه  ل��ن��دن يف  ال��ع���مل��ي يف  ال�سفر 
بعد  اأي�س�ً  الواقع  اأر���ض  وعلى  افرتا�سي�ً 
تنظيمه افرتا�سي�ً فقط يف الع�م امل��سي، 
للن�س�ط  ا�ستع�دة  م��ن  ال��ع���مل  ي�سهده  م��� 
التدريجية  ال��ع��ودة  خ��الل  م��ن  ال�سي�حي 
الإم�رات  دول��ة  تعد  حيث  ال�سفر،  حلركة 
التي  ال���دول  اأوائ����ل  امل��ت��ح��دة م��ن  العربية 
ي�سهد قط�عه� ال�سي�حي والفندقي حركة 
ن�سطة واإقب�ًل من خمتلف الزوار وال�سي�ح 
اأن انطالق �سوق  حول الع�مل، وخ�سو�س�ً 
اإك�سبو  انعق�د  مع  يتزامن  الع�ملي  ال�سفر 
مو�سم�ً  اأي�����س���ً  ميثل  ال���ذي   2020 دب��ي 
�سي�حي�ً اإىل ج�نب ا�ستقط�به للم�ستثمرين 
حول الع�مل م� يعزز احلراك القت�س�دي 
ت�سهده  ال���ذي  وال���س��ت��ث��م���ري  وال�سي�حي 
“نحر�ض  ال�سرك�ل:  واأ���س���ف  ال��دول��ة«.   
يف “�سروق” على امل�س�ركة يف �سوق ال�سفر 
الع�ملي ملواكبة توجه�ت الأ�سواق ال�سي�حية 

“دافزا”  جت���رة  اإجم�يل  من   42.6%
الع�م امل��سي، ولدين� خطط لتعزيز هذا 
الرقم خالل املرحلة املقبلة عرب اإطالق 
وغره�  وامل�س�ريع  املب�درات  من  �سل�سلة 
ال��ت��ي �ستكون  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  م���ن احل����زم 
عوامل ا�سرتاتيجية يف جذب املزيد من 
ال���س��ت��ث��م���رات الآ���س��ي��وي��ة مب��� فيه� من 
كوري� اجلنوبية اإىل اإم�رة دبي واملنطقة 
الوفد تخلله�  زي���رة  اأن  احل���رة«.  يذكر 
مبط�ر  احل��رة  املنطقة  مرافق  يف  جولة 
دب����ي، م���ن ب��ي��ن��ه��� م��رك��ز دن����ت���� لل�سحن 

اإ�س�فة اإىل دبي كومر�سيتي. 

ح����ول ال����ع�����مل، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى الآل���ي����ت 
ا�ستحدثته�  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  والأ���س���ل��ي��ب 
لتج�وز تداعي�ت اجل�ئحة الع�ملية، بهدف 
امل�س�ريع �سمن  تعزيز جتربتن� يف تطوير 
منظومة متك�ملة ت�ستهدف تعزيز امل�سهد 
احتي�ج�ت  وتلبية  الإم�����رة  يف  ال�سي�حي 
وفق�ً  والجتم�عية  القت�س�دية  املجتمع 
لتوجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ال���ق��������س���م���ي ع�سو  ب����ن حم���م���د  ����س���ل���ط����ن 
ي�س�ر  ال�����س���رق��ة«.  ح���ك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
يف  ال��ع���مل��ي  ال�سفر  ���س��وق  م��ع��ر���ض  اأن  اإىل 
حدٌث ع�ملي رائد يف قط�ع ال�سفر  لندن” 
ب�لقط�ع  للمهتمني  ي��وف��ر  وال�����س��ي���ح��ة، 
ال�����س��ي���ح��ي ف��ر���س��ة ال���ت���ع���رف ع��ل��ى اآلف 
جميع  يف  التج�رية  والعالم�ت  الوجه�ت 
كب�ر  من  نخبة  وي�ستقطب  الع�مل،  اأنح�ء 
وال�سخ�سي�ت  الأعم�ل  ورج���ل  املتحدثني 
القي�دية املخت�سة مبجموعة متنوعة من 
والتكنولوجي�،  ال��رف���ه،  منه�  القط�ع�ت، 

وغره�.

تاأهيل 26 �صابااً و�صابة ل�صوق العمل
دبي للم�ساريع النا�سئة وديتك تختتمان 
برنامج تطوير مهارات ال�سباب املواطن 

•• دبي-الفجر:

اإحدى مب�درات غرفة جت�رة و�سن�عة دبي  اأعلنت دبي للم�س�ريع الن��سئة، 
املبتكرة لدعم ري�دة الأعم�ل، ب�لتع�ون مع مركز دبي التكنولوجي لري�دة 
عن  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  ل�سلطة  ب�لك�مل  اململوك  “ديتك”،  الأع��م���ل 
ال�س�بة  بفوز   ،”2021 املواطن  ال�سب�ب  “برن�مج تطوير مه�رات  اختت�م 
�س�ب�ً   26 ح��وايل  م��ع  ت��ب���رت  حيث  الربن�مج  مب�س�بقة  ال�سويدي  �سرينه 

و�س�بة يف املرحلة النه�ئية من الربن�مج.
وب�ت امل�س�ركون يف الربن�مج، الذين ا�ستعر�سوا اأفك�رهم يف جم�ل التحول 
اأم�م جلنة حتكيم متخ�س�سة، موؤهلني لبدء م�س�ريعهم واإطالقه�  الذكي 
لتنمية  والإر����س����د  والتوجيه  ال��دع��م  على  ال��ربن���م��ج  م��ن  ح�سلوا  اأن  بعد 

م�س�ريعهم.
وج�ء فوز �سرينه ال�سويدي، موؤ�س�سة »Liftoff«، وهي من�سة توا�سل بني 
ال�سرك�ت مع م��زودي اخلدم�ت يف قط�ع �سن�عة  »B2B« جتمع  الأعم�ل 

الأغذية وامل�سروب�ت، يف خت�م م�س�بقة 
امل�س�ريع التي �س�رك فيه�  ا�ستعرا�ض 
اأع��م���ل. وح�سلت  26 رائ���داً ورائ���دة 
����س���ري���ن���ه ب���ع���د ف����وزه����� ب��������دورة ه���ذا 
اإ�س�فية  وم��زاي���  دع��م  على  الربن�مج 
“ديتك”  لربن�مج  ان�سم�م�ً  ت�سمل 
ال��ن������س��ئ��ة الذي  ال�����س��رك���ت  ل��رع���ي��ة 
���س��ي��وف��ر ل��ه��� دع���م����ً مل���دة ع����م ي�سمل 

التدريب والتوجيه والإر�س�د.
للم�س�ركني  ال��ربن���م��ج  �سيوفر  ك��م��� 
فر�سة التدريب مع �سرك�ت رائدة من 
القط�ع اخل��ض، وت�سمل �سركة “دي 
“اأوليفر  و�سركة   »DHL اإل  اإت�����ض 
 «  Oliver Wyman وامي�����ن 

للمح�م�ة  ال��دويل  “امل�ست�س�ر  و�سركة 
وال�ست�س�رات الق�نونية ICLO« ، واحل�سول على جل�سة توجيه جم�نية 
لت�أ�سي�ض �سركة جت�رية انطالق�ً من مركز دبي التكنولوجي لري�دة الأعم�ل 
امل�سرتكة يف  العمل  م�س�ح�ت  اإىل  اأ�سهر   3 ملدة  ودخ��ول جم�ين  “ديتك”، 
مركز “ديتك”، ب�لإ�س�فة اإىل فر�سة امل�س�ركة والعر�ض يف فع�لي�ت معر�ض 
اإك�سبو 2020 دبي.  وق�ل ه�ن�ض كري�ستن�سن، ن�ئب الرئي�ض – مركز دبي 
التكنولوجي  دبي  مركز  “تع�ون  “ديتك”:  الأعم�ل  لري�دة  التكنولوجي 
لري�دة الأعم�ل “ديتك” مع غرفة دبي يف برن�مج تطوير مه�رات ال�سب�ب 
وكجزء  اجل�نبني  بني  املتوا�سل  والتن�سيق  التع�ون  اإط���ر  يف  ي�أتي  املواطن 
املتك�ملة  “ديتك”  ومركز  لل�سيليكون  دبي  واحة  �سلطة  ا�سرتاتيجية  من 
التكنولوجي�  جم���لت  يف  خ��سة  الأع��م���ل،  ري���دة  ثق�فة  لرت�سيخ  اله�دفة 
وتعّلم  اأمن���ط عمل  مع تطبيق  م��وؤخ��راً  اأهميته�  ت�س�عفت  التي  ال��واع��دة، 

وتوا�سل جديدة ق�ئمة على احللول الرقمية.« 
واأكد كريت�سن�سن اأن ت�س�فر اجلهود لدعم رواد الأعم�ل واأ�سح�ب الأفك�ر 
الن��سئة  امل�س�ريع  موؤ�س�سي  ليكونوا  يوؤهلهم  املواطنة  الكوادر  من  املبتكرة 
ت�س�عدهم  ومتويالت  ا�ستثم�رات  ا�ستقط�ب  على  الق�درة  املرنة  اجلديدة 
وال�سغرة  الن��سئة  امل�س�ريع  اأن  خ��سة  والتو�سع،  والنمو  النطالق  على 
الع�ملة يف  ال�سرك�ت  اإجم�يل عدد  %94 من  اأكر من  واملتو�سطة ت�سكل 
الدولة، وتوفر فر�ض عمل لأكر من %86 من اإجم�يل القوى الع�ملة 

يف القط�ع اخل��ض وحده. 
يف  الأع��م���ل  وري���دة  اخل��سة  امل�س�ريع  اأول  مدير  �س�ي�سيف�،  ن�ت�لي�  وق�لت 
غرفة دبي اإن برن�مج تطوير مه�رات ال�سب�ب املواطن يعترب ركيزة اأ�س��سية 
يف جهود غرفة دبي لدعم ري�دة الأعم�ل واأ�سح�ب املواهب والأفك�ر املبتكرة 
رواد  ت�أ�سي�ض جيل جديد من  ي�س�هم يف  اأن��ه  موؤكدًة  املواطن،  ال�سب�ب  من 

الأعم�ل الق�درين على املن�ف�سة وحتقيق النج�ح.

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Notification Memo By Publication

No. 8646/2021
Notifying Parties:
Ms. Hana Obaid Muhammad Abdullah Al-Helou, United Arab Emirates Nationality. 
Ms. Maryam Obaid Muhammad Abdullah Al-Helou, United Arab Emirates Nationality.

VS
Notified Parties:
M/s.: Hermanos Café, a sole proprietorship (contract certifier) 
M/s: Siyad Chiriyanda Chalil, Indian nationality, (checks issuer)
Subject: Notification Memo by Publication of the Legal Notice No. 211592/1/2021
Whereas, the notifying parties hereby notify the notified parties the necessary to pay an 
amount of AED 30,000.00 (Dhs. thirty thousand only) owed by them to the notifying 
parties as a rental value of checks payable on 30/06/2020 and 30/09/2020 within a period 
of five (5) days from the date of the notice publication. Otherwise, the notifying parties 
will be forced to resort to the judiciary and concerned authorities to demand the payment 
of the value of the debt while obligating the notified parties to pay the litigation charges, 
expenses and the attorneys' fees.
Regards
Notary Public - Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Real Estate Summary 82/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party 1- Mohammed Silim

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
161,377 and the interest of 9% per annum from 01-02-2020 until the full 
payment, ordered him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as 
attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued in absentia 
and may be appealed within thirty days from the day following publishing 
this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is 
read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Case No. 2550/2021/11 civil partial
Plaintiff: Suhaila Mohammed Sharif Al Sayed Alhashmi 
Defendant: NOOR ALMELOUK FACILITIES MANAGEMENT

Notification by Publication
No. 177282/2021
Date: 27/10/2021
Details of the Notification
To: Defendant

Known Place of Residence
Plaintiff: Suhaila Mohammed Sharif Al Sayed Alhashmi
Advocated by: Amal Hassan Mohammed Haji Karam
The Plaintiff filed the Case against you seeking a judgment to keep the Defendant 
under obligation to pay an amount of AED 10000 with the charges, the expenses and 
the attorney fees, as well as the legal interest at rate of 9% as of the registration date 
until the full payment and a compensation with an amount of AED 1500 due to that 
the Defendant failed to honor the terms and conditions stated in the contract; and the 
judgment shall be self-executing immediately without bail. Therefore, a hearing is 
scheduled on Thursday, 04.11.2021 at 09:00 am in the Case Management Office at 
Hall No. BUILDING-DESC& and then you or your legal representative is hereby 
required to attend a three days prior the hearing.

NOTIFICATION BY 
PUBLICATION

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Ajman Sharia Court

Notification by publication - Issued by Ajman Sharia Court
In case No, 570/2021-Status

To the defendant: Awklak Ezz Fensent - Nigerian Nationality
unknown residency inside UAE
Whereas the plaintiff : chenasa Losy Sem
She filed legal case against you by the mentioned number above before 
this Court.
To claim: At-fault divorce and Abandonment +legal rights
The court has set a session on Tuesday 09/11/2021 to hear the case you 
are obliged to attend personally or on behalf of you officially before this 
court in the mentioned date to reply this case In the event that you fail to 
appear on time, the court will consider the case and issue its judgment 
in absentia.
Issued on: Sunday correspondence 17/10/2021 AD
The judge 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in  Case No. SHCFICIREA2021/0007667-Civil (Partial)

To the defendant: Harpinder Singh Raghbir Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Harpinder Singh 
Raghbir Singh - Indian national, requesting: 
Publication of action, Scheduling for consideration and declaration of the defendant
- Obligate the defendant to pay an amount of (35446.65 dirhams) Thirty-Five thousand four 
hundred forty-six dirhams and Sixty five fils, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 11/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007685 civil (partial)

To the defendant: Qudus Afolabi Okanlawon
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile no. 0545908574
You are assigned to attend the hearing 02/11/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the 
case mentioned above, as a you are the defendant.
First: Obligate the defendant to pay an amount of (10486.86 dirhams) Ten 
thousand four hundred eight-six dirhams and eighty-six fils, and the legal interest 
at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Real Estate Summary 291/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1- Farhan Memon

Unknown place of residence
The prevailing party/ Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-08-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 
722,657 (Seven Hundred and Twenty Two Thousand Six Hundred and 
Fifty Seven Dirhams) and the interest of 9% per annum from 24-05-2020 
until the full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and 
Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The 
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from 
the day following publishing this service.The verdict is issued in the name 
of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, 
Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 10/ 2021  Issue No : 13377
Dubai Courts of First Instance 
Service through publication

In Case No. 18/2021/1251- Real Estate Summary
Heard in Second Summary Real Estate Tribunal No. 92
Case Subject  A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 706,024), the charges, 
the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment.
Plaintiff    Aqaar Corporation
Address    Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 3244594826, 
IBAN AE090500000000020106942
Represented by     Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1-Rakhimz Han Siorov              Capacity: Defendant
Service Subject    The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 706,024), the charges, the expenses, the attorney's fees and 
the interest of 12 % from the claim until the full payment.
The hearing of Tuesday 23-11-2021 at 08:30 AM on the online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney has to 
attend and you have to submit the memos or documents you have to the court at least three 
days prior to the hearing.
Prepared by      Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  187/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخل�م�سة رقم 187  

 2019/269/245 ب�لإ�ستئن�يف رقمي  ، واملعدل  2018/336 عق�ري كلي  الدعوى رقم  ال�س�در يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
اإ�ستئن�ف عق�ري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )10421096 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف

ط�لب التنفيذ:�سرجي فندين   عنوانه : يعلن على مكتب البحر للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية الك�ئن يف اإم�رة دبي - بردبي - مدينة 
دبي - الطيبة - مق�بل فندق رافلز - خلف �سيتي بنك - بن�ية مك�تب عود ميث�ء - الط�بق الث�لث - مكتب رقم 310 رقم مك�ين 30 وميثله 
: يو�سف حممد ح�سن البحر   املطلوب اإعالنه : �سلط�ن حممد �سلط�ن ح�رب الفالحي عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - منطقة اخلليج 
التج�ري - دبي - �س�رع ال�سع�دة - مبنى برج بولبة اخلليج - �سقة الط�بق الت��سع - مق�بل برج ون امني�ت - رقم مك�ين 2495187010  
info@sultan.ae  مو�سوع الإع��الن :  منفذ �سدهم : �سلط�ن حممد �سلط�ن ح�رب   - 043499998  - 0503491999  -
الفالحي - عق�ر للعق�رات - �ض ذ م م - بوابة اخلليج - �ض ذ م م - �سلط�ن لال�ستثم�ر - �ض ذ م م  اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2021/11/10 
ال�س�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة اأو�س�فه اأدن�ه لدى اجلهة التي اأنيط به� 
البيع )�سركة الإم�رات للمزادات وعلى موقعه� الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع 
ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�سه معززا مب� يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن 
وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي 
بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت :  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التج�ري - رقم الر�ض 32 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : كري�ست�ل ت�ور - رقم 

العق�ر : 606 - امل�س�حة : 73.95 مرت مربع - املقدرة ب��� )526،481،53( درهم  مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
يعلن ال�سيدة/ مرمي عبداهلل حممد بلوكي عن فقدان 4 �سه�دات ا�سهم �س�درة من 

�سوق ابوظبي لالأوراق امل�لية  
�سهم   8398 عدده�   OILC1125286 رقم  امل�ستثمر   -1

�س�درة من الواحة ك�بيت�ل 
�سهم   3667 عدده�   RAKPROP24977 رقم  امل�ستثمر   -2

�س�درة من راأ�ض اخليمة العق�رية 
�سهم   6600 عدده�   ASMAK1716351 رقم  امل�ستثمر   -3

�س�درة من ال�سركة الع�ملية الق�ب�سة �ض م ع 
�سهم   4019 عدده�   ADIB1079916 رقم  امل�ستثمر   -4

�س�درة من م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
فعلى من يجده� برج�ء ت�سليمه� اىل ال�سركة املذكورة اعاله

او الت�س�ل على رقم 0505110885 

   فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�سم ال�سركة : مطعم باب مكنا�س �س ذ م م    

العنوان : حمل رقم 01 ملك حممد حممد ه�دى بدرى - الرب�س�ء - ال�سكل الق�نوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م(، رقم الرخ�سة : 759498  رقم 
القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1377320 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي 
ب�أنه قد مت الت�أ�سر يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  2021/10/19  واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي 
بت�ريخ  2021/10/19  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
دي�ر للتطوير -  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك  دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات 
بردبي - برج خليفة  ه�تف : 4421762-04  ف�ك�ض : 4421764-04 م�سطحب�ً معه ك�فة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك دي�ر للتطوير - بردبي - برج خليفة  ه�تف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف�ك�ض   04-4421762  :
مطعم  اأع��اله لت�سفية   املذكور  امل�سفي  ب�أنه قد مت تعيني  القت�س�دية بدبي 
باب مكنا�س �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  2021/10/19 
واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  2021/10/19 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8699(

املنذر : بنك ام القيوين الوطني �ض م ع
بوك�لة احلقوق الدوليه حم�مون وم�ست�س�رون ق�نونيون

املنذر اإليه : نيك�سجني ف�رم� منطقة حرة ذ م م
)املو�سوع(

مبوجب هذا التكليف يهيب املنذر ب�ملنذر اإلية ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة 12،986،665،71 درهم 
و�سبعون  وواح��د  درهم�  و�ستون  و�ستم�ئة وخم�سة  األف�  وثم�نون  و�ستة  وت�سعم�ئة  مليون�  ع�سر  )اثني 
فل�س�( �س�مال الفوائد حتى ت�ريخ 2021/8/19 وعليه ف�إنن� نط�لبكم ب�سرعة القي�م ب�سداد اجم�يل 
ف�سال   4636417303 رقم  القر�ض  نتيجة  امل�لية  ذمتكم  يف  واملرت�سدة  البي�ن  �س�لفة  املديونية 
ت�ريخ العالن  اي�م من   7 اأق�س�ه  0086403870 وذلك يف موعد  املك�سوف رقم  عن �سحب على 
ب�جلريده الر�سميه واإل ف�إنن� �سنكون م�سطرين لتخ�ذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية الالزمة حي�لكم 

ل�سرتداد ك�فة حقوق البنك وم� يرتتب على ذلك من ر�سوم واأتع�ب وم�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8716(

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي
املنذر اإليه : عمر عبدالرحمن ال�سيد ابراهيم خليفه ال�س�ده

وم�ئة  )مليون  دره��م   1،147،599،29 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
خالل  للمنذر  فل�س�(  وع�سرين  وت�سعة  درهم  وت�سعني  وت�سعة  وخم�سم�ئة  الف  واربعني  و�سبعة 
ثالثون يوم� من ت�ريخه وح�ل امتن�عكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة ف�ن املنذر يحق له اتخ�ذ 
ك�فة الجراءات الق�نونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مب� فيه� طلب 
1،450.65 قدم مربع على قطعة الر�ض  S-03 الب�لغ م�س�حته  العق�ر )فيال( العق�ر رقم 
رقم 66 مبنطقة الرب�س�ء جنوب الرابعة ب�إم�رة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبق� لحك�م 
الق�نون وامل�دتني )25( و)26( وم� بعدهم� من ق�نون الرهن الت�ميني رقم 14 ل�سنة 2008 

ب�م�رة دبي مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الق�نونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8676(

املنذرة : عبداهلل الر�ستم�ين للعق�رات )�ض.ذ.م.م( 
املنذر اإليه� : ا�ض بي اي للن�سر و الدع�ية والعالن �ض.ذ.م.م

اإي��ج���ر وح��دة جت���ري��ة ع��ب���رة ع��ن اللوحة املق�مة  عقد  اإليه�  امل��ن��ذر  م��ع  امل��ن��ذرة  اأب��رم��ت  �س�بق  بت�ريخ   /1
بت�ريخ  ينتهي  اإي��ج���ر  عقد  مب��وج��ب  �سنة  مل��دة  و   ، الو�سل  مبنطقة   )343-680( رق��م  الأر����ض  قطعة  على 

درهم.  1،600،000 مبلغ  مق�بل   2022/5/14
وحيث اأن املنذر اإليه� غر منتظمة يف �سداد القيمة الإيج�رية مبوعد اإ�ستحق�قه� وقد ترتب يف ذمته�   /2
الدارية  الر�سوم  اإىل  ب�ل�س�فة  املتكررة،  املط�لبة  برغم  ب�سداده  تقم  مل  دره��م،   315،000 وق��دره  مبلغ 

املرتتبة عليه مبوجب امل�دة 2.3 من عقد اليج�ر.
لذلك ، مبوجبه ف�إن املنذرة تخطر املنذر اإليه� بهذا الإخط�ر العديل ن�سرا ب�سرورة �سداد املب�لغ املرت�سدة 
الإجراءات  اتخ�ذ  اإىل  املنذرة  �ست�سطر  اإل  و  تبلغكم هذا الخط�ر،  ت�ريخ  يف ذمته خالل ثالثون يوم�ً من 
الق�نونية اخل��سة و رفع الدعوى املو�سوعية للمط�لبة بك�فة امل�ستحق�ت والخالء و/او اية حقوق اخرى 

يخوله� الق�نون او العقد، و ت�سمينكم ر�سوم و م�س�ريف التق��سي و اأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر

رقم )8720/2021(

املنذر / �سركة الفالح للخدم�ت الأمنية ذ.م.م 
املنذراليه� / �سركة �سبي�سل�ست لينك للتج�رة الع�مة )�ض.ذ.م.م(

املن��ذرة تنذراملن�ذراليه� ب�س�رعة �س�������داد مبل�غ وق�دره 50700 دره�م 
قيم�ة خ�دم�ت احلرا�س�ة المني�ة املرت�س�دة ف�ي ذم�ة املن�ذر اليه�� ف�ي 
غ�س�ون خم�س�ة اي��م م�ن ت�ريخ�ه م�ع حف�ظ احل�ق ف�ي التع�وي��ض ع�ن 

اخل�س�ئر الن�جت�ة عن الت�خر يف �سداد املبلغ املذكور اعاله
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/8646(
املنذرين / 1- هن� عبيد حممد عبداهلل احللو - اإم�راتيه اجلن�سيه. 

                2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو - اإم�راتية اجلن�سيه.
�سد - املنذر اليهم�/ 1- هرم�نو�ض ك�فيه موؤ�س�سة فردية - “معتمد العقد”

"حمرر ال�سيك�ت" اجلن�سية  هندي   - �س�ليل  �سريي�ندا  �سي�د   -2
املو�سوع / اإعالن ب�لن�سر يف النذار العديل رقم )2021/1/211592(

ق�نون�ً  وينذراهم�  اإليهم�  املخطر  يخطرا  ال��ع��ديل  الإخ��ط���ر  ه��ذا  مبوجب  امل��ن��ذري��ن  ان  حيث 
ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم� وقدره 30،000 درهم ))ثالثون األف درهم(( كقيمة 
ال�سيك�ت  قيمة   2020/9/30 و   2020/6/30 الت�ريخ  يف  وم�ستحقة  مرت�سده  اإيج�رية 
الإيج�رية وذلك خالل مدة خم�سة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا النذار، وال �سي�سطر املنذران اىل 
اللجوء للق�س�ء واجله�ت املعنية للمط�لبة ب�لوف�ء بقيمة الدين ومع حتمل املنذر اليهم� ك�فة 

ر�سوم وم�س�ريف التق��سي واملح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر

رقم )8721/2021(
املنذر / �سركة الفالح للخدم�ت الأمنيه د.م.م 

املنذراليهم� / 1- �سركة تيج�ن للمق�ولت ذ.م.م
 2 - وائل عطية ال�سي�طي

املن�ذرة تنذراملن�ذراليهم� ب�س�رعة �س�داد مبل�غ وق�دره 3034229 دره�م قيم�ة 
2020/11/30 امل�سحوب عل�ى بن��ك دب�ي  002488 م�وؤرخ  ال�س�������يك رق�م 
التج��ري ف�ي غ�س�ون خم�س�ة اي��م م�ن ت�ريخ�ه م�ع ح�ف�ظ احل�ق ف�ي التع�وي�ض 

عن اخل�س�ئر الن�جتة عن الت�خر يف �سداد املبلغ املذكور اعاله
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/8737(
املنذر : حممد كرمي م�سطفى ح�مد حممد هندي - م�سري اجلن�سية.

املنذر اإليه : �سركة �س�ي للتج�رة الع�مه �ض ذ م م.
ال�س�در له� رخ�سة جت�رية من دائرة التنمية القت�س�دية بدبي حتت رقم 671527، 

وميثله� / حممد فوزي عز الدين �س�لح.
ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة اأداء مبلغ وقدره )60،000( درهم )�ستون الف درهم( 
مبوجب ال�سيك رقم )500851( امل�سحوب على م�سرف ابوظبي ال�س�المي، وذل�ك 
اأي�م من ت�ريخ ا�ستالمه هذا الن��ذار، وال �سي�سطر املنذر  خالل مدة اأق�س�ه� خم�سه 
ال�دع�وي  الق�نونية التي حتفظ له حقه مب� فيه� اق�م�ة  ال�ى اتخ�ذ ك�فة الج��راءات 
الق�س��ئية وا�ست�سدار اأمر الأداء مع التعوي�ض اجل�بر للعطل وال�سرر وحتميل املنذر 

اليه بك�ف�ة الر�سوم وم�س�ريف التق��سي واأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8717(

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي
املنذر اإليه : عمرو حممد

ينذر املنذراملنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 841،778،58 درهم )ثم�من�ئة وواحد واربعني 
للمنذر خالل ثالثون يوم� من  الف و�سبعم�ئة وثم�نية و�سبعني درهم وثم�نية وخم�سني فل�س�( 
الجراءات  ك�فة  اتخ�ذ  له  يحق  املنذر  ف�ن  املهلة  ال�سداد خالل هذه  امتن�عكم عن  وح���ل  ت�ريخه 
الق�نونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مب� فيه� طلب بيع العق�ر رقم 603 
ب�لط�بق رقم 6 مببنى اكزويكتيف ب�ى اآيه 1 الب�لغ م�س�حته 685،02 قدم مربع واملواقف 20-

واملرهون  لكم  اململوك  دبي  ب�إم�رة  التج�ري  اخلليج  مبنطقة   66 رقم  الر���ض  قطعة  على   b2
للمنذر طبق� لحك�م الق�نون وامل�دتني )25( و)26( وم� بعدهم� من ق�نون الرهن الت�ميني رقم 

حقوق املنذر الق�نونية الخرى. ك�فة  حفظ  مع  دبي  ب�م�رة   2008 ل�سنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8739(

املنذر / فندق واجنحة رام�دا
املنذر اليه� / الف� لل�سي�حة �ض.ذ.م.م  
رقم املحرر 2021/1/211770 

ف�نن� ب�سفتن� املح�مون امل�ست�س�رون الق�نونيون لل�سركة )املنذره( نخطركم مبوجب هذا النذار 
وخم�سة  وم�ئت�ن  ال��ف  ع�سر  اثنى   ) دره��م   12265( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة   : الت��ي  ب�سرورة 
و�ستون درهم فقط قيمة املب�لغ املرت�سدة يف ذمة املنذر اإليه� مبوجب ك�سف ح�س�ب واوامر حجز 
غرف فندقية وفواتر �سريبية ومرا�سالت ث�بت به� تر�سد مبلغ املديونية ذمة املنذراليه� �س�لفي 
اي���م من ت�ريخ ا�ستالم املنذر اليه� هذا الإن���ذار،  وال �سوف ت�سطر  البي�ن. وذل��ك خالل خم�سة 
ا���س��ت�����س��دارام��راداء يف مواجهتكم  ومنه�  ال��الزم��ة  الق�نونية  الج����راءات  ك�فة  ات��خ���ذ  اىل  امل��ن��ذرة 
للزامكم مب� �سبق ذكره ب�لإ�س�فة اىل الف�ئدة الق�نونية وب�لإ�س�فة اىل الر�سوم وامل�س�ريف مع 

حفظ ك�فة احلقوق الق�نونية الأخرى للمنذرة ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 75/2019/207  تنفيذ جتاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

�س�مال  درهم  مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلم ال�س�در يف المر على عري�سة  حتكيم رقم 2018/53 ل�سداد املبلغ املنفذبه وقدره =/695979 
الر�سوم وامل�س�ريف. ط�لب التنفيذ تقنية اخلر�س�نة )�ض.ذ.م.م( واآخرون عنوانه الإم�رات - اإم�رة دبي - بر دبي - جبل علي ال�سن�عية الأوىل - 

�س�رع رقم )23B( - مبنى خ��ض ب�إ�سم تقنية اخلر�س�نة - ملك دائرة العق�رات حلكومة دبي وميثله / �سعد حممد علي �سلم�ن املرزوقي 
 )311E( عنوانه: الإم�رات - اإم�رة دبي - بر دبي - �س�رع ال�سيخ حممد بن زايد - �س�رع رقم )املطلوب اإعالنه / اأي اإم جي ثيم ب�رك )�ض ذ.م.م
- �سيتي اأوف اأربي� )املدينة العربية( - مك�ن خ��ض ب�إ�سم اي ام جي ثيم ب�رك - بعد القرية الع�ملية - 0503233115 - 0432331115 
- info@imgaladari.com مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2021/11/10 ال�س�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث 
الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة اأو�س�فه اأدن�ه لدى اجلهة التي اأنيط به� البيع )�سركة الإم�رات للمزادات وعلى موقعه� 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت : نوع العق�ر : ار�ض وم� عليه� من بن�ء - 
املنطقة: وادي ال�سف� 4 - رقم الر�ض 14 - رقم البلدية 6916 -646 امل�س�حة : 374249.79 مرت مربع - التقييم )520000000( 

درهم. مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2021/117 جتاري كلي 

بن�ء علي طلب / مدعي / اأزوري لالن�س�ءات م م ح  اجلن�سية
اىل / مدعى عليه / احت�د جوك الهند�سية ذ م م  اجلن�سية

09:00 من يوم  ف�نت مكلف ب�حل�سور ام�م حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�س�عة 
الثالث�ء املوافق 2021-11-02 ، لالج�بة علي الدعوى و تقدمي م� لديك من بي�ن�ت و دفوع، و يف ح�لة تخلفك عن احل�سور 
املوقرة  املحكمة  املدعيه من  تلتم�ض   -: فيه�  غي�بي�. ط�لب�  الدعوى  �ستب��سر  املحكمة  ف���أن  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�س�ل  او 
الق�س�ء له� مب� ي�أتي :  اأول : اإنتداب خبر هند�سي من اخلرباء املقيدين بوزارة العدل متخ�س�ض يف الأمور الإن�س�ئية تكون مهمته 
الإنتق�ل اإىل موقع العق�رات ب�دية الذكر ب�سدر ال�سحيفة ومع�ينته� وبي�ن عم� اإذا ك�نت ك�فة الأعم�ل امل�سندة للمدعية قد نفذت 
و�سلمت لل�سرك�ت املدعي عليهم )اإن اأمكنه ذلك نظرا لالإنته�ء الأعم�ل ب�مل�سروع وت�سليمه� لل�سرك�ت املدعي عليهم وت�أجر ك�فة 
بلدية را�ض  املعتمدة من  الهند�سية  امل�ستندات والأوراق واخلرائط والر�سوم�ت  ب�لعق�رات للغر(.. والإط��الع على ك�فة  الوحدات 
اخليمة للم�سروع للوقوف على الأعم�ل التي نفذت ومط�بقته� ب�خلرائط والر�سوم�ت واإ�ستالم ك�فة امل�ستندات من طريف اخل�سومة 
واإحت�س�ب م� �سدد من مب�لغ من ال�سرك�ت املدعي عليهم للمدعية واإحت�س�ب وبي�ن املب�لغ املرت�سدة بذمتهم له�.. ويحق لل�سيد/ 
اخلبر املنتدب الإنتق�ل اإىل مقر طريف اخل�سومة لالإطالع على اأية م�ستندات واأوراق لديهم� تخ�ض العق�رات مو�سوع التداعي 
والإنتق�ل لأي جهة حكومية اأو غر حكومية يرى �سرورة الإنتق�ل والإطالع على اأية م�ستندات لديه�.. وذلك لإعداد تقرير فني 
هند�سي حم��سبي �س�مل ج�مع واف مب� يرت�سد بذمة ال�سرك�ت املدعي عليهم من مب�لغ للمدعية عن العقود ب�دية الذكر ب�سدر 

�سحيفة الدعوى امل�ثلة.  ث�ني�- مع حفظ حق املدعية بتعديل طلب�ته� ب�لدعوى وفق� مل� ي�سفر عنه تقرير اخلربة
 مدير دعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0027234
املخط�ر : رينولد ب�بى فالفينوىل - الهند اجلن�سية ،

وك�لة  مبوجب  راج�ن  راج�ن  راجى  ال�سيد  عن  وكيل  ب�سفتي   784197861957153 رقم  ام�راتية  هوية  احمل  و 
التج�رية  الرخ�سة  اأ�سح�ب  ب�سفتن�   2019/03/27 بت�ريخ   )66582/1/2019( برقم  العدل  الك�تب  من  م�سدقة 
E1 مكتب   - احلرة  عجم�ن  منطقة   - عجم�ن   : العنوان   -  14750 رقم  برخ�سة  ح  م  �ض  تريدجن  ج�يب�س�   امل�سم�ه 

ه�تف رقم : 0529399506  1419C
املخطر اإليه : �سركة النم�رق لتج�رة مواد البن�ء �ض ذ م م و املرخ�سة برقم 45875 و مديره� : راجي�ض ج�ني�ض

العنوان : ال�س�رقة- �سن�عية 2 - ه�تف رقم : 065328033  0506317896
مو�سوع الإخط�ر : اخط�ر عديل للوف�ء مببلغ )273،211،35( درهم ،

273211.35 مق�بل مع�مالت بني  56 فواتر بقيمة اجم�لية و قدره�  الوق��ئ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 
الطرفني مرفق لديكم فواتر. • ط�لب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن 

دون جدوى ،  • وحيث ان املخطر اليه ت�أخر يف الجن�ز و مل يلتزم مبوا�سف�ت العقود مم� ا�سر ب�ملخطر. 
ف�إن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�س�ه   ، • لذلك 
خم�سة اي�م من ت�ريخ تبلغكم هذا الإخط�ر وال �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية للمط�لبة ب�ملبلغ 
ونف�ذا  به  للعمل مب� ج�ء  الخط�ر  بهذا  واملخطر يخطركم   ، ب�قي احلقوق  والتعوي�ض مع حفظ  الف�ئدة  له مع  امل�ستحق 

ملفعولة ول�سري�ن ك�فة الآث�ر الق�نونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
مايتى زى باربدو تولينتينو    �شيلكا كابيجا�س مالبيتو  

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004223/ 
اإىل املحكوم عليه : م�يتى زى ب�ربدو تولينتينو  العنوان : دبي 

�سيلك� ك�بيج��ض م�لبيتو  العنوان - ابوظبي 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
املنفذ مرمي عمر زينل الزرعوين - اجلن�سية الإم�رات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 8154  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة ق�نون�.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0007245 اأمر اداء  

اإىل : املحكوم عليه مداميك ملق�ولت البن�ء ذ.م.م
توفيق احمد على احمد - �سيد احمد �سيد غالم �سخى

نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ2021/9/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
ب�لرقم اأعاله  ل�س�لح موزه حممد عمران علي ال�س�م�سي، ب�لت�يل:

عليه  امل�سحوب  البنك  كت�ب  من  الث�بت  اأن  حيث   - الوراق  على  الط��الع  بعد   / املحكمة  ق��رار 
ال�سيك مو�سوع اأمر الأداء امل�ثل اأن املدعي عليه الث�لث لي�ض هو املخول ب�لتوقيع على ال�سيك�ت 
البنكية التي ت�سدره� ال�سركة املدعي عليه� الأوىل، لذلك ، ن�مر ب�إلزام املدعي عليهم� الأوىل 
والث�ين ب�لت�س�من فيم� بينهم� ب�أن يوؤدي� للمدعية مبلغ �سبعة واأربعون الف وم�ئة و�ستون درهم 

والزمتهم� ب�مل�سروف�ت والر�سوم.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإنذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )8751/2021(
املنذرة : رايز اند �س�ين للعزل والوق�ية من احلريق ذ.م.م - فرع دبي
املنذر اإليه� : بلو ا�ستيل لل�سن�عة �ض.م.ح  - )جمهول حمل الإق�مة(

مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة -املنذر اإليه� وتكلفه� ب�سرورة الوف�ء مببلغ 
وقدره 177،303،79 درهم� )م�ئة و�سبعة و�سبعون األف وثالثم�ئة وثالثة 
درهم� وت�سعة و�سبعون فل�س�( وذلك خالل خم�سة اأي�م من ت�ريخ هذا الإعالن، 
حتى ل ت�سطر املنذرة اإىل اإق�مة الدعوى الق�س�ئية الالزمة جت�ه لإجب�ركم 
علي دفع املبلغ املذكور، وم� يرتتب عليه من فوائد ت�أخرية بواقع 5% حفظ 
من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م ، مع ك�فة حقوق املنذرة الأخرى جت�ه 

املنذر اإليه� بوجه ع�م.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإنذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )8750/2021(
املنذر: اأحمد عبد الرحيم اأحمد العط�ر - اإم�راتي اجلن�سية   

املنذر اإليه : حممود عبد العزيز حممد اإبراهيم - اأردين اجلن�سية
)جمهول حمل الإق�مة(

مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر - املنذر اإليه ب�سداد املبلغ املرتتب بذمته ل�س�لح موكلن� والب�لغ 
اأو  اإىل موكلن� �سخ�سي�ً  األف وثم�من�ئة دره�م( وذلك بت�سليمه  )72،800،00 اثن�ن و�سبعون 
، واإل  اأي�م من ت�ريخ هذا الإع��الن  اأق�س�ه خم�سة  اإلين� يف مكتبن�، وذلك خالل موعد  بت�سليمه 
�سن�سطر اأ�سفني اىل اتخ�ذ ك�ف الإجراءات الق�نونية �سدكم ومط�لبتكم ق�س�ئي�ً واإ�سدار اأمر 
اأداء ب�إلزامكم ب�سداد ك�مل املبلغ املرت�سد بذمتك مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ 
امل�دية  الأ�سرار  ك�فة  عن  ب�لتعوي�ض  املط�لبة  وكذلك  الت�م،  ال�سداد  وحتى  الق�نونية  املط�لبة 
واملعنوي�ة ج�راء تق�ع�س�ك�م ع�ن ال�سداد ف�ساًل عن الر�سوم وامل�س�ريف الق�س�ئية واأتع��ب املح�م�ة 

، مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الأخرى جت�ه املنذر اإليه� بوجه ع�م.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8749(

املنذر : من�سور عبد اهلل �سيف )ام�راتي اجلن�سية( 
رقم  حتت  الأ�سول  ح�سب  م�سدق  توكيل  مبوجب  الغ�ي�ض  كم�ل  ح�سني  م��روان   / ال�سيد  ب�لوك�لة  وميثله 

املحرر 29446/1/2021 بت�ريخ 8 فرباير 2021 - ه�تف : 0508231557
marwan.elghayesh@hotmail.com : الربيد الإلكرتوين

 املنذر اإليه : جنفر بلوج �س�ريو )فليبنية اجلن�سية( وحتمل هوية اإم�راتية رقم )784-1980-3185264-7(
ه�تف: 0503436722 - العنوان : ام�رة دبي - املنطقة: ديرة - �س�رع �سالح الدين - اأن�س�ر ج�لري 

jenbalog@yahoo.com :مول - مطعم مزاي� جلف الربيد الإلكرتوين
املبلغ املرت�سد يف ذمته ل�س�لح  الإن��ذار العديل ب�سرعة �سداد  اليه مبوجب هذا  املنذر  املنذر ينبه علي  ف�إن 
املنذر مبوجب ال�سيك�ت �س�لفة البي�ن والب�لغ قدره )111،250( درهم م�ئة واإحدى ع�سر الف� وم�ئت�ن 
وخم�سون درهم� فقط ل غر، وذلك يف غ�سون اخلم�سة اأي�م الت�لية لن�سر هذا الإنذار، واإل �سي�سطر املنذر 

لتخ�ذ الإجراءات الق�نونية �سده.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
MOJAU_2021- 0029085 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن ب�لن�سر

– ترغب  ب�أن : ال�سيدة/مرمي مو�سى حممد  اجلن�سية: الإم���رات  للجميع  ليكن معلوم�ً 
اقب�ل ح�سني جعفر  ال�سيد/  اإىل  الب�لغة )%100(  والتن�زل عن ك�مل ح�سته�  البيع  يف 
دائرة  من  ال�س�درة  الن�ن��ض(  )مطعم  امل�سم�ه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:بنغالدي�ض،   - احمد 
التنمية الإقت�س�دية ب�ل�س�رقة برخ�سة رقم )729911(، تعديالت اأخرى : تغير ال�سكل 
 )14( امل���دة  وعمالبن�ض  خدم�ت(،  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  للرخ�سة  الق�نوين 
العدل.  الك�تب  �س�ن  2013 يف  ل�سنة  رق��م )4(  الحت���دي  الق�نون  احك�م  فقرة )5( من 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�س�ر اليه بعد 
ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
MOJAU_2021- 0029072 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�سيد/ بريت ب�ل بينت �سينغ �سينغ، اجلن�سية : الهند، يف البيع والتن�زل 
عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ مورث�ن� عبداملجيد مو�سى احمد ب�ف� - اجلن�سية 
: الهند ، ب�لرخ�سة امل�سم�ه )ج�سر تبوك للمق�ولت الفنية( ت�أ�س�ست ب�أم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة 
رقم )736363( ال�س�درة من دائرة التنمية القت�س�دية ب�ل�س�رقه، تعديالت اخرى: • تغير ال�سم 
التج�ري من )ج�سر تبوك للمق�ولت الفنية( اىل )ج�سر الم�ن خلدم�ت تنظيف املب�ين(. • تغير 
التك�سية  �س�د�سة،  فئة  مق�ولت  ا�سب�غ،  اخلفيفة،  والقواطع  املعلقة  ال�سقف  )تركيب  من  الن�س�ط 
التنظيف  خدم�ت  مكتب،  للمب�ين،  الداخلية  التنظيف  )خدم�ت  اىل  م�سلحة(  جن���رة  والر�سي�ت، 
الق�نون الحت�دي  اح��ك���م   امل���دة )14( فقرة )5( من  امل��ب���ين(. وعمالبن�ض  اخل���رج��ي )واج��ه���ت( 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
MOJAU_2021- 0029227 رقم املعاملة

اإعالن ن�شر  
اعالن ب�لن�سر

ليكن معلوم�ً للجميع ب�أن ال�سيد: ظفور انور العظيم - اجلن�سية: بنغالدي�ض ، يرغب يف البيع والتن�زل عن 
)50%( من ك�مل ح�س�ته الب�لغ�ة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : حمم�د حم�سن حمم�د مو�س�ى - اجلن�سية 
، يرغب يف  بنغالدي�ض   : العظيم - اجلن�سية  انور  : ظفور  ال�سيد  ب�أن  للجميع  ليكن معلوم�ً  بنغالدي�ض.   :
ال�سيد : حمم�د وىل احم�د  اإىل  الب�لغة )100%( وذلك  البيع والتن�زل عن )50%( من ك�مل ح�س�ته 
بي��ر حمم�د - اجلن�سية : بنغالدي�ض. يف الرخ�سة امل�سم�ه )ور�سة �سندوق النج�ح ل�سي�نة ال�سي�رات( ت�أ�س�ست 
ب�ل�س�رقة،   القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  من  ال�س�درة   )771162( رق��م  رخ�سة  مبوجب  ال�س�رقة  ب���أم���رة 
تعديالت اخرى : • تغير وكيل خدم�ت. وعمالبن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ذل��ك عليه  اي اعرتا�ض حي�ل  لديه  الع��الن فمن  ه��ذا  ت�ريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�س�ر  الج��راء  على 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن حكم بالن�شر        
741/2020/18 عقاري جزئي 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- م�سطفى علي حزيني حته  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان حمكوم له : موؤ�س�سة عق�رات عجم�ن )عق�ر(
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2020/12/13 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
اعاله ل�س�لح/ موؤ�س�سة عق�رات عجم�ن )عق�ر( ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ 
من  �سنوي�   %9 والف�ئدة  دره��م  ع�سر  واح��دى  �سبعم�ئة  ال��ف  وثم�نون  �سبعة  دره��م   )87.711(
الت�م والزمته الر�سوم وامل�س�ريف والف  ال�سداد  ت�ريخ املط�لبة احل��سل يف:2020/9/3 وحتى 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م�عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن حكم بالن�شر        
80/2020/18 عقاري جزئي 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- احمد �س�مي �سليم�ن احمد مطلق العلي  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان حمكوم له : املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات ال�ستثم�رية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2020/3/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
للمدعية مبلغ  يوؤدي  ب�ن  املدعي عليه  ب�لزام  ال�ستثم�رية  للعق�رات  الع�مة  املوؤ�س�سة  ل�س�لح/ 
ال�سداد  وحتى  يف:2020/2/1  ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بواقع  والف�ئدة  درهم   )183.696( مقداره 
الت�م كم� الزمته امل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ض م�عدا ذلك رئي�ض 
اليوم  من  اعتب�را  يوم�  ثالثني  خ��الل  لال�ستئن�ف  ق�بال  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  ال��دائ��رة.  
الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر 

 211/2021/905 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فهد بن اعج�ز اعج�ز احمد - جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/�سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل )م�س�همة خ��سة( 
وميثله: حممد عي�سى �سلط�ن ال�سويدي

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  قد 
وقدره )3580( درهم اىل ط�لب التنفيذ  .

اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

تفا�شيل العالن بالن�شر 
 2021/994 تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �سده/1-  رامي علي خليل ابو �س�لح - جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/ح�سن حميد ال�سويدي للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية 

وميثله: ح�سن حميد عبداهلل ح�سن ال�سويدي
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  قد 

وقدره )122396( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة  .
اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6635/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/3006 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )70125( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - الم�رات )امريك�ن اك�سرب�ض �س�بق�(

 R04+R03 �سقة  ام 1 -  ا�ض  ام  بن�ية  زاي��د - مبنى  ال�سيخ  �س�رع  عنوانه:ام�رة دبي - بردبي - 
بجوار اوتو لند موتورز

املطلوب اإعالنه : 1- منرة غالملعى فغ�ين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )70125( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7430/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 1324/2021 جت�ري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1135304( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.

ط�لب التنفيذ : �سيدلية فجر املدينة �ض.ذ.م.م
افنيو �سيتي - �سقة  ام���رة دبي - ديرة - دبي - �س�رع بور�سعيد - مبنى بن�ية  عنوانه:الم�رات - 

205 - مق�بل فندق بومل�ن
املطلوب اإعالنه : 1- برانيتكوم�ر ريدي �سينت�ب�رتي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1135304( درهم اىل ط�لب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7950/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 5876/2021 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)9.850.19( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف والف�ئدة الق�نونية حتى مت�م ال�سداد.
ط�لب التنفيذ : الطلية املمت�زة لتج�رة ال�سب�غ ذ.م.م

عنوانه:ام�رة دبي - منطقة القوز ال�سن�عية الث�لثة - �س�رع 17اأ مبنى رقم 8 - مك�ين رقم:2005980225 
- ه�تف:048852912 - ف�ك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

املطلوب اإعالنهم� : 1- ان�سيتر انتريز �ض.ذ.م.م 2-�سريلي�ض �س�ليل �سريده�ر اكوروب - �سفتهم� : منفذ 
�سدهم�

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9850.19( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2389/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�س�د�سة رقم 405
مو�سوع الدعوى : التكرم ب�سم ملف النزاع رقم 2407 ل�سنة 2021 نزاع مدين املط�لبة ب�لزام املدعي عليه 
فل�س� -  و�ستم�ئة وثالث وثم�نني درهم� وت�سعة وع�سرين  الف�  مببلغ وقدره )30.683.29( درهم� ثالثون 

والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م. 
املدعي:�سركة جمموعة الم�رات لالت�س�لت )جمموعة ات�س�لت( �ض.م.ع

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - ديرة - دبي - �س�رع بني ي��ض - برج ات�س�لت ديره - الط�بق الرابع - مق�بل 
 info@alowaislaw.com - 3024595127:سراتون اخلور - مك�ين�

 وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل ن��سر العوي�ض ال�س�م�سي
املطلوب اإعالنه :  1- �س�جن ديف اجيث �سوك�وم�ر  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� التكرم ب�سم ملف النزاع رقم 2407 ل�سنة 2021 نزاع 
مدين املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30.683.29( درهم� ثالثون الف� و�ستم�ئة وثالث وثم�نني 
درهم� وت�سعة وع�سرين فل�س� - والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى 
ال�سداد الت�م - وح��ددت له� جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2021/10/28  ال�س�عة 09.00 �ض يف مكتب ادارة 
الدعوى لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3602/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�سر رقم 156
التنفيذ  يف  عليه  املحجوز  ل�س�لح  ذمتهم  يف  مب���  لديهم  املحجوز  تقرير  يف  من�زعة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

رقم:2020/2333 تنفيذ العم�يل امل�سموم له امللف رقم:2020/6771 تنفيذ جت�ري . 
املدعي:كرم ممدوح حمد

عنوانه:الم�رات - ام�رة ال�س�رقة - اخل�ن - �س�رع الكورني�ض - برج ال�سهد - �سقة 4501 - بجوار قن�ة الق�سب�ء  
-  وميثله:را�سد اأحمد غريب هوي�سل ال�سريدي

املطلوب اإعالنه :  1- م�ي ات�ض دي ميدي� منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
املحجوز لديهم مب� يف ذمتهم  الدعوى ومو�سوعه� من�زعة يف تقرير  اأق���م عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
ل�س�لح املحجوز عليه يف التنفيذ رقم:2020/2333 تنفيذ العم�يل امل�سموم له امللف رقم:2020/6771 تنفيذ 
جت�ري - وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/28  ال�س�عة 08.30 �ض يف ق�عة التق��سي عن بعد 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3901/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�سر رقم 156

وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )390804.09( وق��دره  مببلغ  عليه�  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م . 

املدعي:م�سنع دوك��ست �ض.ذ.م.م
ت���ور ك�مل  ال��ت��ج���ري 2 فيجن  ���س���رع اخلليج  ال��ت��ج���ري -  ام����رة دب��ي - منطقة اخلليج  ع��ن��وان��ه:الم���رات - 
 - ف����ك�������ض:043320005   - ه����ت���ف:043320004   - اوب���روي  ل��وت���ه مق�بل فندق  املح�مي ح�سني  17 مكتب  ط 

info@hlootahlaw.com:امييل
دب��ي-  �سفته :  ف��رع  :  1- �سركة الم����رات ملق�ولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م -  اإعالنه  املطلوب 

مدعي عليه
وقدره  مببلغ  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)390804.09( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد 
الت�م - وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/11/23  ال�س�عة 08.30 �ض يف ق�عة التق��سي عن بعد 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1878/2021/100 احوال نف�س م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�ض الث�منة رقم 6
مو�سوع الدعوى : دعوى طالق لل�سرر وللمط�لبة ب�حلقوق ال�سرعية املتمثلة يف املوؤخر ونفقة املتعة 
واثب�ت ح�س�نه واجرة ح�س�نة ونفقة بنوة وتوفر م�سكن و�سداد فواتر امل�ء والكهرب�ء والنرتنت 
ال�س�رقة  عنوانه:ام�رة  �سليم�ن  حممد  منر  املدعي:ا�سراء  لالبن�ء.   واملدر�سية  والر�سوم  ب�لت�أثيث 
�سكر حممد  �سكر  :  1- حممد  اإع��الن��ه  املطلوب  رق���م:305  �سقة   - ت���ور  املمزر   - التع�ون  - منطقة 

ادري�ض-  �سفته : مدعي عليه
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� دعوى طالق لل�سرر وللمط�لبة ب�حلقوق  مو�سوع الإع��الن :  قد 
املتعة واثب�ت ح�س�نه واجرة ح�س�نة ونفقة بنوة وتوفر م�سكن  املوؤخر ونفقة  املتمثلة يف  ال�سرعية 
و�سداد فواتر امل�ء والكهرب�ء والنرتنت ب�لت�أثيث والر�سوم واملدر�سية لالبن�ء - وحددت له� جل�سة 
الأحوال  مبنى  يف  بعد  ع��ن  التق��سي  ق�عة  يف  ���ض   08.30 ال�س�عة   2021/11/7 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م�  ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر        

 3796/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ارت�سيرتون للتطوير العق�ري �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :ا�ض بي ام ئي ميدل اي�ست للمق�ولت الع�مة ذ.م.م - فرع دبي 

وميثله : علي ابراهيم حممد احلم�دي 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه )511.035.00( درهم مببلغ 
وقدره )خم�سم�ئة واحدى ع�سر الف وت�سعه وثالثون درهم - والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل 

بال كف�لة. 
ق�عة  يف  �سب�ح�   08:30 ال�س�عة   2021/11/23 امل��واف��ق  الثالث�ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر        
 1177/2021/445 طعن جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املطعون �سده : 1- الرتن�تيف ك�بيت�ل انف�ست جي ام بي ات�ض - فرع
 جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :راهول ك�توري� رامي�ض ك�توري� 
وميثله : مه� علي ا�سم�عيل علي الفهيم 

نعلنكم ب�ن الط�عن اق�م عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6405/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب��سدار المر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )499.480( درهم والر�سوم 
وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة و�سمول المر ب�لنف�ذ املعجل وبال كف�لة. 

املدعي:بيم�ن احمد عب��سي ج�ل�سرتي
عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي مبنى �سليفر ت�ور - مكتب 2210 جنب 

بنك دبي ال�سالمي
املطلوب اإعالنه :  1- علي حيدر حيدري  -  �سفته : مدعي عليه

ب��ت���ري��خ:2021/10/4 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
ب�لزام املدعي ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )440.490( اربعم�ئة واربعون الف واربعم�ئة وت�سعون  درهم 
- والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق العالن ب�لتكليف ب�لوف�ء احل��سل يف:2021/9/22 
وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م�عدا ذلك من 

طلب�ت .ولكم احلق يف ا�ستئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:5202/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب��سدار المر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )3.670.000.00( درهم والر�سوم 
وامل�س�ريف والف�ئدة الق�نونية بواقع %12. 

املدعي:دي جي �سي اي للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م
عنوانه:دولة الم�رات العربية املتحده - ام�رة دبي - ديره - �س�رع بني ي��ض - برج امل�سرف مكتب 1407 - 
ه�تف متحرك 0557909785 - ه�تف رق���م:042280002 - رقم م��ك���ين:3005495192 - ف�ك�ض:042502513 

- �ض.ب:182808 - الربيد اللكرتوين:
املطلوب اإعالنهم� :  1- ذبيح يو�سفي 2- برتون��ض للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م  -  �سفتهم� : مدعي عليهم�

ب���ن توؤدي  امل��دع��ي عليه�  ب���ل��زام  ب��ت���ري��خ:2021/8/11 -  دب��ي البتدائية  الإع���الن :ق���ررت حمكمة  مو�سوع 
للمدعية مبلغ )3670000( درهم فقط مبلغ وقدره )ثالثة ماليني و�ستم�ئة و�سبعني الف درهم( والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى مت�م ال�سداد والزامه� الر�سوم وامل�س�ريف والف درهم مق�بل 

اتع�ب املح�م�ة .ولكم احلق يف ا�ستئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:2493/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئن�ف التج�رية الرابعة رقم 201
جزئي  جت����ري  رق������م:3903/2020  ال��دع��وى  يف  ال�����س���در  احل��ك��م  اإ�ستئن�ف   : ال�ستئن�ف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب. 
امل�ست�أنف:�سركة جنفى مل�ستح�سرات التجميل ذ.م.م

عنوانه:ام�رة دبي - القوز ال�سن�عية الث�نية املرابع - �س�رع 20
 وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي 

�سعد  ف���وؤاد  �سعد   -2 �����ض.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ف��ور���ض  فيلفت  �سركة   -1   : اإعالنهم�  املطلوب 
عبدالرزاق  -  �سفتهم� : م�ست�أنف �سدهم�

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ست�أنف/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:3903/2020 جت�ري جزئي. وحددت 
له� جل�سة يوم الربع�ء  املوافق  2021/11/10  ال�س�عة 10.00 �ض بق�عة التق��سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7961/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/4044 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )214882( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف والف�ئدة الق�نونية حتى مت�م ال�سداد.

ط�لب التنفيذ : �سركة كوين ميدل اي�ست ذ.م.م
عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - بردبي - برج بيورا �س�رع اخلليج التج�ري - داون ت�ون - الط�بق 

31
املطلوب اإعالنه : 1- ال�سرح للمق�ولت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م  وق��دره )214882(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7576/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/3773 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )78689( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف والف�ئدة الق�نونية حتى مت�م ال�سداد.

ط�لب التنفيذ : زينب حممود ال�س�بط
عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي - �س�رع �س�رع ال�سع�دة - مبنى برج 

اك�سيتنج - �سقة 1203
املطلوب اإعالنه : 1- اجمد عمر مط�وع القدره - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )78689( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7394/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 3774/2021 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )255373( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : مهران عبدالق�در خريبي

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي- منطقة اخلليج التج�ري - دبي - �س�رع �س�رع ال�سع�دة - مبنى برج 
اك�ست�سينج - �سقة الث�ين ع�سر - 1203

املطلوب اإعالنه : 1- اجمد عمر مط�وع القدره - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م  وق��دره )255373(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن بالن�شر        

                يف  ال�شتئناف رقم: 845/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
مو�سوع ال�ستئن�ف :  

ط�لب الإعالن / 1-عبداللطيف ه�دف - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف 
وميثله :  جو�سلني �سبلي خراهلل -  �سفته ب�لق�سية : وكيل 

  - ن��وري  ترانة خواجة  اكزكتيف هولدينج ليمتد 2-   -1  : اإعالنهم�  املطلوب 
�سفتهم� ب�لق�سية : م�ست�أنف �سدهم� -  جمهويل حمل الق�مة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:634/2019 عق�ري 
جزئي بت�ريخ:2021/6/24. وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/11/21  
ال�س�عة 10.00 �ض بق�عة التق��سي عن بعد  ، وعليه يقت�سي ح�سوركم اأو من 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2389/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�س�د�سة رقم 405
مو�سوع الدعوى : التكرم ب�سم ملف النزاع رقم 2407 ل�سنة 2021 نزاع مدين املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  فل�س�-  وع�سرين  وت�سعة  درهم�  وثم�نني  وثالث  و�ستم�ئة  الف�  ثالثون  درهم�   )30.683.29(

املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م . 
املدعي:�سركة جمموعة الم�رات لالت�س�لت )جمموعة الت�س�لت( �ض.م.ع

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - ديرة - دبي - �س�رع بني ي��ض - برج ات�س�لت ديره - الط�بق الرابع - مق�بل �سراتون اخلور 
info@alowaislaw.com - 3024595127:مك�ين -

وميثله:عبداهلل رحمة عبداهلل ن��سر العوي�ض ال�س�م�سي
املطلوب اإعالنه :  1- �س�جن ديف اجيث �سوكوم�ر-  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� التكرم ب�سم ملف النزاع رقم 2407 ل�سنة 2021 نزاع مدين املط�لبة 
ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30.683.29( درهم� ثالثون الف� و�ستم�ئة وثالث وثم�نني درهم� وت�سعة وع�سرين فل�س�- 
والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م - وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2021/10/28  ال�س�عة 09.00 �ض يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 

بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:6011/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب��سدار المر ب�لزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ )47.683.65( درهم والر�سوم 

وامل�س�ريف. 
املدعي:ف�ر اي�ست �ستيل )فرع من �سركة ف�راي�ست التج�رية �ض.ذ.م.م(

عنوانه:الم�رات - ام�رة ال�س�رقة - اخل�ن - ال�س�رقة �س�رع �س�رع الكورني�ض - مبنى برج ABT5 - الط�بق 
الول مكتب رقم 105

املطلوب اإعالنهم� :  1- �سركة الفجرة الوطنية للمق�ولت ذ.م.م 2- داين حن� زهره  -  �سفتهم� : مدعي عليهم�
ب�لت�س�من  املدعي عليهم�  ب�لزام   - ب��ت���ري��خ:2021/9/15  البتدائية  :ق��ررت حمكمة دبي  الإع��الن  مو�سوع 
والتك�فل ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )47.683.65( درهم �سبعة واربعون الف و�ستم�ئة ثالثة وثم�نون 
درهم وخم�ض و�ستون فل�ض - والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سيك وحتى مت�م ال�سداد مع 
الزامهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة .ولكم احلق يف ا�ستئن�ف المر خالل 

15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى        
                  يف  الدعوى رقم:3921/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احل�دية ع�سر رقم 854
مو�سوع الدعوى : املط�لبة الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )67.362.72( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق 2021/7/26 وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل 

بال كف�لة. 
املدعي:توم�سون �سوبرم�ركت �ض.ذ.م.م

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �س�رع رقم 318/31 ب- ب�لقرب من �سوبرم�ركت 
اللولو

املطلوب اإعالنه :  1- ايه �سي.ا�ض جلوبتك للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م  
 abeye60@gmail.com:عنوانه:تعلن على الربيد اللكرتوين

مو�سوع الإعالن :  نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بي�ن�ته� اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم 
ب�لعلم واحل�سور عرب برن�مج الت�س�ل املرئي تطبيق BOTIM ام�م ادارة الدعوى البتدائية )11(على 
ولغ�ية  9:00 �ض  ال�س�عة  وذل��ك من   2021/10/27 املوافق  الربع�ء  يوم  رق�����م:00971543086937 يف  ه�تف 

12:00 ظ لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفق�ته�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3949/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�سر رقم 156
وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )70.989.97( وق��دره  مببلغ  عليه�  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق:2018/11/20 وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ 

املعجل بال كف�لة. 
املدعي:م�سرت ليت لتج�رة ادوات التمديدات الكهرب�ئية �ض.ذ.م.م

s.8 عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - ن�يف - دبي - مبنى بن�ية ح�سن را�سد - �سقة مكتب رقم
املطلوب اإعالنه :  1- تكنو بل�ض لعم�ل تركيب معدات نقل الط�قة �ض.ذ.م.م-  �سفته : مدعي عليه

وقدره  مببلغ  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)70.989.97( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 5% من ت�ريخ ال�ستحق�ق:2018/11/20 
املوافق   الح���د   ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت   - كف�لة  ب��ال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  ال��ت���م  ال�����س��داد  وحتى 
2021/11/28  ال�س�عة 08.30 �ض يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 

وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�شغل امللك للمالب�س ذ.م.م 
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001603/ 

اإىل املحكوم عليه :م�سغل امللك للمالب�ض ذ.م.م
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ:مركز ديرة للتج�رة �ض.ذ.م.م
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله  ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع 

الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 274750.0 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
ف�إن  الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  ت�ريخ  يوم� من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد �شليم حممد جاويد 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004456/ 

اإىل املحكوم عليه :حممد �سليم حممد ج�ويد
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ:ذو الفق�ر احمد اهلل ديت� ، اجلن�سية ب�ك�ست�ين
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله  ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع 

الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 94264 .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
ف�إن  الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  ت�ريخ  يوم� من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0006008 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالغني عبدالرزاق ط�لب
نعلمكم ب�ن املدعي/�سركة �س�لح ال�سوقي للتج�رة ذ.م.م 

قد اق�م الدعوى املذكورة اعاله للمط�لبة احلكم انه بت�ريخ:2021/8/5 
ن�مر ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ )�سبعة الف درهم( 
الق�س�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  من   %5 بواقع  الق�نونية  ب�لف�ئدة  والزمته 

وحتى ال�سداد الت�م والزمته ب�لر�سوم وامل�سروف�ت 
 حرر بت�ريخ 2021/9/22م 

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001830 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / خديجه ثريبو ديفيد�سون 
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/10/26 بت�ريخ  ب�نه  علم�  نحيطكم 

ب�لرقم اأعاله ل�س�لح / دار التمويل �ض.م.ع  الت�يل :
وخم�سة  )مئة  قدره  مبلغ�  للمدعية  توؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام  الق��سي  قرار 
ب�أ�سب�ب هذا احلكم  املبني  النحو  و�ستون درهم� على  و�ستم�ئة وثم�ين  الف�  وع�سرون 
ف�سال عن ف�ئدة ق�نونية على هذا املبلغ بواقع 5% بدءا من ت�ريخ ايداع تقرير اخلبر 
الف  خم�سة  ومببلغ  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  والزمته�  الوف�ء  مت�م  وحتى  الدعوى  يف 
درهم� مق�بل اتع�ب املح�م�ة  - حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل املدة الق�نونية 30 يوم� 

اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007667 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ه�ربيندر �سينغ راغير �سينغ 
�س�ئقي  �سكن  بن�ية  الق��سمي  �سلط�ن  بن  �س�مل  ال�سيخ  �س�رع  العزره  ال�س�رقة منطقة   : الإق�مة   جمهول حمل 

اجرة ال�س�رقة 
اعالن ب�لن�سر ب�للغتني العربية والجنليزية

رفعت املدعية : اجر ال�س�رقة )ذ م م( �سد املدعي عليه� / ه�ربيندر �سينغ راغبر �سينغ - هندي اجلن�سية تط�لب 
فيه� ب�لت�يل : اول:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره� واعالن املدعي عليه - ث�ني�:الزام املدعي عليه ب�سداد 
مبلغ وقدره )35446.65( درهم خم�سة وثالثون الف� واربعة م�ئة و�ستة واربعون و65 فل�ض والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى ت�ريخ ال�سداد الت�م - ث�لث�:الزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
املحكمة  الحت�دية  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   2021/11/11 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت   
وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ 2021/10/26م 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007578 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيدلية املن�سورة مل�لكه� عبداهلل خليفة را�سد حميد ال علي 
جمهول حمل الإق�مة  : ام�رة ال�س�رقة - �س�رع امللك عبدالعزيز - حمل رقم 1 - ه�تف:0503042077 

almansoura-pharmacy@gmail.com:و 065556875 - امييل
الزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )36.649.32( درهم �ستة وثالثون الف� و�ستم�ئة 
يف:2021/7/4  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %9 والفوائد   - فل�س�  وثالثون  واثن�ن  درهم�  واربعون  وت�سعة 

ت�ريخ ك�سف احل�س�ب مع الر�سوم وامل�سروف�ت والتع�ب.
الحت�دية  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   2021/11/7 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت   .
او بوا�سطة وكيل  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سي�  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بت�ريخ 2021/10/27م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007685 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : غدو�ض افولبي اوك�نالوون 
جمهول حمل الإق�مة  : ال�س�رقة منطقة العزره �س�رع ال�سيخ �س�مل بن �سلط�ن الق��سمي بن�ية �سكن 

�س�ئقي اجرة ال�س�رقة رقم اله�تف:0545908574
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )10486.86( درهم ع�سرة الف واربعم�ئة و�ستة وثم�نون درهم و 
86 فل�ض والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى ت�ريخ ال�سداد الت�م - الزام 

املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
الحت�دية  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   2021/11/2 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت   .
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بت�ريخ 2021/10/24م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007553 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم وادي الزيتون 
جمهول حمل الإق�مة  : ام�رة ال�س�رقة - املج�ز 3 - �س�رع اخل�ن - ج�ردن ت�ور - بجوار �سوبرم�ركت 

بيت الكرم - مق�بل الن�دي الثق�يف العربي - ه�تف:0509387093
احلكم ب�لزام املدعي عليه� مبلغ مبلغ� وقدره )20948.25( درهم والفوائد الت�خرية 12% من ت�ريخ 
املط�لبة حتى مت�م ال�سداد �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل الطليق من قيد الكف�لة الزام املدعي عليه� 

بك�فة الر�سوم وامل�س�ريف وبدل اتع�ب املح�م�ة.
الحت�دية  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   2021/11/3 بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت   .
او بوا�سطة وكيل  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سي�  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بت�ريخ 2021/10/24م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2019  /M0000617 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سركة النخبة ملق�ولت البن�ء ذ.م.م - العنوان:979242
ف�دي ه�رون حممد برك�ت -  العنوان:979242

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2019/4/16 بت�ريخ  ب�نه  علم�  نحيطكم 
ب�لرقم اأعاله ل�س�لح / �سركة دبي بال�سرت دراي مك�ض ذ.م.م  الت�يل :حكمت املحكمة 
للمدعية مبلغ وقدره  يوؤدي�  ب�ن  ب�لت�س�من  املدعي عليهم�  ب�لزام  مبث�بة احل�سوري 
املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهم  وخم�سم�ئة  وامل�س�ريف  وب�لر�سوم  درهم   )102.804.80(
ورف�ض م�عدا ذلك من طلب�ت  - حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل املدة الق�نونية 15 

يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
MOJAU_2021- 0029117 رقم املعاملة

تنازل بيع  
و يرغب يف  الهند  ، اجلن�سية  توم��ض  ال�سيد:ليو جو�سيف  ب�ن  للجميع  ليكن معلوم� 
البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�سيد:�سري�ن فينج�ت�ن�م 
اندريو�ض ، اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سم�ه )بدر الزم�ن للنظ�رات( والتي ت�أ�س�ست 
ب�م�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم 765731 ال�س�درة من دائرة التنميه القت�س�دية 
 )14( امل�دة  وعمالبن�ض   . لخر  الرخ�سة  �س�حب  اخرى:تن�زل  تعديالت   - ال�س�رقة 
فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن الك�تب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�س�ر اليه 
بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل ذلك عليه مراجعة 

مكتب الك�تب العدل املذكور لتب�ع الجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
MOJAU_2021- 0029062 رقم املعاملة

تنازل بيع 
اإعالن تنازل عن ح�ش�س 

هوية  بط�قة  يحمل  ب�روا  برا�س�نت�  ب�ورا  ال�سيد:روين  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ح�ستي  ك�مل  عن  التن�زل  يف  ارغب  اجلن�سية  بنغالدي�سي  رقم:784198729439517 
ن�سبته�  لت�سبح  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - ب�روا  برا�س�نت�  ب�روا  جوين  ال�سيد  90% اىل  الب�لغة 
90% يف الرخ�سة ب��سم )ور�سة موج البحر لت�سليح كهرب�ء ومكيف�ت ال�سي�رات( والتي ت�أ�س�ست 
وكل  تغير  العمل  موقع  عنوان  تغير   - رقم:612927  الرخ�سة  مبوجب  ال�س�رقة  ب�م�رة 
اخلدم�ت ، ا�س�فة ن�س�ط ، حذف ن�س�ط ، تغير ال�سم التج�ري لل�سركة/املوؤ�س�سة ا�س�فة �سريك 
ل�سنة    )4( رقم  الحت�دي  الق�نون  احك�م   )5( من  فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�ض   . �سرك�ء  او 
يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

الدعوى رقم 6009 ل�صنة 2021 جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�س�رقة البتدائية املدنية الحت�دية

اىل املدعي عليه�:�سركة كومودور للمق�ولت ذ.م.م - فرع ال�س�رقة )ام�رة ال�س�رقة 
- �س�رع املليحة - �سن�عية رقم 18(

بن�ء على طلب املدعية م�سنع تراي�ست�را ملنتج�ت الكونكريت �ض.ذ.م.م
او بوا�سطة وكيل معتمد لجتم�ع اخلربة احل�س�بية  اأنت مكلف للح�سور �سخ�سي� 
وذلك  املوافق:2021/11/2  الثالث�ء  يوم  �سب�ح�  الع��سرة  ال�س�عة  عقده  املقرر 
ع��رب الن��رتن��ت م��ن خ��الل تطبيق الت�����س���ل امل��رئ��ي برن�مج زووم م��ع ار���س���ل ك�فة 
info@:اللكرتوين الربيد  على  للخبر  تقدميه�  يف  ترغبون  التي  امل�ستندات 

0566216905 وات�س�ب   malikmarzouk.ae
اخلبري احل�صابي/�صامح �صابر م�صطفى دروي�س
قيد �صجل اخلرباء بوزارة العدل 633

  اإعالن  بالن�شر

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7459/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/3197 جت�ري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )42.549.5( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.

ط�لب التنفيذ : عبدالغفور وع�مل خ�ن للنقل ب�ل�س�حن�ت الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م
عنوانه:ام�رة دبي - را�ض اخلور ال�سن�عية - ب�لقرب من دوار العب�ر - كراج �سركة عبدالغفور وع�مل خ�ن 
gafoor-alam@yahoo.com:للنقل - مك�ين:2971793616 - متحرك:0507166284 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سي� لعم�ل الهدم �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )42549.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7957/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  اأم��ر  رقم 865/2021  الدعوى  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )589121( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : �سركة التقنية الع�لية ل�سن�عة ال�سق�لت واملق�طع املعدنية ذ.م.م

عنوانه:العنوان املخت�ر مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�س�ركوه للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية - ام�رة 
دبي - منطقة ديرة -بن�ية �سيتي اأفنيو - مكتب رقم 707 - ه�تف:042950010 - مك�ين:3225493941 - 

info@dralmuaal.com:امييل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة انظمة البن�ء القت�س�دي للعوازل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - �سفته 

: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)589121( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7542/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2021/3249 رقم  الدعوى  يف  ال�س�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)25640.5( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : م�سنع ال�سقر لل�سن�ع�ت الورقية �ض.ذ.م.م

الورقية  لل�سن�ع�ت  ال�سقر   -  599-0742 رقم  ار���ض  الوىل  ال�سن�عية  علي  جبل   - دبي  عنوانه:ام�رة 
�ض.ذ.م.م - مك�ين:1097966751

املطلوب اإعالنه : 1- لم�ك للدع�ية والعالن �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )26137.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن حكم بالن�شر        
18/2020/291 عقاري جزئي 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- فرح�ن ميمون  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان حمكوم له : املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات ال�ستثم�رية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/8/27 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
ل�س�لح/ املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات ال�ستثم�رية ب�لزام ملدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)722.657( درهم �سبعم�ئة اثن�ن وع�سرون الف� و�ستم�ئة �سبعة وخم�سون درهم� - والف�ئدة بواقع 
9% �سنوي� من ت�ريخ يف:2020/5/24 وحتى ال�سداد الت�م كم� الزمته الر�سوم وامل�س�ريف وخم�سم�ئة 
ق�بال  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  ال��دائ��رة.   رئي�ض  ذل��ك  م�عدا  ورف�ض  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م 
�س�حب  ب��سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�  ثالثني  خالل  لال�ستئن�ف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اعالن حكم بالن�شر        

18/2020/82 عقاري جزئي 
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- حممد �سليم  - جمهول حمل الإق�مة 
عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  ال�ستثم�رية   للعق�رات  الع�مة  املوؤ�س�سة   : له  حمكوم  ان  مب� 
  2020/3/30 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم  املطرو�سي-  بخيت  احمد 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات ال�ستثم�رية ب�لزام ملدعي عليه 
ت�ريخ  �سنوي� من  بواقع %9  والف�ئدة   - دره��م  للمدعية مبلغ ومقداره )161.377(  ي��وؤدي  ب�ن 
مق�بل  دره��م  وخم�سم�ئة  وامل�س�ريف  الر�سوم  الزمته  كم�  الت�م  ال�سداد  وحتى  يف:2020/2/1 
اتع�ب املح�م�ة ورف�ض م�عدا ذلك رئي�ض الدائرة. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف 
ال�سمو  �س�حب  ب��سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�  ثالثني  خالل 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر        
 الدعوى 2021/1292/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ثروة اإ�سك�ن لال�ستثم�ر �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :ه�ي راي�ض خلدم�ت ال�سراف الداري جلمعي�ت املالك 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية  قد 
مبلغ وقدره )425.869.70( درهم مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ ال�ستحق�ق 

وحتى ال�سداد الت�م 
ال�س�عة 10:00 �سب�ح� يف ق�عة  املوافق 2021/11/15  وح��ددت له� جل�سة يوم الثنني 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اإعالن مدعى عليه بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الحتادية - املحكمة البتدائية املدنية

اإعالن باحل�شور يف الق�شية رقم SHCFICIGRIPET2021/0007786 التظلم من اأمر على عري�شة
اإىل املدعى عليه: �س�مويل ت�كو اينوو - جمهول حمل الإق�مة

حيث اإن املدعي را�سد عبد اهلل ح�سن عبود احلفيتي قد اأق�م �سدكم الدعوى املذكورة اأعاله لذا 
ال�س�رقة  الأوىل - حمكمة   الدائرة   - دائرة المر على عرائ�ض  اأم�م  يتوجب عليكم احل�سور 
الحت�دية  املحكمة البتدائية املدنية وقد حتدد له� جل�سة يوم الأحد املوافق 31/10/2020 

ال�س�عة 8:30 �سب�ح� لتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�ستندات
الإجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�إن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�س�ل  اأو  ح�سوركم  عدم  ح�ل  ويف 

الق�نونية يف غي�بكم
يف الق�سية امل�س�ر اإليه� اأعاله

ومب� اأن املحكوم له قد تقدم لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، ومب� اأن احلكم 
املطلوب تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف  187818 درهم

لذلك اأنت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي  امل�س�ر اإليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
اإجراءات  اإعالنك بهذا الإخط�ر ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك  ت�ريخ 

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 2850 ل�شنة 2021 جتاري جزئي - دبي
املدعى عليه� : �سركة الفجرة الوطنية للمق�ولت )ذ.م.م( )لي�ض له عنوان معلوم( - نحيطكم علم� انه مت انتدابن� 
خبر ح�س�بي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من )�سركة م�س�نع الأ�سب�غ الوطنية املحدودة( وعليه ف�نتم مكلفني 
اأو من ميثلكم ق�نون� بح�سور اجتم�ع اخلربة املقرر عقده يوم الأربع�ء املوافق 03/11/2021 ال�س�عة الرابعة م�س�ءا 

)4:00م( و�سيكون الجتم�ع عن بعد ب��ستخدام برن�مج Zoom عرب الرابط الت�يل:
Abdulaziz Alawar Office is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting
Time: Nov 3، 2021 04:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93951907727?pwd=UHRQc0t6ZmRhdFRhOW9ka3FUK0pFZz09
Meeting ID: 939 5190 7727
Passcode: 27xHB3
للغة  ومرتجمة  مرتبة  امل�ستندات  تكون  اأن  على  اأع��اله  ب�لدعوى  لدف�عكم  املوؤيدة  امل�ستندات  وتقدمي  ب�ملوعد  احل�سور  يرجي 

العربية اأ�سول ، علم� ب�أنه يف ح�ل تخلفكم عن احل�سور ف�ن اخلربة �ستب��سر اعم�له� وفق� لل�سالحي�ت املخولة له� ق�نون�.
للتوا�سل مع اخلبر : ه�تف رقم )0504440344(
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اإجتماع خربة 
العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

اعالن بالن�شر
رقم )2021/8732(

املنذر / بنك الم�رات دبي الوطني
املنذر اليهم� / �سركة ارم�ض الكهروميك�نيكية ذ.م.م 

/ ج��سري ح��سيت كو�س�ليه
بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم� ب�أداء مبلغ 2،280،340،28 درهم )مليون�ن وم�ئت�ن 
وثم�نون الف وثالثم�ئة واربعون درهم وثم�نية وع�سرون فل�ض(، خالل مدة اق�س�ه� 
ثالثون يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا النذار، وال �سي�سطر املنذر لل�سر يف اإجراءات بيع 
العق�ر: الر�ض رقم 33 - رقم البلدية : 147-335 - منطقة املركز التج�ري الويل 
- مبنى رقم 1 – برج لطيفة - الط�بق 23 – رقم العق�ر B2304 - مب�س��حة قدره� 
ر�سوم  ك�فة  اليهم�  املنذر  حتميل  مع  للق�نون  طبق�  امل��ره��ون  مربع.  130،90مرت 

وم�س�ريف التق��سي واتع�ب املح�م�ه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 

تغيري ا�شـم /ن�شرين حمدان �شلطان الدرمكي  

�سلط�ن  حمدان  )ن�سرين  املواطنة  تقدمت 
اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  الدرمكي( 
البتدائية ق�سم التوثيق�ت بتغير ا�سمه�  من 
اعرتا�ض  لديه  فمن  اىل)مره(  )ن�سرين( 
يوم�   15 خالل  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم 

من ت�ريخ ن�سر العالن

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
يف  الدعوى 2021/323 جتاري م�شارف جزئي   

�سد / املدعي عليهم : 1- الزينب للتج�رة )�ض ذ م م( 
بونوواين   3-فينيت�  بونواين   برمي  بونواين  �س�جن�ي   -2

املق�مة من / بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي   
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
يف  م�سرفي�  خبرا  ندبن�  مت  انه  وحيث  جزئي،  م�س�رف  جت�ري   2021/323
الدعوى املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون الثب�ت ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض 
طريق  عن  بعد  عن  اخلربة  اجتم�ع  حل�سور  ندعوكم  املح�كم،  ام�م  اخلربة  اعم�ل 
ال�س�عة  مت�م  يف   2021/11/2 املوافق  الثالث�ء  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق 
12.00 ظهرا،  ويرجى منكم اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند 

ح�سوركم لالجتم�ع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 13377 بتاريخ 2021/10/28 
يف  الدعوى 2021/427 جتاري م�شارف جزئي   

�سد / املدعي عليهم� :1/ مطعم ومقهى ون او ون 2/ امين حممد خمت�ر حممود 
اخلوجه ب�سخ�سه )كفيل( وب�سفته املدير امل�سوؤول عن �سركة/ مطعم ومقهى ون اأو 

ون. املق�مة من / بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( فرع دبي.   
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مق�مة  دعوى  هن�ك  ان  مب� 
م�سرفي�  خبرا  ندبن�  مت  انه  وحيث  جزئي،  م�س�رف  جت�ري   2021/427
م   1992 ل�سنة  الثب�ت  ق�نون  ب�حك�م  وعمال  ف�نن�  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
بعد  اجتم�ع اخلربة عن  املح�كم، ندعوكم حل�سور  ام�م  اعم�ل اخلربة  بخ�سو�ض 
يف   2021/11/1 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  طريق  عن 
مت�م ال�س�عة 12.00 ظهرا، ويرجى منكم اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة 

لدف�عكم عند ح�سوركم لالجتم�ع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
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تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن كبار ال�صن الذين ينامون 6 �صاعات 
اأو اأقل يف الليلة قد يكونون اأكرث عر�صة لالإ�صابة باخلرف وغريه 

من امل�صكالت االإدراكية.
االإ�صابة  ملخاطر  قيا�صا  �صتانفورد  جامعة  يف  الباحثون  واأجرى 
و85   65 بني  اأعمارهم  ترتاوح  )الذين  ال�صن  كبار  لدى  باخلرف 
عاما( وقدراتهم االإدراكية، ووجدوا خطرا اأكرب يف هوؤالء املر�صى 
الذين ينامون بانتظام 6 �صاعات اأو اأقل مقارنة مبن ينامون 7 اأو 

8 �صاعات.

اأي�س�  اأكر يع�نون  اأو  �س�ع�ت   9 ن�موا  الذين  ال�سن  وك�ن كب�ر 
اأخرى،  �سحية  وم�س�كل  الإدراك��ي��ة  الوظ�ئف  يف  انخف��ض  من 
يف  ب�خلرف  الإ�س�بة  خم�طر  نف�ض  يجدوا  مل  الب�حثني  لكن 

هذه املجموعة.
�سحية  ن��وم  دورة  على  احل��ف���ظ  اأهمية  م��دى  النت�ئج  وتو�سح 

للب�لغني، خ��سة مع تقدمهم يف ال�سن.

اأمن�ط  تتغر  اأن  ال�س�ئع  م��ن  العمر،  يف  الب�لغني  ت��ق��دم  وم��ع 
نومهم اأو تتعطل، م� يوؤدي اإىل نوم اأطول اأو اأق�سر اأو اأكر غر 

منتظم.
وغره  األزه�مير  مبر�ض  مرتبط�  ال�سطراب  هذا  يكون  وقد 
ال�سن على تذكر  اأ�سك�ل اخل��رف، م� يوؤثر على ق��درة كب�ر  من 

املعلوم�ت وحل امل�سكالت ومت�بعة ال�سلوكي�ت اليومية.

الكتئ�ب  ب�سبب  اأي�����س���  ال��ن��وم  ا���س��ط��راب  ي��ح��دث  اأن  ومي��ك��ن 
واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وح�لت اأخرى.

اإ�س�فية على  اأدلة  �ست�نفورد  درا�سة جديدة من ج�معة  وتقدم 
ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ن��وم ووظ��ي��ف��ة ال��دم���غ. وُن�����س��رت ال��درا���س��ة يوم 

. JAMA Neurology الثنني يف جملة
وا�ستملت درا�سة �ست�نفورد على �سجالت �سحية لنحو 4400 
مري�ض، ترتاوح اأعم�رهم بني 65 و85 ع�م�. وقد خ�سع هوؤلء 
املر�سى لفحو�س�ت على الدم�غ واختب�رات معرفية اأخرى، لكن 

مل يتم ت�سخي�ض اإ�س�بتهم ب�خلرف.
البي�ن�ت من حتقيق طويل الأم��د ملر�ض  ومت ا�ستخال�ض هذه 
األزه�مير، مت اإج��راوؤه يف 67 عي�دة يف الولي�ت املتحدة وكندا 

واأ�سرتالي� والي�ب�ن.
و�سنف الب�حثون هوؤلء املر�سى وفق� لطول مدة نومهم. ومت 
اأوق����ت ال��ن��وم م��ن قبل امل��ر���س��ى، ومل يتم قي��سه�  الإب���الغ ع��ن 

بوا�سطة متتبع النوم.
وق�ل الب�حثون اإن وقت النوم املو�سى به لكب�ر ال�سن هو 7 اإىل 
 9 بينم�  الق�سر،  النوم  تق�بل  اأقل  اأو  �س�ع�ت  و6  �س�ع�ت.   8

�س�ع�ت اأو اأكر تق�بل النوم الطويل.
ويف الدرا�س�ت ال�س�بقة، ع�نى املر�سى الذين ين�مون اأقل من 6 
�س�ع�ت واأكر من 9 �س�ع�ت من نت�ئج �سحية اأ�سواأ، على الرغم 

من اأن النوم الق�سر مييل اإىل اأن يكون اأكر خطورة.
بيت�  م�ستوي�ت  بقي��ض  �ست�نفورد  ج�معة  يف  الب�حثون  وق����م 
اأميلويد، وهو بروتني يف الدم�غ يوجد ع�دة يف م�ستوي�ت ع�لية 

عندم� ي�س�ب املرء مبر�ض األزه�مير.
وب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ا�ستخدم الب�حثون عدة اختب�رات للذاكرة 
لتحديد  التنفيذية  وال��وظ��ي��ف��ة  امل��ك���ن��ي��ة  وامل���ه����رات  والن��ت��ب���ه 

القدرات املعرفية للمر�سى.
ووجد الب�حثون اأن هوؤلء املر�سى الذين ين�مون ملدة 6 �س�ع�ت 
اأو اأقل يف الليلة ك�نوا اأكر عر�سة لالإ�س�بة ب�خلرف. واملر�سى 
بيت�  من  اأعلى  م�ستوي�ت  لديهم  النوم  قلة  من  يع�نون  الذين 

اأميلويد.
واملوؤلف  �ست�نفورد  الدكتوراه يف  بعد  ب�حث م�  وق�ل جو ويرن، 
هو  بيت�  "اأميلويد  اإن  اإن"،  اإن  "�سي  ل�سبكة  للدرا�سة  الرئي�سي 
مر�ض  تطور  يف  اكت�س�فه�  ميكن  التي  الأوىل  العالم�ت  اأح��د 
بروتين�ت  ت��ب��داأ  األ��زه���مي��ر،  م��ر���ض  "يف  األزه�مير".واأ�س�ف: 
وتلت�سق  ال��دم���غ،  اأن��ح���ء  ال��رتاك��م يف جميع  بيت� يف  اأم��ي��ل��وي��د 

ببع�سه� البع�ض يف لويح�ت".
مع  �ست�نفورد  درا���س��ة  اإل��ي��ه���  تو�سلت  ال��ت��ي  النت�ئج  وتتم��سى 
ال��ن��وم الأق�����س��ر ق��د يكون  اأن  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي  الأب��ح���ث ال�س�بقة 

مرتبط� ب�خلرف.
الذين  املر�سى  اأداء  اأن  �ست�نفورد  ج�معة  يف  الب�حثون  ووج��د 
يع�نون من قلة النوم ك�ن اأ�سواأ يف اختب�رات الذاكرة، بينم� ك�ن 
اأ�سواأ يف اختب�رات  اأك��ر(  اأو  �س�ع�ت  اأط��ول )9  اأداء من نومهم 

الوظ�ئف التنفيذية، التي تقي�ض قدرة الدم�غ على التبديل بني 
امله�م املختلفة.

ال��ن��وم م�ستوي�ت  ال��ذي��ن يع�نون م��ن ط��ول  ل��دى املر�سى  وك���ن 
طبيعية من م�دة بيت� اأميلويد، م� ي�سر اإىل اأن خطر الإ�س�بة 
ب�خلرف لديهم لي�ض �سديدا مثل اأولئك الذين يع�نون من قلة 

النوم.

ووج���د ال��ب���ح��ث��ون اأن ك��ال مم��ن ي��ع���ن��ون م��ن ال��ن��وم املنخف�ض 
والع�يل ك�نوا اأكر عر�سة لأخذ قيلولة خالل النه�ر.

وب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ك�ن لدى مر�سى النوم املنخف�ض والع�يل 
موؤ�سر كتلة ج�سم اأعلى واأعرا�ض الكتئ�ب.

اأنه  "اخلال�سة الرئي�سية هي  اإن اإن":  "�سي  وق�ل ويرن ل�سبكة 
من املهم احلف�ظ على نوم �سحي يف وقت متقدم من العمر".

�ساعات النوم قد تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف

"اإذا  وي�����ق�����ول، 
ال�سخ�ض  ك�����ن 
ي�����ت�����ن������ول وج���ب���ة 
ط�������ع��������م واح�����������دة 
ب�سبب  ال�����ي�����وم  يف 
�������س������ي������ق ال���������وق���������ت، 
يف  �سلب�  ي��وؤث��ر  ف��ه��ذا 
يوؤدي  لأن���ه  اجل�����س��م. 
عملية  اإ����س���ع����ف  اإىل 
لأن  الغذائي.  التمثيل 
احل�لة  ه��ذه  يف  اجل�سم 
تقنني،  ب��ن��ظ���م  ���س��ي��ع��م��ل 
احتي�طي  تكوين  ويح�ول 
الدهون،  م��ن  ا�سرتاتيجي 
ب�سبب ط��ول ف��رتة ال�����س��وم. كم� 
اأن ال�سخ�ض يف هذه احل�لة يتوجه 
ع�دة نحو الوجب�ت اخلفيفة- القهوة 
لأن  وح��ل��وى.  ب�سكويت  م��ع  ال�س�ي  اأو 

اجل�سم  اأن  مع  طع�م،  وجبة  يعتربونه�  ل  الغ�لبية 
يح�سل على ال�سعرات احلرارية. 

يتن�ول  فعندم�  اأي�س�.  بعينيه  ي�أكل  الإن�س�ن  اأن  كم� 
وجبة واحدة يف اليوم، تكون كمية الطع�م ع�دة اأكرب 
م�  و�سريع�  الطع�م  تن�ول  يف  يفرط  اأي  املعت�د.  من 
ي��وؤدي لحق�  ال��ذي  الغذائي  النمط  ه��ذا  يتعود على 

اإىل زي�دة الوزن".
ووف��ق��� ل��ه ي�سبب ت��ن���ول وج��ب��ة ط��ع���م واح���دة تف�قم 
امل�سكالت ال�سحية يف اجله�ز اله�سمي، مثل القرحة 
وال��ت��ه���ب امل��ع��دة وغ��ره���، ال��ت��ي تتطلب ت��ن���ول عدة 

وجب�ت �سغرة من الطع�م يومي�.
وي�سيف، 

اليوم  ي��ت��ن���ول وج��ب��ة ط��ع���م واح����دة يف  البع�ض  ب����أن 
ن�سخة  ه��ي  الطريقة  ه��ذه  ال���وزن.  تخفي�ض  بهدف 
متطرفة من نظ�م ال�سوم املتقطع. وهن�ك نظ�م�ن 

لل�سوم املتقطع: 
الطع�م  ال�سخ�ض  تن�ول  ع��دم  وه��و  "خفيف"،  نظ�م 
املتبقية  ال�س�ع�ت  يف  وميكنه  متت�لية،  �س�عة   16

تن�ول  عدم  يت�سمن  "ق��ض"،  ونظ�م  الطع�م.  تن�ول 
ال�س�عة  يف  ومي��ك��ن��ه  م��ت��ت���ل��ي��ة،  ���س���ع��ة   23 ال��ط��ع���م 

املتبقية تن�وله.
ويقول، "هذا النظ�م ي�سلح لفئة معينة من الن��ض: 
لأن��ه ل  العمر،  والع�سرين من  دون اخل�م�سة  رج���ل 
يوؤثر كثرا يف عملية التمثيل الغذائي. اأم� ب�لن�سبة 
اإي��ج���ب��ي��� يف  ي��وؤث��ر  امل��ت��ق��ط��ع ل  ال�����س��وم  للن�س�ء ف����إن 

التوازن الهرموين، 
والن�س�ء  مبكرا.  الطمث  انقط�ع  ي�سبب  اأن  وميكن 
فعندم�  الرج�ل.  من  اأ�سرع  الع�سلية  الكتلة  يفقدن 
الكتلة  ال��وزن، ب�سري� ي�سغرن ب�سبب فقدان  يفقدن 

الع�سلية، بينم� تبقى طبقة الدهون دون تغر".
وي�سيف مو�سح�،

 ي��ك��ون م�����س��ت��وى ال��ت�����س��ت��و���س��ت��رون وه���رم���ون النمو 
اخل�م�سة  يبلغوا  مل  ال��ذي��ن  ال��رج���ل  ل��دى  مرتفع� 
الحتف�ظ  على  ي�س�عد  م���  ال��ع��م��ر،  م��ن  والع�سرين 
ب�لكتلة الع�سلية ب�سهولة مق�رنة ب�لن�س�ء. ولكن اإذا 
ك�ن الرجل يع�ين من م�سكالت يف اجله�ز اله�سمي، 

الطع�م يف  م��ن  ع��دة وج��ب���ت �سغرة  ت��ن���ول  تتطلب 
اليوم، ف�إن ال�سوم املتقطع �سيف�قم هذه امل�سكالت.

متوازنة.  الطع�م  وج��ب��ة  ت��ك��ون  اأن  يجب  ل��ه،  ووف��ق��� 
ب�أنه  املتقطع  ال�سي�م  اأن�س�ر  يتوهم  م�  غ�لًب�  ولكن 
ملدة  الطع�م  من  يعجبك  وم���  تريد  م�  تن�ول  ميكن 

�س�عة يومًي�، 
و�سوف يه�سمه اجل�سم ب�سكل طبيعي.

تن�ول  عند  التفكر،  ال�سخ�ض  على  "يجب  ويقول، 
يتن�وله�.  التي  ب�ملواد  اليوم،  يف  واح��دة  طع�م  وجبة 
الألي�ف  كمية  اأن��ه يح�سل على  الت�أكد من  عليه  اأي 
املعدنية  وال���ع���ن��������س���ر  وال���ف���ي���ت����م���ي���ن����ت  ال���غ���ذائ���ي���ة 
ال�سرورية  والكربوهيدرات،  والدهون  والربوتين�ت 

للج�سم.
 واأن فكرة تن�ول وجبة واح��دة ت�سمح بعدم التفكر 
ب�لطع�م، هي فكرة خ�طئة. لأن ال�سخ�ض يف الواقع 
تكون  اأن  يريد  ك���ن  اإذا  وعليه  �سديد،  بجوع  ي�سعر 
الوجبة مفيدة ل�سحته، عدم الإفراط بتن�ول الطع�م 

فيه�".

ماذا يحدث للج�سم عند تناول 
وجبة طعام واحدة يف اليوم؟

واحدة  وجبة  لتناول  اأحيانا  االإن�صان  ي�صطر  الوزن،  تخفي�س  اأخ�صائي  اإي�صنبايف،  بافل  الدكتور  قال 
الغذائي  النظام  مع  يتفاعل اجل�صم  ولكن كيف  املتقطع.  ال�صيام  اأو ميار�س  ان�صغاله،  ب�صبب  اليوم  يف 

ال�صاذ؟
وي�صري االأخ�صائي يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية لالأنباء، اإىل اأن االإن�صان ب�صبب اإن�صغاله 
نظام  يتبع  قد  او  املعتادة.  وجبات   4-3 من  بدال  اليوم،  يف  واحدة  وجبة  تناول  اإىل  ي�صطر 

ال�صوم املتقطع.
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ج�ء ذلك خالل اجلل�سة التي نظمته� مكتبة خورفك�ن الع�مة 
“موؤثرون  بعنوان  بعد(  )عن  للكت�ب  ال�س�رقة  لهيئة  الت�بعة 
�سمن �سل�سلة اجلل�س�ت احلوارية التي تعقده�  يف الإم�رات”، 
وذلك  اجل���ري،  اأكتوبر  �سهر  خ��الل  الع�مة  ال�س�رقة  مكتب�ت 
عرب تقنية الت�س�ل املرئي “زووم” بح�سور �سع�دة اأحمد بن 

رك��ض الع�مري رئي�ض هيئة ال�س�رقة للكت�ب.
وا�ستهل اجلل�سة �سع�دة اأحمد بن رك��ض الع�مري، رئي�ض هيئة 
ميثله  ال��ذي  الوطني  ال���دور  اإىل  ب���لإ���س���رة  للكت�ب،  ال�س�رقة 
يف  الكبر  بت�أثره  ن��وه  حيث  خلف�ن،  �س�حي  الفريق  مع�يل 
جميع املح�فل الدولية ودوره يف امل�س�همة بدوره املجتمعي يف 
ب��ست�س�فة  “نت�سرف  وق���ل:  املتحدة،  العربية  الإم���رات  دولة 

الإجن����زات  م��ن  الكثر  منه  لن�ستلهم  الوطنية  الق�مة  ه��ذه 
على  �س�هداً  ب�عتب�ره  جتربته  خ��الل  م��ن  اجلميلة  وامل��واق��ف 

حتولت نه�سة دولة الإم�رات منذ قي�م الحت�د«.
غيث  فيه�  ح���وره  التي  اجلل�سة  يف  خلف�ن  الفريق  وا�ستذكر 
ح�سن احل��و���س��ن��ي، حل��ظ��ة الإع�����الن ع��ن ق��ي���م دول���ة الحت����د، 
اأمن  امل�سوؤولة عن  ال�سرية الأوىل  اأنه ك�ن �س�بط  اإىل  م�سراً 
ق�سر الحت���د مبنطقة جمرا يف دبي يف الث�ين من دي�سمرب 
ال�سيخ زاي��د بن  ب���إذن اهلل  1971 عندم� رفع املغفور له  ع�م 
للمرة  املتحدة  العربية  الإم���رات  دول��ة  نهي�ن علم  اآل  �سلط�ن 
الأوىل ليعلن للع�مل قي�م الدولة  الحت�دية، واأ�س�ف: “كنت 
متواجداً حلظة رفع العلم عند مدخل الق�سر، ف�أديت التحية 

وهذا  دولتن�،  بقي�م  والعتزاز  ب�لفخر  �سعور  وغمرين  للعلم، 
مقتبل  يف  ك��ن��ت  اأن  م��ن��ذ  �سخ�سيتي  ت��ك��وي��ن  يف  اأث����ر  احل����دث 

العمر«.
وحتدث الفريق خلف�ن عن لق�ئه ب�ملغفور له ال�سيخ زايد بن 
اآل نهي�ن مرتني؛ الأوىل عندم� �سلمه بي�ن�ت مزورة  �سلط�ن 
اإح���دى ال���دول ليكت�سف  ح��ول دول���ة الإم�����رات ك���ن��ت تروجه� 
تلك  تزوير  دب��ي  �سرطة  ت�ستخدمه  ك�نت  ج��داً  متطور  جه�ز 
الدولة، وت�بع “اأم� اللق�ء الث�ين فك�ن عند عودة ال�سيخ زايد 
املوكب  ق�ئد  كنت  حيث  �سحية  وعكة  من  �سف�ئه  بعد  للبالد 
اإعج�به  اإلق�ئه�  طريقة  ن�لت  ق�سيدة  فقراأت  ا�ستقبله،  الذي 
وتعطيني  حتفزين  م���زال��ت  بكلم�ت  ب��ي  وي�سيد  لي�ستدعيني 

وقوداً لال�ستمرار يف اأداء واجبي«.
واأ�س�ر اإىل اأنه ك�ن حري�س�ً على ح�سور جمل�ض ال�سيخ را�سد بن 
�سعيد اآل مكتوم، طيب اهلل ثراه، قبل اأن يعني ق�ئداً لل�سرطة، 
ب�هتم�م  ت���دور  ك���ن��ت  ال��ت��ي  اإىل جميع احل����وارات  وال���س��ت��م���ع 
وخ�سو�س�ً احلوارات بني امل�سوؤولني موؤكًدا اأنه تعلم من هذه 
احلوارات التخطيط ال�سرتاتيجي يف العمل، والإ�سرار على 

اأداء الواجب بكل اإخال�ض.  
توقف  �سخ�سيته  لتكوين  الأوىل  ل��ل��ب��داي���ت  ���س��رده  وخ���الل 
الأ�سرة  دور  عند  دب��ي  يف  الع�م  والأم���ن  ال�سرطة  رئي�ض  ن�ئب 
اأن����ه ن�����س���أ يف ب��ي��ت ي�سهد  وخ�����س��و���س���ً وال�����ده، ح��ي��ث ل��ف��ت اإىل 
ال�سدق  ق��ي��م  ال�����س��غ��ر  م��ن��ذ  ليتعلم  ال��ن������ض  ب���ني  م�����س���حل���ت 

“اأحي�ن�ً وخ��الل عملي  والأم���ن��ة وم�س�عدة الآخ��ري��ن، وق���ل: 
معينة  خدمة  لتقدمي  القوانني  ت�سعفني  ل  ق��د  ال�سرطة  يف 
الأحوال  اأي ح�ل من  ن�ستطيع يف  وب�لت�أكيد ل  ملن يحت�جه�، 
الوالد  م��ن  ت�سربته�  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  ل��ك��ن  ال��ق��وان��ني،  خم���ل��ف��ة 
الإن�س�نية  ب�لروح  احل�لة  ه��ذه  يف  امل�س�عدة  اأق��دم  اأن  جعلتني 
اأو م� ي�سمى )الفزعة(«. وختم الفريق خلف�ن حديثة بقوله: 
واملح�سلة  وال�سرطة  الأم���ن  م��ن جن���ح يف حقل  ك���ن يل  “اإذا 
الثق�فية التي اأمتلكه� واجلل�س�ت احلوارية التي اأ�س�رك فيه�، 
ف�سببه الكت�ب، فهو خر جلي�ض وتعلمت منه الكثر، ول اأزال 
مواظًب� على القراءة حيث اأخرج من امل�سجد بعد �سالة الفجر 

يومي�ً لأتوجه مب��سرة نحو املكتبة«.

•• فرنكفورت-الفجر:

توؤكد مك�نة  يف خطوة جديدة 
املعرفة  عوا�سم  بني  ال�س�رقة 
معر�ض  اإدارة  اأعلنت  الع�ملية، 
ب��ول��ون��ي��� ال����دويل ل��ل��ك��ت���ب عن 
ال�س�رقة  “معر�ض  اخ���ت���ي����ر 
اأربعة  ب��ني  للكت�ب”  ال����دويل 
م�����ع������ر������ض ع������مل�����ي�����ة ك�������ربى، 
الثق�فة  حل��وار  م��رك��زاً  ليكون 
ق�رة  يف  ال��ع���مل  م��ع  الإيط�لية 
اإفريقي�، وك�سفت  اآ�سي� و�سم�ل 
اأن الختي�ر ج�ء نظراً مل� ميثله 
الدويل  امل�ستوى  على  املعر�ض 
جتربته  ل��ه  كبر  م�سروع  م��ن 
ال���ط���وي���ل���ة ب�����ني اأه�������م واأب�������رز 

الفع�لّية الثق�فية الع�ملية.
م�س�ركة  خ������الل  ذل������ك  ج�������ء 
ه���ي���ئ���ة ال�������س����رق���ة ل���ل���ك���ت����ب يف 
ف����ع�����ل����ي�����ت ال�����������دورة ال�������� 73 
مل��ع��ر���ض ف��ران��ك��ف��ورت ال���دويل 
الهيئة  ك�سفت  حيث  للكت�ب، 
ف��ع���ل��ي���ت اختي�ر  ب��رن���م��ج  ع��ن 
معر�ض  �سرف  �سيف  ال�س�رقة 
الطفل  لكت�ب  ال��دويل  بولوني� 

2022، وا�ستعر�ض وفد الهيئة برئ��سة 
�سع�دة اأحمد بن رك��ض الع�مري، رئي�ض 
ه��ي��ئ��ة ال�����س���رق��ة ل��ل��ك��ت���ب، ج���ه���ود اإم������رة 
مع  والتع�ون  احل��وار  تعزيز  يف  ال�س�رقة 

امل�س�ريع الثق�فية النظرة.
معر�ض  اخ���ت���ي����ر  اأن  ال���ع����م���ري  واأك�������د 
ال�������س����رق���ة ال�������دويل ل��ل��ك��ت���ب ب����ني اأرب�����ع 

مع�ر�ض ع�ملية للكت�ب ليكون بوابة حوار 
ثمرة  هو  الع�مل،  مع  الإيط�لية  الثق�فة 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ودع��م  لتوجيه�ت 
الق��سمي،  حممد  ب��ن  �سلط�ن  ال��دك��ت��ور 
ال�س�رقة،  ح���ك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
اإيط�لي�  لح���ت���ف����ء  ا����س���ت���ك���م����ًل  وي�����أت����ي 
بعد  ج���ء  اإذ  ال��ث��ق���يف،  ال�س�رقة  مب�����س��روع 
اخ��ت��ي���ر الإم�������رة ���س��ي��ف ���س��رف معر�ض 

الع�م  يف  الطفل  لكت�ب  ال���دويل  بولوني� 
برن�مج  اأن  ال��ع���م��ري  واأو���س��ح   .2022
بولوني�  معر�ض  ���س��رف  �سيف  ال�س�رقة 
ال����دويل ل��ك��ت���ب ال��ط��ف��ل ���س��ي��ري جتربة 
تت�سمن  ف��ع���ل��ي���ت  ب�����س��ل�����س��ل��ة  اجل��م��ه��ور 
ويف  املعر�ض،  يف  تق�م  م�سرحية  عرو�س�ً 
الإيط�لية،  ب��ول��ون��ي���  م��دي��ن��ة  م���دار����ض 
تتن�ول  ونق��س�ت  ح��وارات  على  وت�ستمل 

املخ�س�ض  والأدب  التعليم  قط�ع  تنمية 
اأر�ض  على  لتج�سد  امل�ستقبل،  يف  للطفل 

الواقع ر�س�لة ال�س�رقة اإىل الع�مل.
فع�لي�ت  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�������س����رك���ة  وح������ول 
فرانكفورت الدويل للكت�ب، ق�ل الع�مري: 
“اإن هيئة ال�س�رقة للكت�ب حري�سة على 
الدولية،  ال��ك��ت��ب  م��ع���ر���ض  يف  امل�����س���رك��ة 
مل���� مت��ث��ل��ه م���ن ف���ر����ض يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 

تعزيز جم�لت  ال�س�رقة جت�ه 
امل�سرتك  وال���ع���م���ل  ال���ت���ع����ون 
الثق�فية  امل����وؤ�����س���������س�����ت  م�����ع 
بلدان  خمتلف  يف  والن��سرين 
معر�ض  يف  وامل�س�ركة  ال��ع���مل، 
تعد  ل���ل���ك���ت����ب،  ف����ران����ك����ف����ورت 
واحدة من امل�س�رك�ت الأ�س��سية 

يف اأجندة الهيئة«.
و���س��ه��دت م�����س���رك��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف 
للكت�ب  ف��ران��ك��ف��ورت  م��ع��ر���ض 
التي  ل��ل��ج��ه��ود  ا����س���ت���ع���را����س����ً 
ال�س�رقة  م���ع���ر����ض  ي���ق���وده���� 
ل���ل���ك���ت����ب يف دورت������ه  ال��������دويل 
الأرب����ع����ني، وم����� ي�����س��ه��ده من 
ت�سمل  م�����س���ح��ب��ة  ف���ع����ل���ي����ت 
الذي  الن��سرين”  “موؤمتر 
ي��ق���م ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي����م، 
الن�سر  �سن�عة  خرباء  ويجمع 

من جميع اأنح�ء الع�مل.
الهيئة  وف�������د  وا�����س����ت����ع����ر�����ض 
الرئي�سة  الثق�فية  الفع�لي�ت 
التي حتت�سنه� اإم�رة ال�س�رقة 
م����ث����ل م����ه����رج�����ن ال�������س����رق���ة 
ب�لإ�س�فة  ل��ل��ط��ف��ل،  ال��ق��رائ��ي 
احلرة  املنطقة  تقدمه  م���  اإىل 
احلرة  املنطقة  للن�سر،  ال�س�رقة  ملدينة 
املخت�سة  ال��ع���مل  يف  ن��وع��ه���  م��ن  الأوىل 
ب��خ��دم��ة ق��ط���ع ال��ن�����س��ر وال��ط��ب���ع��ة، من 
خ���دم����ت ل��ل��ن������س��ري��ن، ك��م��� ب��ح��ث الوفد 
الن��سرين  م�����س���رك��ة  ت��و���س��ي��ع  جم������لت 
الأوروب��ي��ني يف ال���دورة ال��� 41 و42 من 

معر�ض ال�س�رقة الدويل للكت�ب.

يف جل�صة افرتا�صية نظمتها مكتبة خورفكان بعنوان )موؤثرون يف االإمارات(

�ساحي خلفان لل�سباب: اقراأوا.. فالكتاب ي�سنع الرجال والقادة

•• ال�سارقة : اأ�سامة عبد املق�سود 

من�سة  على  جللو�سه�  التن�زيل  العد  اأن  خر�ستوفيد�ض  نهلة  الك�تبة  �سرحت 
توقيع الكتب اجلديدة، قد مت حتديده يوم  7 نوفمرب يف الن�سخة الأربعني من 
اأ�سدار موؤلفه� الأول الذي يحمل  ال�س�رقة للكت�ب،  وذلك مبن��سبة  معر�ض 
اأن الكت�ب ي�سم جميع مق�لته�  م�سرة اإىل  اأوراق تداعب القلب”،  عنوان” 
ال�س�بقة التى مت ن�سره� خالل الفرتة امل��سية ب�لعديد من ال�سحف واملجالت 
دائمة يف  ب�سفة  تكتب  اأنه�  وذك��رت  الإم����رات وخ�رجه�،  دول��ة  داخ��ل  العربية 

�سفحة اآراء الكت�ب التى ت�سدر الأحد من كل اأ�سبوع يف جريدة الفجر.
واأف�دت ب�أن كت�به� الأول “ اأوراق تداعب القلب “  الذي يتم توقيعه يف ح�سور 
زوار معر�ض ال�س�رقة الدويل للكت�ب املزمع انطالقه يف الث�لث من نوفمرب 
من  �سفحة   150 ع��دد  يف  والفكرية،  الأدب��ي��ة  جت�ربه�  خال�سة  ي�سم  املقبل، 
القطع املتو�سطة، وقد اخت�رت العنوان من اأحد املق�لت التى مت ن�سره� �س�بق� 
اأ�سلوب املق�لت مييل اإىل  ووجدت �سدى من القراء وتف�عل منهم، حيث ان 
املفردات الب�سيطة التى ل حتت�ج اإىل تف�سر اأو تو�سيح، كم� اهتمت ب�لقيمة 

اجلم�لية يف التعبر عن ابتك�راته� الفكرية.
م�سوار حي�ته�  �س�نده� يف  كل من  به  اخت�ست  املقدم  ال�سكر  اأن  اإىل  واأ���س���رت 
الأدبية، كم� اأثنت على الظروف ال�سعبة التى فجرت يف وجدانه� روح الك�تبة 
كل هذا  ال�سع�ب م� حتولت  تكن هذه  فلو مل  ال�س�عرة،  واأح��سي�ض  وم�س�عر 
تبنته من  النج�ح وحتقيق حلم  ال���س��رار على  ه��ذا  وم��� �س�ر لديه�  التحول 
خ��ست  ب�أنه�  وا�ستطردت  املوهبة،  خيوط  فيه  امتلكت  التي  الأوىل  الوهلة 
ي�ستمد  اأن  الك�تب لبد  ب�أن  اإمي�ن�  ب�لقراء  وال�ستمت�ع  الذات  جت�رب تطوير 
ط�قته من املعرفة والط��الع وحت�سيل الثق�فة التى متكنه من التعبر عن 
�سخ�سنته�  عن  بعيدا  العموم  يف  والكت�بة  اخل��ربة،  و�سقل  الأخرين  م�س�عر 
وخال�سة  الع�مة  الق�س�ي�  ع��ن  تعبرا  الكت�بة  واإمن����  ال���ذات،  ع��ن  والتحدث 

التج�رب وحم�ك�ة الأخر.
وثمنت الك�تبة ال�س�عرة نهلة خر�ستوفيد�ض دور ال�سفح�ت الأدبية يف ال�سحف 
واملجالت وحتديد م�س�حة للموهوبني ليعربوا فيه� عن اأفك�رهم واإبداع�تهم، 

املعرفة  ال���ذات وي�سقل  بتطوير  يهتم  اأن  اأي جم���ل  م��وه��وب يف  ك��ل  ووج��ه��ت 
ويبحث عن الطريق ال�سحيح لتحقيق احللم.  

نهلة خر�ستوفي�ش ت�ستعد لتوقيع اأوراق تداعب القلب يف معر�ش ال�سارقة الدويل للكتاب

خالل م�صاركة هيئة ال�صارقة للكتاب يف معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 

 بولونيا تختار ال�سارقة الدويل للكتاب بوابة حلوار الثقافة الإيطالية مع العامل

•• ال�سارقة-الفجر:

وجه معايل الفريق �صاحي خلفان نائب رئي�س ال�صرطة واالأمن 
العام يف دبي ر�صالة اإىل ال�صباب االإماراتي والعربي، قال فيها: 
على و�صائل التوا�صل  تق�صونه  الذي  الوقت  بع�س  “خ�ص�صوا 
االجتماعي للكتاب، واطلعوا على جميع املعارف والثقافات من 
خالل قراءة الكتب، فالكتاب ي�صنع الرجال والقادة، واأن�صح 
ن�صىء مكتبة �صغرية يف منزله ويتابع كل جديد  كل �صاب اأن يحُ

يف عامل الكتب«.
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ل اأخبار امل�صاكل فقط النا�س يحبون َتناقحُ

نورهان: ظروف الفنان توؤّثر على اأعماله

ب�إ�سك�ل  انتهى  والذي  ال�سيخ  وديع  الفن�ن  حفل  يف  معك  ح�سل  م�  حقيقة  • م� 
كبر، خ�سو�س�ً اأنك كنِت بني امل�س�بني؟

- كنُت اأتواجد يف ذلك املك�ن مبن��سبة عيد ميالد اأحد الأ�سدق�ء.
ومل يكد ميّر ربع �س�عة على ح�سوري، حتى ح�سل اإ�سك�ل بني اأ�سخ��ض على ط�ولتنْي 
قريبتنْي مني، فق�موا بتك�سر الرنجيلة ووقعْت نتيجة ذلك بع�ض الإ�س�ب�ت، ومت 

نقل اجلرحى اإىل امل�ست�سفى.
ط�ولتهن  ك�نت  اللواتي  ال�سيدات  اإح���دى  راأ����ض  على  الرنجيلة  ك�سروا  انهم  حتى 
ب�إ�س�بة وجهي ب�ل�سظ�ي� الزج�جية، فم� ك�ن مني  ب�لقرب من ط�ولتي، م� ت�سّبب 

اإل اأن ق�سدُت الطبيب الذي ق�م ب�نتزاعه�.
بع�ض  على  الأم���ر  اقت�سر  ب��ل  البع�ض،  �س�ألني  كم�  ب��ي  يلحق  مل  ه  ت�����َس��وُّ اأي  ول��ك��ن 

الر�سو�ض لأنني مل اأُ�سب ب�لرنجيلة مب��سرة على وجهي.
ر�س��ض؟ اإطالق  ح�سل  • وهل 

- كال بل اقت�سر الأمر على ت�س�ُرب ب�لرنجيلة.
والإ�س�بة ب�لرنجيلة اأ�سعب من الر�س��ض.

الأخب�ر  اأكر من  اأ�سبحت تثر اجلدل  ال�سخ�سية  الأمور  اأن  • هل توافقني على 
الفنية؟

- هذا �سحيح.
وق�سية  الأخ��رة.  الفرتة  يف  عجيب  غريب  �سيء  اإىل  حتّولت  ميدي�(  )ال�سو�سي�ل 

اأْح���دث���ْت ���س��ج��ًة اأك���ر بكثر م��ن ط��رح��ي لأغنية  ط��الق��ي م��ث��اًل 
�س�ربة.

اأي اإ�س�عة اأو خرب حقيقي حول حي�ة الفن�ن اخل��سة يثران 
اجلدل اأكر من اأعم�له.

وهن�ك  ف��ق��ط،  امل�س�كل  اأخ��ب���ر  َت��ن���ُق��ل  يحبون  ال��ن������ض 
ول  التعليق�ت،  يف  ال���س��ت��ف��زاز  ي��ت��ع��ّم��دون  ح���ق��دون 

اأحتدث عن نف�سي فقط، بل عن كل الفن�نني.
الإعالم؟ اإىل  اخلرب  و�سل  • كيف 

اأع���رف، وه��ن���ك فيديو حت��ّدث ع��ن هروبي  - ل 
ب�سبب امل�سكلة.

ب�لفيديو؟ لك  عالقة  ل  • واأنِت 
اأخب�ر  عني  ُتن�سر  اأن  ين��سبني  ول  ك��ال،   -

مم�ثلة.
يف  ال����ت���������س����ّوه  م�����ن  خ����ف����ِت  • ه�����ل 

البداية؟
اأ�س�بت  الزج�ج  �سظ�ي�  لأن  - طبع�ً، 

وجهي.
فني�ً؟ رين  حت�سّ • وم�ذا 

- اأغنية ب�للهجة العراقية �س�أ�سّوره� 
قريب� و�س�أطرحه� قبل نه�ية ال�سنة.

مل اأ�سّور اأي اأغنية منذ 4 اأعوام، واآِخر 
اأغنية يل طرحُته� قبل ع�مني.

واأن� كنُت قررُت مبلء اإرادتي عدم تقدمي 
اأعم�ل جديدة ب�سبب )كورون�( والظروف 

يف لبن�ن، ومل اأكن مرت�حة نف�سي�ً.
له�  ك���ن  اخل��سة  وظروفك  طالقك  هل   •

دور اأي�س�ً؟
على  ت����وؤّث����ر  ال���ف���ن����ن  ظ�����روف  اأن  يف  ���س��ك  ل   -

اأعم�له.
اجلديدة؟ لالأغنية  تتوقعني  • وم�ذا 

جميلة  الأغ��ن��ي��ة  �ست�سرب.  اأن��ه���  اأت��وق��ع   -
ج���داً واإي��ق���ع��ي��ة ب��ع��ن��وان )اأن���� الأم����رة(، 

وهي دويتو مع فن�ن عراقي �س�أعلن عن ا�سمه عند طرحه�، و�س�أ�سّوره� مع املُْخرجة 
رندىل قديح.

ب�لطالق؟ وانتهى  �سريع�ً  ك�ن  زواجك  اإن  القول  ميكن  •هل 
- )منيح اللي نطرت عليه 4 �سنني(.

انتظرِت؟ • وكيف 
- عندم� ل يكون هن�ك تواُفق مع ال�سريك، يكون ال�سرب �سعب�ً، واحلي�ة ل تنتظر 

بل تكمل.
الزواج؟ على  ندمِت  • هل 

- طبع�ً.
التجربة؟ تكرري  • لن 

- ميكن اأن اأكّرره� يف ح�ل التقيُت ال�سخ�ض املُن��ِسب.
الع�دية؟ املراأة  من  َتَطلُّب�ً  اأكر  الفن�نة  اإن  القول  ميكن  • هل 

- كال، هذا غر �سحيح.
بل اهتم�م�ت املراأة واحدة، وهذا م� توؤكده )ال�سو�سي�ل ميدي�(، ولكن يتم الرتكيز 

على الفن�ن�ت لأنهن حتت الأ�سواء.
لديهّن متطلب�ت  واأخري�ت  �سيء  كل  يردن  ن�س�ء  الع�دي�ت، هن�ك  الن�س�ء  حتى بني 

اأخرى، وهذا الأمر يرتبط ب�سخ�سية املراأة.
الآن؟ حتى  التمثيل  جتربة  تخو�سي  مل  • مل�ذا 

- منذ اأن دخلُت املج�ل، تلقيُت الكثر من العرو�ض التمثيلية، 
�سواء يف لبن�ن اأو م�سر، ولكنني رف�سُت لأن التمثيل 

ال��ك��ث��ر م��ن الوقت  وي��ح��ت���ج اإىل  ���س��ع��ب ج����داً 
ول  اأحتّمل  اأن  ميكنني  ل  واأن���  والتفرغ، 

اأ�ستطيع اأن اأح�سر نف�سي يف موقع 
ت�سوير ملدة �سهر اأو �سهرْين من 

اأجل ت�سوير م�سل�سل.
مطلوبة  الت�سحية  ولكن   •

اأحي�ن�ً؟
اأن  اأري����������د  ل  واأن�����������   -

اأ�سّحي.

تعّر�صت الفنانة اللبنانية نورهان لالإ�صابة يف وجهها اإثر حادث ح�صل يف حفل للفنان وديع ال�صيخ ونتج عنه تطاير زجاج 
الرنجيالت، بعد م�صكلة ح�صلت بني ال�صاهرين.

�صها لالإ�صابة  ومت تداول فيديو عرب )ال�صو�صيال ميديا( للفنانة نورهان خالل مغادرتها احلفل على وجه ال�صرعة بعد تعرُّ
ه وجهها. التي كرثْت التاأويالت حول خطورتها، و�صوالاً اإىل ت�صاوؤل البع�س عن حقيقة َت�َصوُّ

نورهان حتدثت عما ح�صل معها يف احلفل وطبيعة اإ�صابتها، كما تطرقت اإىل ن�صاطها الفني للفرتة املقبلة.

ماجد الكدواين.. �سيف �سهري 
يف )مو�سوع عائلي(

انتهى الفن�ن م�جد الكدواين من ت�سوير كل م�س�هد 
فيه  يقدم  ال��ذي  ع�ئلي"،  "مو�سوع  اجلديد  م�سل�سله 
بطولة مطلقة تدخله ع�مل املن�س�ت من خالل العر�ض 
اجلديد  ب�مل�سل�سل  ال��ك��دواين  وي��دخ��ل  "�س�هد".  على 
ع�����مل حت�����س��ر ال��ط��ع���م م���ن خ����الل ���س��خ�����س��ي��ة �سيف 
الإعالمية  ال�س�حة  على  املوجودين  غ��رار  على  �سهر 
ويح�ول  الأ���س��رة،  اأف��راد  مع  م�سكالت  و�سط  احل�لية، 
عز  اأحمد  الفن�ن  ع��ودة  وينتظر م�جد  عليه�.  التغلب 
واجلن"  "كرة  فيلم  ت�سوير  انته�ء  بعد  اخل���رج  من 
للدخول اإىل التجربة ال�سينم�ئية الكوميدية اجلديدة 
"�سقر وكن�ري�"، مب�س�ركة الفن�نة نيللي كرمي اأي�س�ً، 

للعر�ض الع�م الق�دم.

يا�سمني �سربي 
كاتبة للمرة 

الأوىل يف 
رم�سان

الرم�س�ين  مل�سل�سله�  النه�ئية  التح�سرات  �سربي  ي��سمني  الفن�نة  ب��داأت 
تخو�ض  يجعله�  �سين�ريو  جت��د  مل  اإذ  امل������س��ي،  ال��ع���م  غي�به�  بعد  اجل��دي��د 

املغ�مرة.
امل�سل�سل  �سين�ريو  كت�بة  ت�س�رك يف  ي��سمني  اأن  الع�م  الأم��ر هذا  اجلديد يف 
امل�ستند على ق�سة حقيقية مع ور�سة كت�بة، وتدخل يف تف��سيل كل جملة 
حوارية يف العمل، وتعقد جل�س�ت عمل اإلكرتونية مع فريق الكت�بة، الذي 
ب�إ�سرافه�  اأ�سهر  قبل عدة  له�  الإع��داد  ب��داأ  قد  والتي  النته�ء،  ق���رب على 
مب��سرة. وتدخل ي��سمني الت�سوير خالل ال�سهر الق�دم من اأجل النته�ء 
ترويجية  واأم���ور  دع�ئية،  مب�س�ريع  مرتبطة  اأنه�  خ�سو�س�  مبكراً،  منه 

اأخرى ت�ستدعي �سفره�.
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مواد غذائية تقتل البنكريا�ش
ك�سفت الدكتورة زهرة ب�فلوف�، اأخ�س�ئية الغدد ال�سم�ء يف العي�دة الطبية 

جل�معة مو�سكو ، املواد الغذائية ال�س�رة جدا للبنكري��ض.
وت�سر الأخ�س�ئية يف حديث ل�سحيفة "رو�سي�سك�ي� غ�زيت�"، اإىل اأن تن�ول 
من  ع�لية  ن�سبة  على  املحتوية  الأط��ع��م��ة  اأو  احل��ل��وي���ت،  م��ن  كبرة  كمية 
واأي�س�  بل  فقط،  الدهنية  الأن�سجة  تراكم  ت�سبب  ل  احل��راري��ة،  ال�سعرات 
الأن�سجة  يف  حت��دث  "حتم�  وت��ق��ول،  البنكري��ض.  خ��الي���  م��وت  اإىل  ت���وؤدي 
الدهنية املرتاكمة الته�ب�ت مع اإجه�د ت�أك�سدي، الذي على خلفيته تتطور 
لهرمون  املنتجة  فيه�  مب�  البنكري��ض  خالي�  ومتوت  الأن�سولني،  مق�ومة 
الأن�سولني". وتن�سح الدكتورة، ب�سرورة وجود فرتة ا�سرتاحة ل تقل مدته� 
عن ثالث �س�ع�ت بني وجب�ت الطع�م، وتقول " يجب اأن يتن�ول ال�سخ�ض 
الطع�م ث�نية، بعد م� ل يقل عن ثالث �س�ع�ت على تن�وله الوجبة ال�س�بقة، 
واأل تزيد عن خم�ض �س�ع�ت". وتوؤكد ب�فلوف�، على اأنه ل ح�جة لالمتن�ع 
لأن��ه يف هذه احل�لة، هرمون  �س�ع�ت.  اأك��ر من خم�ض  الطع�م  تن�ول  عن 
يف  املغذية  املواد  م�ستوى  مراقبة  عن  الدهني" امل�سوؤول  الربوتني  "ليب�ز 

الدم، ين�سط يف الأن�سجة الدهنية م� يوؤدي اإىل زي�دة تراكم الدهون.

ُتو�سف باأنها الأكرث  عالمات   4
�سيوعا ل�سرطان املبي�ش!

الن�س�ء، ول  �سيوع� بني  ال�سرط�ن�ت  اأن��واع  اأكر  اأحد  املبي�ض  �سرط�ن  يعد 
ب�سرط�ن  الإ���س���ب��ة  ت��وؤث��ر  اأن  وميكن  ل��ه.  املبكرة  العالم�ت  جت�هل  ينبغي 
اأنواع  معظم  وم��ث��ل  وب��ع��ده.  ال��ع��الج  اأث��ن���ء  اليومية  حي�تك  على  املبي�ض 
ال�سرط�ن، كلم� تعرفت عليه �سريع� وطلبت العالج، ك�نت فر�سك يف ال�سف�ء 
اأف�سل. وميكن اأن ي�سبب �سرط�ن املبي�ض العديد من العالم�ت والأعرا�ض. 

ومن املرجح اأن تع�ين الن�س�ء من اأعرا�ض املر�ض اإذا انت�سر. 
وحددت جمعية ال�سرط�ن الأمريكية اأربع� من العالم�ت "الأكر �سيوع�" 

ل�سرط�ن املبي�ض وت�سمل:
- ال�سعور ب�لنتف�خ امل�ستمر اأو املتكرر اأو انتف�خ البطن.

- اأمل اأو اإزع�ج يف منطقة احلو�ض اأو البطن.
- �سعوبة يف الأكل وال�سعور ب�ل�سبع ب�سرعة، اأو انخف��ض ال�سهية.

- الأعرا�ض البولية مثل احل�جة اإىل التبول يف كثر من الأحي�ن اأو ب�سكل 
ع�جل اأكر من املعت�د.

ويجب اأن تويل اهتم�م� خ��س� لهذه الأعرا�ض اإذا ك�ن عمرك اأكر من 50 
ع�م�، اأو لديك ت�ريخ ع�ئلي لالإ�س�بة ب�سرط�ن املبي�ض اأو الثدي.

اأن جتربة واأعرا�ض �سرط�ن املبي�ض لن تكون متم�ثلة  اإىل  جتدر الإ�س�رة 
لدى اجلميع.  وميكن اأن ت�سمل الأعرا�ض الأخرى:

- ال�سعور ب�لغثي�ن اأو ع�سر اله�سم امل�ستمر.
- ال�سعور ب�لأمل اأثن�ء اجلم�ع.

- تغير يف ع�دات الأمع�ء.
- اأمل يف الظهر.

- ال�سعور ب�لتعب امل�ستمر.
- فقدان الوزن غر املق�سود.

االرتوازي؟ بالبئر  املق�صود  • ما 
هو البئر الذي يتدفق منه امل�ء تلق�ئي�ً

ايونات  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  الذي  املاء   •
ال�صابون  مع  املغني�صيوم ال يكون رغوة  او  الكال�صيوم 
مل  حت��ل  املغني�صيوم  او  الكال�صيوم  اي��ون��ات  الن 
فتجعله  ال�صابون  يف  امل��وج��ودة  ال�صوديوم  ايونات 

�صعب الذوبان يف املاء ؟
- امل�ء الع�سر

ال�صائع؟ البحر  بحرية  تقع  • اين 
- امريك�

• االرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�س نق�س فيتامني 
اأ بداأ انتاجه الول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�سوي�سرا
• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�صبة ميط 

الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟
-غي�ث الدين الك��سي

دم.  ليرت   6 على  يحتوي  الإن�س�ن  ج�سم  اأن  تعلم  • هل 
غدد  عدة  اجل�سم  يف  اأن  ومعلوم  البنكري��ض،  غدة  هي  الأن�سولني  م�دة  تفرز  التي  الغدة  اأن  تعلم  هل   •
النمو  معدل  مثاًل:  ع��دة  وظ�ئف  منه�  ولكل  الكظرية.  والغدة  الدرقية،  والغدة  النخ�مية،  الغدة  اأهمه�: 

واحلجم النه�ئي للج�سم وتوزيع ال�سعر والوزن الإجم�يل وغره�... 
يظن  كم�  اللم�ض  ح��سة  ولي�ست  ال�سمع،  ح��سة  هي  موته  قبل  الإن�س�ن  يفقد  ح��سة  اآخر  اأن  تعلم  • هل 

العديد. 
O، Ab، B، A والف�سيلة الوحيدة من  اأربعة:  اأن عدد ف�س�ئل الدم يف اجلن�ض الب�سري هي  • هل تعلم 

 .Ab هوؤلء الأربعة التي تقبل الدم من اأي ف�سيلة اأخرى هي ف�سيلة
الإن�س�ن  واأن  32 عظمة،  القدم هو  �سبع فقرات، وان عدد عظ�م  الإن�س�ن حتتوي على  اأن رقبة  • هل تعلم 

عندم� ي�سحك يحرك 16 ع�سلة. 
عرقية. غدة   625 على  حتتوي  جلدك  من  بو�سة   1 •

فهرنه�يت. درجة   99 اأو  مئوية.  درجة   37 هي  الطبيعية  اجل�سم  حرارة  • درجة 
العظ�م. داخل  اإنت�جه�  يتم  احلمراء  الدم  • خالي� 

اأي  مييز  ل  فهو  الل�س�ن  و�سط  ف�أم�  ذوقية،  حليمة   12000 على  يحتوي  الإن�س�ن  ل�س�ن  اأن  تعلم  • هل 
مذاق. واأم� ج�نبي الل�س�ن فيميزان الطعم احل�م�ض، واأم� اآخر الل�س�ن فيميز الطعم املر. 

العجوز والل�ص 
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احلم�س
ك�������س���ف ال����دك����ت����ور م�����روان 
والب�حث  ال�سيديل  �س�مل، 
يف ال��دواء وال��غ��ذاء، عن اأن 
الفوائد  م��ن  ل��ه  احل��م�����ض 
جتعله  وال�����ت�����ي  ال����ك����ث����ر، 
اأه����م اأن�����واع احل���ب���وب التي 
ب�لعن��سر  اجل�������س���م  مت����د 
وتفوق  وال���ف���ي���ت����م���ي���ن����ت، 
عن��سر  ع���ل���ى  ع���ن��������س���ره 

اللحم ب�أنواعه.
الإط��الق قدرته  واأهمه� على  الفوائد  ب�لكثر من  وميد احلم�ض اجل�سم 
على �سبط معدلت ال�سكر يف الدم، وهي معلومة غ�ئبة عن الكثرين، كم� 
الكولي�سرتول  ن�سب  من  فيزيد  ال��دم،  يف  الكولي�سرتول  م�ستوي�ت  يع�دل 
الدم  ده��ون  يقلل  مم�  ملحوظ،  ب�سكل  ال�س�ر  م�ستوي�ت  ويقلل  ال�سحي، 
اإ�س�فة رائعة  اأن احلم�ض  تدريجي�. واأكد الب�حث يف الدواء والغذاء، على 
لحتوائه  اله�سم  ت�سهيل  على  ي�س�عد  اأن��ه  كم�  وال��ب���رد،  ال�س�خن  للطع�م 
اأنه ي�س�عد على تقليل حمو�سة الأمع�ء،  على الألي�ف بكمي�ت كبرة، كم� 

وتخفيف حدته�.

ام��راأة عجوز، وعندم� هم بفتح  اإىل غرفة للنوم كبرة ترقد فيه�  دخل ل�ض احد البيوت وت�سلل حتى و�سل 
اخلزانة اح�ست به ففتحت عين�ه� وفزعت، لكنه ا�سرع وق�ل له�: ل ت�سرخي وال قتلتك.

ي�سرك فال  اق��ول لك لن جتد هن� م�  .. ولكن دعني  ا�سرخ  ول��دي لن  ي�  ا�سرخ  ه����ديء: لن   فق�لت ب�سوت 
املك م�ل ي� ولدي ول املك ذهب� ول م� ي�ستحق ان يب�ع ب�سعر كبر ف�رحل واتركني يف �سالم، ب�رك اهلل يف 

والديك.
 فق�ل له�: ل والدي يل م�ت� ف��سرتيحي من الدع�ء.

 ولكن املراأة اكملت الكالم ب�سج�عة وق�لت: اه انت م�سكني انت يتيم، ان� اي�س� ل اهل يل، م�ت زوجي قبل ان 
ي�أتيني اطف�ل، وم�ت والدي تب�ع�، فع�ست وحيدة يف هذا البيت، ل ع�ئل يل ،ولكن اهل اخلر ي�أتوين ببع�ض 
الطع�م، لكنهم يرتكوين وحدي طوال اليوم.. ثم بكت واخذت تولول وتقول: اعي�ض وحدي، اآكل وحدي، اجل�ض 
وحدي ان�م وحدي، ل احد يح�ض بي ل اأهل .. ول زوج ول اولد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة اأولد ف��سمي 
ب�أ�سواتهم  �سعيدة  اك��ون  ت�س�جروا  ولو  كله،  يومي  واق�سي معهم  ح���رث  والث�لث  والث�ين �سخر  �سعيد  الول 
حويل، لكني ل اتركهم هكذا بل �س�أ�سرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى ي� اولد، ي� �سخر ي� �سعيد ي� ح�رث، اآه كفى 
كفى .. وعال �سوته� لي�سل اإىل جرانه� ح�رث و�سخر و�سعيد، فهبوا مذعورين اإىل غرفته� ليجدوا الل�ض 
وقد وقف يف و�سط الغرفة يوا�سيه�، لكن عندم� دخلوا وق�لوا �سمعن�ك تن�دين فهم م� ق�سدته، وق�ل له�: ايته� 

اللئيمة ليتك م� ع�ستي ول راأيتي �سعيد ول�سخر ول ح�رث.

 'Netflix 'Squid Game يل جني �صون ، �صاحبة املتجر ، والطالبة هوانغ هاي وون ، ي�صنعان الطعام لكالب
يف متجر للحيوانات االأليفة يف �صيول. رويرتز

ي��ع��ت��رب ال��ب��ي�����ض م��ل��ك امل����ئ���دة ال�����س��ب���ح��ي��ة وت��ت��ن��وع طرق 
حت�سره ب�سكل كبر م� يجعله من امل�أكولت ال�س�ئعة جدا 
البي�ض  اأن��واع  وتت�س�به  الع�مل.   ال�سعوب حول  اأغلب  لدى 
م����ن ح���ي���ث ���س��ك��ل��ه��� ال����دائ����ري 
ا�ستمد  ال����ذي  )ال��ب��ي�����س��وي( 
اأنه�  اإل  العربي،  ا�سمه  منه 
ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���را م����ن حيث 
يتوفر  ح���ي���ث  اأن����واع����ه����� 
البي�ض  الأ�������س������واق  يف 
والبي�ض  الأب���ي�������ض 
والبي�ض  البني 
ال����ع���������س����وي، 
وال����ب����ي���������ض 

 Eat This، Not!" الع�دي غر املدجن. و�سّلطت جملة
والغذاء  ال�سحة  ب�أخب�ر  املتخ�س�سة  الأمريكية   "That
اأف�سل  اأن���ه  معتربة  البي�ض  م��ن  حم��دد  ن��وع  على  ال�����س��وء 
اأنواع البي�ض الذي من املمكن تن�وله ب�سبب احتوائه كمي�ت 
اأن  اإىل  الدرا�س�ت  اأغلب  واأ�س�رت  د".  "فيت�مني  من  كبرة 
املدجن، والذي  الدج�ج احلر غر  ي�أتي من  الذي  البي�ض 
يحتوي  ال��ب��ل��دي(  )البي�ض  املن�طق  بع�ض  يف  عليه  يطلق 
جملة  ون�����س��رت  د".  "فيت�مني  م��ن  اأع��ل��ى  م�ستوي�ت  ع��ل��ى 
التي  الدرا�س�ت  بع�ض  نت�ئج   "Taste of Home"
اأظهرت اأن الدج�ج الذي يخرج يف الهواء الطلق ويتجول يف 
"فيت�مني د" اأعلى  احلقول ينتج بي�س� يحتوي على ن�سبة 
ال���ذي تنتجه  اأ���س��ع���ف م��ن البي�ض   6 اإىل   3 ب��ح��وايل م��ن 
الدج�ج�ت يف املداجن.  ووجدت درا�سة اأجريت ع�م 2014 

اأن هذا النوع من البي�ض )البي�ض غر املدجن اأو البلدي( 
يحتوي كمي�ت اأكرب من "فيت�مني د 3"، والذي اأطلق عليه 
ال�سم�ء  والغدد  اجللدية  الأمرا�ض  يف  املتخ�س�سني  بع�ض 
"فيت�مني اأ�سعة ال�سم�ض". واأكدت اأغلب الدرا�س�ت والأبح�ث 
اأن "فيت�مني د 3" يدعم قوة العظ�م واملن�عة واملزاج اجليد. 
وعلى الرغم من اأن درا�سة قد اأجريت يف ع�م 2014 لكنه� 
نوهت اإىل حتذير مهم، حيث اكت�سفت اأن البي�ض )البلدي( 
املب�ع يف الأ�سواق اأو مراكز البيع ل يحتوي على هذه الن�سب 

املرتفعة من "فيت�مني د 3".
واعتربت املجلة اأن هذه الن�سبة املنخف�سة تعود رمب� اإىل اأن 
هذه امل��زارع التي تنتج البي�ض توفر لدج�جه� ظرف حي�ة 
املداجن،  يف  يعي�ض  الذي  الدج�ج  لظروف  تقريب�  م�س�بهة 

الأمر الذي يخف�ض ن�سب الفيت�مني املفيد.

نوع من البي�ش يقدم فوائد كبرية لحتوائه 6 اأ�سعاف ن�سبة »فيتامني د«


