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يل�صق عني حبيبته بعدما �أخطًا 
بني �ل�صمغ وقطرة �لعيون

ت�ضبب خط�أ وقع فيه رجل بر�زيلي ب�إغالق عني حبيبته بعد �أن و�ضع 
م�دة �ضمغية �ضديدة �اللت�ض�ق يف عينه� بداًل من قطرة �لعني.

وذكرت �لتق�رير �أن �لرجل �لب�لغ من �لعمر 55 ع�م�ً و�ضع قطر�ت 
�ليمنى،  ع���م���ً(   55( �أم���ورمي  ريجين�  حبيبته  ع��ني  يف  �ل�ضمغ  م��ن 
�لثالث�ء،  ي���وم  عينه�  يف  �ل��ق��ط��رة  ل��و���ض��ع  م�ض�عدته  طلبت  ع��ن��دم��� 

و��ضطر لنقله� �إىل �مل�ضت�ضفى.
وتخزن ريجين� قطرة �لعني �لتي ُت�ضتخدمه� لعالج �جللوكوم� �ملوؤملة 
يف ثالجة �ملنزل يف مدينة ك��ضويرو دي �إيت�بيمريمي �لرب�زيلية، لكن 
حبيبه�، �لذي مل يتم �لك�ضف عن ��ضمه، قرر و�ضع �أنبوب من �ل�ضمغ 
يف  �ل�ضديدة  �حل��ر�رة  ب�ضبب  �لقطرة  بج�نب  �اللت�ض�ق  �ضديد  �ل�ض�م 
�أن  حبيبه�  من  ريجين�  طلبت  �لقطرة،  موعد  ح�ن  وعندم�  �لبالد. 
و�ل�ضمغ، فكالهم�  �لقطرة  �أخط�أ بني  لكنه  �لثالجة،  يح�ضره� من 
يف  مت�ض�بهت�ن  و�لعبوت�ن  �لربتغ�لية،  ب�للغة  م�ض�به�ً  ��ضم�ً  يحمل 
�أدى  مم�  نظ�ر�تهم�،  يرتدي�ن  حبيبه�  �أو  ريجين�  تكن  ومل  �حلجم، 
ر�أ�ضه�  ب�إم�لة  ريجين�  ق�مت  �حل�دثة،  وقت  ويف  �لك�رثة.  ح��دوث  �إىل 
بينم� ك�ن حبيبه� ي�ضغط  للخلف، وفتحت عينيه� على م�ضر�عيه�، 
"يف  ريجين�  وق���ل��ت  عينه�.  يف  مب��ضرة  �لقطرة  �أن���ه  �عتقد  م���  على 
�ضديدة،  بحرقة  �ضعرت  عيني  �لقطر�ت  فيه�  �ضربت  �لتي  �للحظة 

و�عتقدت �أن عيني �ضوف تنفجر".

�لروبوت �لطفل يوفر �لرفقة ملن يعاين �لوحدة
�بتكر علم�ء يف �لي�ب�ن "روبوت�" �ضبيه� ب�الأطف�ل، �ضمم ليبدو كم� لو 

�أنه يت�ضرف مثل �ضبي يبلغ من �لعمر 10 �ضنو�ت.
ويتحرك �لروبوت "�إيبوكي" على عجلتني، وميكنه ��ضتخد�م ع�ضالت 

وجهه �لن�عمة و�ملط�طية، لتغيري تع�بري وجهه.
ويهدف م�ضممو �لروبوت �ملدعوم بتقنية �لذك�ء �ال�ضطن�عي، لتقدمي 

�لرفقة للب�ضر �لذين يع�نون من �لوحدة.
�إي�ضيجورو،  هريو�ضي  �لربوفي�ضور  ذك��ر  ح�ضبم�  �ل��روب��وت  ويح�كي 
ع�مل �الإن�ض�ن �الآيل يف ج�معة �أو�ض�ك� �لي�ب�نية، حرك�ت �لب�ضر ب�ضكل 
�لبيئة  على  �لتعرف  م��ن  متكنه  م�ضت�ضعر�ت  ي��دم��ج  �أن���ه  كم�  دق��ي��ق، 
�ملحيطة به. ووفق �لبحث �ملن�ضور يف جملة "روبوتيك�"، ف�إن �لعلم�ء 
مثل  �إر�دي��ة  ال  حرك�ت  الإ�ضد�ر  ق��در�ت  للروبوت  �أ�ض�فو�  �لي�ب�نيون 
رم�ش �لعيون، هذ� �إىل ج�نب عدد كبري من تع�بري �لوجه ك�ل�ضع�دة 

و�ملف�ج�أة و�خلوف.

خاليا �صم�صية  ثورية قد تغري �صكل �ل�صناعة
تطوير  �إىل  �لتكنولوجي�،  جم�ل  يف  ن��ضئة  �أ�ضرت�لية  �ضركة  تو�ضلت 
كف�ءة  �الأف�ضل  �أنه�  على  نفت  �ضُ �ل�ضم�ضية،  �خلالي�  من  جديد  نوع 

و�الأقل تكلفة، نظر� العتم�ده� على �لنح��ش بدال من �لف�ضة.
�بتك�ره�  ع��ن  در�يف"  "�ضن  ت�ضمى  �لتي  �لن��ضئة  �ل�ضركة  و�أعلنت 
�جلديد، قبل �أي�م، وق�لت �إن �خلالي� �ل�ضم�ضية �جلديدة �أكرث كف�ءة، 
�أن �لكف�ءة ُتق��ش مبقد�ر �لط�قة �لتي تولده� بن�ء على  على �عتب�ر 

كمية �ضوء �ل�ضم�ش �لق�دمة.
وقبل ع�ضر �ضنو�ت، ك�ن ت�ضنيف كف�ءة �خلالي� �ل�ضم�ضية ذ�ت �حلجم 
�لتج�ري حو�يل 14 �إىل 16 ب�مل�ئة، لكن "�ضن در�يف" �ضممت خلية 
�لط�قة  �أبح�ث  قبل معهد  �ختب�ره� من  ب�مل�ئة، مت   25.54 بكف�ءة 

�ل�ضم�ضية ه�ملني يف �أمل�ني�.
"قبل  �الأ�ضرت�لية:  لل�ضركة   �لتنفيذي  �لرئي�ش  �أل��ني،  فين�ش  وق���ل 
كبرية  بقفزة  قمن�  لذلك  ب�ملئة،   25.26 �لقي��ضي  �لرقم  ك�ن  ذلك، 

ب�ضكل معقول".
وي�ضيف �أن �حلد �الأق�ضى للكف�ءة �لعملية خللية �ضم�ضية ذ�ت حجم 
تكنولوجي� �خلالي�  �أن  يعني  �مل�ئة، مم�  27 يف  يبلغ ح��و�يل  جت���ري 

�ل�ضم�ضية ب�تت تقرتب من حد �لكم�ل.
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�فتتاح حفالت غلوبال �صيتيزن 
من �أجل كوكب �لأر�ض 

�فتتح �لنجم �لربيط�ين �إلتون جون م�ض�ء �أم�ش �الأول �ل�ضبت من ب�ري�ش 
�ضل�ضلة حفالت ع�ملية بد�أ ب�إحي�ئه� عدد من �ملغنني و�لفرق بينهم �ضتيفي 
ووندر يف لو�ش �أجنلي�ش وبيلي �يلي�ش يف نيويورك حيث �أطل �الأمري ه�ري 
�ملحدقة  ب�ملخ�طر  للتوعية  �مل�ضرح  خ�ضبة  على  من  م�ركل  ميغن  وزوجته 
"غلوب�ل  �أطلقته� منظمة  �لتي  �مل��ب���درة  ه��ذه  ه��دف  وه��و  �الأر����ش،  بكوكب 

�ضيتيزن" غري �حلكومية.
�إل��ت��ون ج��ون ب��زي��ه �الأخ�����ض��ر ون��ظ���رت��ه ذ�ت �ل��ل��ون �ل����وردي وحيد�ً  وجل�ش 
�لع��ضمة  �ض�ن دو م�ر�ش يف  �أقيم يف ميد�ن  �ل��ذي  �مل�ضرح  �لبي�نو على  �إىل 
�حلدث  لهذ�  �النطالق  �إ�ض�رة  معطي�ً  �إيفل،  برج  �خللفية  ويف  �لفرن�ضية، 
ب�أغني�ته "ذي�ش �إيز يور �ضونغ" و"ت�يني د�ن�ضر" و"روكت م�ن"، ب�الإ�ض�فة 
�إىل دويتو مع ت�ض�ريل بوث �أدى فيه �أغنية "�آفرت �أول" من �ألبومه �ملقبل، 

و�أطلق مو�قف �إن�ض�نية.
و�ضدد �ل�ضري �إلتون )74 ع�م�ً( �لذي �ضيخ�ضع قريب�ً لعملية جر�حية يف 
�أحد  "�أال يرتك  �لع�ملية، على �ضرورة  ت�أجيل جولته  �إىل  ��ضطرته  �لورك 
�إت�حة  �إىل  د�ع��ًي���  �لر�هنة،  �ل�ضحية  �الأزم���ة  �لطريق" خ��الل  ق�رعة  على 

�لع�مل. �أنح�ء  كل  يف  �للق�ح�ت  �لع�دل" �إىل  "�لو�ضول 
�لتي تقدمه�  وتهدف �حلفالت �ملو�ضيقية وكذلك �لعرو�ش �مل�ضجلة �ضلف�ً 
�ضيتيزن" �إىل ح�ّش  "غلوب�ل  �ضيول مبب�درة من  �إ�ش" من  تي  "بي  فرقة 
جمهور كبري من كل �أنح�ء �لع�مل على �إث�رة ق�ض�ي� يرّكز عليه� �ملنظمون، 

من مثل �لتغرّي �ملن�خي و�لعد�لة يف توزيع �للق�ح�ت ومك�فحة �ملج�عة.

طائرة حربية تعيد 
ذكريات 11 �صبتمرب

عمالقة  ع�ضكرية  �ضحن  ط���ئ��رة  ت��رك��ت 
يف  �الأ���ض��رت�ل��ي��ة  ب��ري��زب��ني  مدينة  �ضك�ن 
�رتف�ع  على  حلقت  بعدم�  ذه���ول،  ح�لة 
م��ن��خ��ف�����ش ب���ني ن����ط���ح����ت �ل�����ض��ح���ب يف 

�ملدينة.
�ل�ضحن  ط�ئرة  فيديو  مق�طع  ور�ضدت 
 ،"-17 "�ضي  ط�����ر�ز  م���ن  �ل��ع�����ض��ك��ري��ة 
منخف�ش  علو  على  من�ورة  جتري  وهي 
ك��ل��م���ت �لذهول  ت��ع���ل��ت  ف��ي��م���  ل��ل��غ���ي��ة، 
يف �ل��ف��ي��دي��و، م��ع �ق����رت�ب �ل��ط���ئ��رة من 

�لعم�ر�ت �ل�ض�هقة.
�ضمن  حتلق  �لع�ضكرية  �لط�ئرة  وك�نت 
تدريب ��ضتعد�د� حلدث �ضنوي يف �ملدينة 

�لو�قعة �ضرقي �أ�ضرت�لي�.
ب�ض�أن  �ل�ضك�ن  �أن���ه ج��رى حت��ذي��ر  ورغ���م 
�أن  �إال  م�ضبق�،  �لغريبة  �جلوية  �لطلعة 

كثريين �ضعرو� ب�لرعب.
م�ضهد  �أن  "تويرت"  على  �أحدهم  وكتب 
بهجم�ت  ذّك����ره  �مل����أل���وف  غ��ري  �لتحليق 
11 �ضبتمرب يف �لوالي�ت �ملتحدة عندم� 
��ضتخدمت �لط�ئر�ت يف �ضرب ن�طح�ت 

�ضح�ب يف نيويورك.

�أف�صل غذ�ء لتقليل خماطر 
�لأمر��ض وزيادة طول �لعمر! �ص 23

ت�صبب �إكزميا �ليد... 
حتذير من �لإفر�ط يف 

��صتخد�م �ملنظفات
�إكزمي� �ليد مر�ش �لته�بي ب�ضبب �حل�ض��ضية �ضد �ملو�د �لكيم�وية خ��ضة 
�ل�����ض���ب��ون، و�مل��ن��ظ��ف���ت، و�مل��ذي��ب���ت، و�مل��ط��ه��ر�ت، و�مل����و�د �حل�م�ضية  مثل 

و�لقلوية، �إىل ج�نب �لعو�مل �لور�ثية، و�لربو.
�إكزمي�  �أعر��ش  �إن  �الأمل�نية الأمر��ش �جللد و�حل�ض��ضية  وق�لت �جلمعية 
�ليد تتمثل يف �الحمر�ر، و�لتق�ضر، و�ل�ضقوق، و�حلكة، ويف بع�ش �حل�الت 

�لتقرح�ت �جللدية.
�ل��ه��ي�����ض��ت���م��ني، وم����ر�ه����م وكرمي�ت  �إك����زمي����� �ل���ي���د مب�������ض����د�ت  وت���ع����ل���ج 
�لكورتيكو�ضتريويد، مع مر�ع�ة �البتع�د عن �ملو�د �لكيم�وية �مل�ضببة لتهيج 

�جللد، و و�ضع قف�ز�ت عند �لتع�مل معه�.

-    فوائد الباذجنان يف خ�سارة الوزن
يحتوي �لب�ذجن�ن على ن�ضب مرتفعة من �الألي�ف �لغذ�ئية، 
وبذلك ي�ض�هم ب�ضكل كبري يف زي�دة �الإح�ض��ش ب�ل�ضبع لوقت 
�إىل  ي��وؤدي  مم�  �لطع�م،  على  �ل�ضهية  من  و�لتقليل  طويل، 
�ليوم،  خ��الل  �ملتن�ولة  �حل��ر�ري��ة  �ل�ضعر�ت  كمية  تقلي�ش 

وب�لت�يل خ�ض�رة �لوزن.
-    فو�ئد �لب�ذجن�ن يف مق�ومة �الأور�م �ل�ضرط�نية

��ضتن�د�ً �ىل �أبح�ث علمية عديدة، تبني �أن م�دة �لبوليفينول 
�ملتوفرة يف �لب�ذجن�ن له� من�فع كبرية يف حم�ربة �الأمر��ش 

�ل�ضرط�نية.
-    فو�ئد �لب�ذجن�ن ل�ضحة �لب�ضرة

يحتوي �لب�ذجن�ن على ن�ضب مرتفعة من �ملي�ه، و�لفيت�مين�ت 
و�ملع�دن �لتي حتمي �لب�ضرة وحت�فظ على ن�ض�رته�.

-    فو�ئد �لب�ذجن�ن يف حم�ية �لقلب
�الأطعمة  تن�ول  �أن  �إىل  �لعلمية  �الأبح�ث  �لعديد من  ي�ضري 
�لتي حتتوي على م�ض�د�ت �الأك�ضدة مثل �لب�ذجن�ن، له دور 
كبري يف تخفي�ش عالم�ت �اللته�ب وخف�ش خطر �الإ�ض�بة 

ب�أمر��ش �لقلب.
-    فو�ئد �لب�ذجن�ن يف تخفي�ش م�ضتوى �لكول�ضرتول

�إّن م�����ض���د�ت �الأك�����ض��دة �ل��ق��وي��ة يف حم���رب��ة �جل���ذور �حلّرة 
م�ضتوى  خ��ف�����ش  يف  ت�����ض���ه��م  �ل����ب�����ذجن�����ن،  يف  �مل�����وج�����ودة 

�لكول�ضرتول يف �لدم.
�أب����و رج��ي��ل��ي: جت��ّن��ب��ي قلي  ع��ب��ري  �الخ��ت�����ض������ض��ي��ة  ن�ضيحة 
�ملذكورة  �ل�ضحية  �ضُيفقده خ�ض�ئ�ضه  �لب�ذجن�ن؛ الأنَّ ذلك 
�أعاله. قومي ب�ضّي �لب�ذجن�ن يف �لفرن، ومن ثمَّ ��ضتعم�له 

يف �الأطب�ق �أو �لطبخ�ت �ملختلفة.

فوائد الزهرة ال�سحية للن�ساء مفاعليها رائعة
�لزهرة �لبي�ض�ء هي عب�رة عن نبتة غنّية ب�ملو�د �لكربيتية، 
حتتوي  �لتي  �لنب�ت�ت  من  وتعّد  �لقرنبيط،  ب��ضم  معروفة 
ذكر  وقد  �لبنية.  تقوية  على  ي�ض�عد  �ل��ذي  �لفو�ضفور  على 
�لعلم�ء �أن �لقرنبيط يعّد من �خل�ضرو�ت �لتي ت�ض�عد على 
ب�ضبب  تن�وله  ب�الإكث�ر من  وين�ضح  �لبوليك  حتليل حم�ش 

هذه �خل��ضية.
و�لغذ�ء  �لتغذية  علم  يف  �لدكتورة  ي�ض�أل  نت"  "�ضيدتي 
�ضينتي� �حل�ج حول فو�ئد �لزهرة �ل�ضحية للن�ض�ء، فتجيب 

يف �ملو�ضوع �الآتي:
�لزهرة وخ�ض�رة �لوزن

�إنَّ �حتو�ءه� على  �ل��وزن؛ حيث  ت�ض�عد �لزهرة على خ�ض�رة 
كمية �ضعر�ت حر�رية منخف�ضة يجعله� ت�ض�عد يف �لتقليل 
من �لوزن لدى �لن�ض�ء �للو�تي يع�نني من زي�دة �لوزن، ويتم 

ت�ضمينه� برن�مج تخ�ضي�ش �لوزن.
�أن  ت�ض�عد يف عالج بع�ش ح�الت �الإم�ض�ك �لتي من �ملمكن 
�لن�ض�ء، فهي ملنّي طبيعي وحتمي من �الإ�ض�بة  ت�ض�ب به� 
مرّكب�ت  وه��ي  �جللوكو�ضينوالت  على  حتتوي  ب�ل�ضرط�ن. 
وتوجد  �ل�ضرط�نية.  �خل��الي���  من��و  م��ن  �لتقليل  يف  ت�ض�عد 
تن�ول �خل�ضرو�ت  �أن  �إىل  �أ�ض�رت  قد  �لتي  �لدر��ض�ت  بع�ش 
على  ت�ض�عد  قد  �لبي�ض�ء  �لزهرة  مثل  �ضليبية  تكون  �لتي 
�لتقليل من �الإ�ض�بة ب�ضرط�ن. حتتوي �لزهرة �لبي�ض�ء على 
�ل�ضكرية،  �مل��و�د  من  منخف�ضة  ون�ضبة  �لدهون  من  �لقليل 
�مل�ض�ب�ت  للن�ض�ء  �ملفيدة جد�ً  ولهذ� فهي تعّد من �الأطعمة 
ب�ل�ضمنة. حتتوي على مو�د تعمل على �لتخّل�ش من �لبد�نة 

وت�ض�عد على ت�ضريع عملي�ت �حلرق يف �جل�ضم.

الزهرة واجلهاز اله�سمي
يتم تن�ول �لقرنبيط ب��ضتمر�ر فذلك ي�ض�عد على �لوق�ية 
�الأمع�ء،  �ل��ت��ه���ب  مثل  �مل��ت��ن��ّوع��ة  ب�اللته�ب�ت  �الإ���ض���ب��ة  م��ن 
من  وغريه�  �لتقّرحي  �لقولون  و�لته�ب  �ملف��ضل،  �لته�ب 
�مل�ض�در  م��ن  �لبي�ض�ء  �ل��زه��رة  تعترب  �الأخ���رى.  �اللته�ب�ت 
�له�ضمي  �جله�ز  ت�ض�عد  �لتي  �لغذ�ئية  لالآلي�ت  �لرئي�ضية 

ليقوم بوظ�ئفه على نحو جيد.

ت�ساهم يف التخل�ص من �سموم اجل�سم.
بط�نة  حم�ية  على  يعمل  م�ضتمر  ب�ضكل  �لقرنبيط  تن�ول 
�مل���ع���دة. ك��م��� ت�����ض���ع��د ع��ل��ى م��ق���وم��ة �جل��ر�ث��ي��م و�لبكتريي� 

�ملختلفة، وحتمي �ملعدة من ظهور �الأور�م �خلبيثة.

الزهرة و�سحة العظام
�حتو�ئه�  ب�ضبب  �لعظ�م  �ضحة  من  �لتح�ضني  على  ت�ض�عد 
�لذي  �لكوالجني  ب�إنت�ج  يقوم  �ل��ذي   C �ضي  فيت�مني  على 
يوجد  �اللته�ب�ت.  و�لعظ�م من  �ملف��ضل  يعمل على حم�ية 
�أي�ض�ً ب�لزهرة �لبي�ض�ء فيت�مني ك K �لذي يحمي �لعظ�م 

لدى �لن�ض�ء من �الأ�ضر�ر �لتي قد تنتج ب�ضبب تقّدم �لعمر.

الزهرة واحلامل
فرتة  �أث��ن���ء  للمر�أة  �ملفيدة  �الأطعمة  من  �لقرنبيط  يعترب 
�له�ّمة  �لفيت�مين�ت  م��ن  ب�لعديد  غني  �إن��ه  حيث  �حل��م��ل، 
 ،A ف��ي��ت���م��ني �أ ،C ل��ه��ذه �ل���ف���رتة، وم��ن��ه��� ف��ي��ت���م��ني ���ض��ي
وفيت�مني بي B �لتي ت�ض�عد يف منو خالي� �جلنني وتطّور 

�جله�ز �لع�ضبي لديه وتعزيز من�عة �الأم.

تاك�صي �لدر�جات 
�لنارية يغزو لبنان

ظ�هرة  ل��ب��ن���ن  ����ض���و�رع  يف  تنت�ضر 
ع����رب مو�قع  ل���ه����  ي������روج  ج����دي����دة 
حّول  حيث  �الجتم�عي،  �لتو��ضل 
ك���ث���ريون در�ج����ت���ه���م �ل��ن���ري��ة �إىل 
من  ي��رغ��ب  م��ن  لنقل  "ت�ك�ضي" 
�أم����ك���ن ق��ري��ب��ة، مم�  �ل���رك����ب �إىل 
�ضي�ر�ت  ك��ل��ف��ة  دف����ع  ع���ن  ي��غ��ن��ي��ه��م 
ب���ت��ت مكلفة نتيجة  �ل��ت��ي  �الأج���رة 

�ضح �لوقود.
وتعترب هذه �لظ�هرة جديدة على 
ب��ع��د ظ�هرة  �ل��ل��ب��ن���ين،  �مل��ج��ت��م��ع 
"�لتوك توك" �لتي �نت�ضرت ب�ضكل 
�أو�ضع يف �ملن�طق �لد�خلية، ال �ضيم� 
و��ضتخدمت  �ل��ب��ق���ع،  حم�فظة  يف 

للغ�ية عينه�.
ح������رك������ة �ل����������در�ج�����������ت �ل�����ن������ري�����ة 
"�لت�ك�ضي" بد�أت تن�ضط يف بريوت 
وتعمل  �لدر��ضي،  �لع�م  بد�ية  مع 
ب�ضعر  ب���الأج��رة  �لطالب  نقل  على 
�ل��ن��ق��ل بح�فالت  ك��ل��ف��ة  م���ن  �أق����ل 
�ل��ت��ي و���ض��ل��ت يف بع�ش  �مل����د�ر�����ش، 
�إىل  ب�لع��ضمة  �خل��ضة  �مل��د�ر���ش 

نحو 200 دوالر �ضهري�.
وق���ل��ت و�ل���دة �أح��د �ل��ط��الب ملوقع 
"كنت  عربية":  ن���ي���وز  "�ضك�ي 
�ض�ئق  �����ض���ت���خ���د�م  ع���ل���ى  جم�����ربة 
�ملدر�ضة،  �إىل  �ب��ن��ي  ل��ن��ق��ل  در�ج����ة 
قد  �ل��ت��ي  ب�ملخ�طر  معرفتي  رغ��م 
�أمتكن  الأن��ن��ي مل  ذل���ك،  ع��ن  تنتج 
من ت�أمني كلفة �حل�فلة �إىل ج�نب 
�لق�ضط �ملدر�ضي. ك�ن علّي �أن �أخت�ر 

ق�ضط� و�حد� من �الثنني".
و�بني  �ل�ض�ئق  "يعتمر  و�أ���ض���ف��ت 
ق��دوم ف�ضل  �أخ�ضى  �خل��وذة، لكني 
ل��ل��ح��ظ��ة كيف  �أف���ك���ر  �ل�����ض��ت���ء ومل 
�أن  تعودن�  حينه�.  �حل���ل  �ضتكون 
نفكر يف لبن�ن يوم� بيوم وال نعرف 

م�ذ� يخبئ لن� �لغد".

بوتني يختتم �لعزل 
�لذ�تي برحلة �صيد 
ق�����ل �ل��ك��رم��ل��ني �أم�������ش �الأح�����د �إن 
�ل���رئ���ي�������ش �ل����رو�����ض����ي ف���الدمي���ري 
عطلة  يف  �أي����م  ع��دة  �أم�ضى  بوتني 
�لتجول  فيه�  م���ر���ش  �ضيبريي�  يف 
وذلك  �ل�ضمك  و�ضيد  �لطبيعة  يف 
يف �أعق�ب فرتة ق�ضرية من �لعزل 
�لذ�تي ك�إجر�ء وق�ئي من كوفيد-
يف  ق�����ل  ق���د  ب���وت���ني  وك������ن   .19
منت�ضف �ضبتمرب �أيلول �جل�ري �إنه 
�أي���م يف عزل ذ�تي  �ضيق�ضي ب�ضعة 
�ملحيطني  �إ�ض�بة ع�ضر�ت من  بعد 
الإلغ�ء  و��ضطر  بكوفيد19-.  ب��ه 
حل�ضور  ط�جيك�ضت�ن  �إىل  رح��ل��ة 

قمة �أمنية.
ون�ضر �لكرملني 20 �ضورة لبوتني 
�ضمكة  ي�ضط�د  نهر  يف  يقف  وه��و 
وي�ضري يف مروج خ�ضر�ء ويتحدث 
�ضويجو  �ضريجي  �لدف�ع  وزير  مع 

�لذي ير�فقه ع�دة يف عطالته.

فو�ئد �لباذجنان و�لزهرة 
للن�صاء ل ميكن توقعها

التي ميكن  اأن���واع اخل�����س��روات  م��ن  ال��ب��اذجن��ان 
للمراأة اأن ت�ستخدمها يف الطهي باأ�سكال خمتلفة؛ 
مكوناتها  يف  يدخل  التي  الأطباق  لتعدد  نظرًا 
فوائد  الآت��ي  املو�سوع  يف  اك�ستفي  الباذجنان. 
اخت�سا�سية  قالته  ما  وفق  للن�ساء،  الباذجنان 

من  رج��ي��ل��ي،  اأب���و  عبري  التغذية 
 ،Diet of the Town عيادة 

ل� �سيدتي نت:
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�ش�ؤون حملية

•• دبي - الفجر

تفقد مع�يل زكي �أنور ن�ضيبة �مل�ضت�ض�ر �لثق�يف ل�ض�حب 
�ل�����ض��م��و رئ��ي�����ش �ل���دول���ة و�ل��رئ��ي�����ش �الأع���ل���ى جل�معة 
�الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ، �ضب�ح �أم�ش جن�ح �جل�معة 
على  و�طلع   .2020 دب��ي  �ك�ضبو  معر�ش  يف  �مل�ض�رك 
للجن�ح  �لر�ضمي  لالفتت�ح  متهيد�ً  �ال�ضتعد�د�ت  �آخ��ر 

يوم 10 �أكتوبر �لق�دم .
�ل��دك��ت��ور غ�لب  ���ض���رك يف �جل��ول��ة �لتفقدية ك��ال م��ن 
�حل�ضرمي �لربيكي مدير �جل�معة ب�الإن�بة و�ملفو�ش 
�لع�م جلن�ح �جل�معة مبعر�ش �إك�ضبو2020 و�لدكتور 
لل�ضوؤون  �جل���م��ع��ة  م��دي��ر  ن���ئ��ب   - علي  ح�ضن  حممد 
�الأك���دمي��ي��ة ب���الإن���ب��ة، و �ل��دك��ت��ور �أح��م��د علي م���ر�د - 
�لع�م  �ملفو�ش  ون�ئب  �لعلمي  للبحث  �مل�ض�رك  �لن�ئب 
�لظ�هري  ع�ئ�ضة  �لدكتورة  و  ب�إك�ضبو  �جل�معة  جلن�ح 
 - �لظ�هري  وخلف�ن  �لطلبة  ل�ضوؤون  �مل�ض�رك  �لن�ئب 
ن�ئب مدير �جل�معة لل�ضوؤون �مل�لية و�الإد�ري��ة وفريق 

عمل �إك�ضبو2020 من ج�معة �الإم�ر�ت.
�ال���ض��ت��ع��د�د�ت متهيد�ً  �آخ���ر  ع��ل��ى  �ط��ل��ع مع�ليه  وق���د 
تقرير  �ىل  ��ضتمع  ،ك��م���  للجن�ح  �ل��ر���ض��م��ي  ل��الف��ت��ت���ح 
هذ�  يف  للم�ض�ركة  �جل���م��ع��ة  عمل  ف��ري��ق  م��ن  مف�ضل 
�ملق�م د�خل �جلن�ح؛  �ملعر�ش  و تفقد   ، �لع�ملي  �حلدث 
�ل��ت��ي �ض�همت يف  �أث��ن��ى على ج��ه��ود ف��ري��ق �لعمل  وق��د 
و�يج�د  و�لتكنولوجي�  �البتك�ر  يف  �جل�معة  دور  �إب��ر�ز 

�حللول �لعلمية للتحدي�ت �ملجتمعية. 
وقد �أكد مع�يل �لرئي�ش �الأعلى ب�أن م�ض�ركة �جل�معة 
ج�معة  ���ض��ع���ر  حت��ت  ��ضرت�تيجية  خ��ط��ة  �ضمن  ت���أت��ي 
�مل�ضتقبل. وتعترب هذه �مل�ض�ركة فر�ضة كبرية الأع�ض�ء 
يف  للم�ض�ركة  و�ل��ط��ل��ب��ة  و�ل��ب���ح��ث��ني  �ل��ت��دري�����ش  هيئة 

مب�ض�ركة  �جل�معة  تنظمه�  �لتي  �لفع�لي�ت  خمتلف 
خمتلف كلي�ته� ومر�كزه� �لبحثية. 

�لوحيدة  �جل���م��ع��ة  ه��ي  �الإم������ر�ت  ج�معة  تعترب  كم� 
يزيد  م����  وه����ذ�  �ك�����ض��ب��و  ب��ج��ن���ح م�ضتقل يف  �مل�����ض���رك��ة 
تعزيز  يف  ك���ب���ري  دور  ل���ع���ب  يف  ع��ل��ي��ه���  �مل�������ض���وؤول���ي���ة 
و�البتك�ر  �لبحث  مب�دئ  وتعزيز  �مل�ضتقبلية  �مل��ه���ر�ت 
لفتح  وتع�ون  �ضر�ك�ت  بن�ء  خ��الل  من  و�لتكنولوجي� 

�أو���ض��ع للب�حثني و�ل��ع��ل��م���ء يف �جل���م��ع��ة من  جم����الت 
خالل �لنق��ش �لبن�ء مع �لب�حثني و�لعلم�ء من �لدول 
ب�أن  ن�ضيبة  �أو�ضح مع�يل زكي  �مل�ض�ركة. وقد  �الأخ��رى 
�ل��ط���ل��ب حم��ور تركيز �جل���م��ع��ة ل��ذل��ك ف���إن��ه��� تدعم 
 2020 دب��ي  �إك�ضبو  يف  �الإي��ج���ب��ي��ة  �لط�لب  م�ض�ركة 
نوعه  و�لفريد من  �ال�ضتثن�ئي  �حل��دث  يعترب  و�ل��ذي 
�أن م�ض�ركة �لط�لب  �إىل  �لع�مل. م�ضري�ً  على م�ضتوى 

�ل��ت��ظ���ه��رة �لع�ملية  �ل��ب���ح��ث��ني و�ل��ع��ل��م���ء يف ه���ذه  م��ع 
ي�ض�هم يف بن�ء مه�ر�ت م�ضتقبلية ل�ضوق �لعمل.  وق�ل 
�ل��ع���م �خلم�ضني ومن  " م��ن  مع�ليه يف خت�م �جل��ول��ة 
نحو  وع��زمي��ة  ب��ث��ب���ت  ننطلق   2020 �ك�����ض��ب��و  خ���الل 
�خلم�ضني �لع�م �لق�دمة من �لبن�ء و�لتنمية و�لتطور 
�قت�ض�د معريف  بن�ء  خ��الل  �ل��دول��ة من  ت�ضهده  �ل��ذي 
ق�ئم على منظومة �لبحث و�البتك�ر و�لتكنولوجي�." 

•• اأبوظبي-الفجر

�أب���وظ���ب���ي برن�مج   ن��ف��ذت دوري�����ة �ل��ط��ف��ل ب�����ض��رط��ة 
ت���وع���وي ت��ث��ق��ي��ف��ي ل��ل�����ض���ئ��ق��ني م���ن �أول����ي�����ء �الأم�����ور 
�الأطف�ل  جلو�ش  �أهمية  ح��ول  و�الأمه�ت"  "�الآب�ء 
مع  ب�لتع�ون  �ملركبة  د�خل  لهم  �ملخ�ض�ضة  ب�ملق�عد  
وي�أتي   �أب��وظ��ب��ي  �خل������ض��ة يف  ز�ي���د  �ل�ضيخ  �أك���دمي��ي��ة 
للمد�ر�ش  �الآمنة  "�لعودة  مب�درة  �ضمن  �لربن�مج  
على  حف�ظ�ً   �لتوعية   تكثيف   على  تركز  "و�لتي 
�ضالمة �لطالب �أثن�ء توجههم  وعودتهم  من و�ىل 

�ملد�ر�ش ومب�ض�ركة دورية �ل�ضع�دة .  و�أو�ضح �لنقيب 
في�ضل ر��ضد �لظنح�ين ع�ضو  فريق دورية �ل�ضع�دة 
مبديرية �ملرور و�لدوري�ت بقط�ع �لعملي�ت �ملركزية، 
�ن �ل��ربن���م��ج �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي ���ض��ه��د  جت����وب���� ك��ب��ري� من 
�أولي�ء �الأمور �لذين تف�علو�  ب�إيج�بية  مع  �إر�ض�د�ت 
عن��ضر  دورية �ل�ضع�دة  ودورية �لطفل حول  جلو�ش 
وربط  �ملركبة  يف  �ل�ضحيحة   ب�لطريقة  �الأط��ف���ل  

حز�م  �الأم�ن.
�لهد�ي�   توزيع  على  ��ضتمل  �لربن�مج  �ن  �إىل  و�أ���ض���ر 
لل�ض�ئقني  يف  �أجو�ء ن�ضرت �ل�ضع�دة و�الإيج�بية  حول 

�أهمية �اللتز�م  بقو�نني و�أنظمة �ملرور  مو�ضح�ً  �ن 
وهم  �أبن�ئن�  �إىل  �الطمئن�ن  يف   �حلقيقية   �ضع�دتن� 

�ض�ملني  و�آمنني . 
�أه��م��ي��ة وج����ود م��ق���ع��د ل��الأط��ف���ل د�خل  ول��ف��ت �إىل 
�ملركب�ت للحد  من خطر  وقوع �حلو�دث ، وم� ينتج 
عنه� من �إ�ض�ب�ت ووفي�ت حمذر�ً  �الأ�ضر من خم�طر  
ركوب �الأطف�ل دون �ضن �لع��ضرة يف �ملق�عد �الأم�مية 
مو�ضح�ً �أن �لكثريون ال يدركون �أهمية هذه �ملق�عد  
�أي  وق��وع  للخطر عند  �أطف�لهم  ح��ي���ة   يعر�ش  مم��� 
��ضطد�م  يوؤدي �إىل �ندف�ع ج�ضم �لطفل �إىل �الأم�م 

لريتطم ب�الأجز�ء �لد�خلية للمركبة وقد يندفع �إىل 
خ�رج �ملركبة يف ح�لة ��ضطد�مه� �ل�ضديد �أو �نقالبه� 
. و�أكد �أن �لق�نون رقم )5( ل�ضنة 2020م ب�ض�أن حجز 
�ملركب�ت يف �إم�رة �أبوظبي خم�لفة �ل�ضم�ح لطفل يقل 
عمره عن ع�ضر �ضنو�ت ب�جللو�ش يف �ملقعد �الأم�مي 
لفك  �مل�لية  و�لقيمة  دره��م   400 �لغر�مة  للمركبة 
حجز  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  دره����م   5،000 �مل��رك��ب��ة  ح��ج��ز 
�ملركبة �إىل حني دفع �لقيمة �مل�لية لفك �حلجز وملدة 
�أق�ض�ه� ثالثة �أ�ضهر ويف ح�ل عدم �ضد�د �مل�ضتحق�ت 

حت�ل �ملركبة للبيع يف �ملز�د �لعلني .
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"�ضحة"،  �ل�ضحية  للخدم�ت  �أب��وظ��ب��ي  �ضركة  ت��وف��ر 
�ل�����زو�ج، يف ع���دد من  خ��دم��ة �لفح�ش و�مل�����ض��ورة ق��ب��ل 
يف  �ل�ضحة  د�ئ����رة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  �ل�ضحية،  م��ر�ك��زه��� 
"�ضحة"  �ضركة  �أه���د�ف  م��ع  مت��ضي�ً  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي، 
�ال�ضرت�تيجية لت�ضهيل و�ضول �ملر�جعني �إىل �خلدم�ت 

�ل�ضحية.
و�أعلنت �خلدم�ت �لعالجية �خل�رجية، �إحدى من�ض�آت 
ت��وف��ري ه���ذه �خل��دم��ة يف مركز  "�ضحة"، ع��ن  ���ض��رك��ة 
قبل  �مل�ضورة  وت�ضمل  �ل��ع��ني،  مبدينة  �ل�ضحي  �ليحر 
�ل����زو�ج �خل�����ض��وع الخ��ت��ب���ر�ت �الأم���ر�����ش �مل��ع��دي��ة مثل 
فريو�ش نق�ش �ملن�عة �لب�ضرية، و�لته�ب �لكبد ب و�ش، 
بيت�،  �لثال�ضيمي�  �لور�ثية مثل  و�الأمر��ش  و�لزهري، 
وفقر �لدم �ملنجلي، و�ختب�ر�ت �أخرى لفح�ش �حل�ضبة 

�الأمل�نية، وف�ضيلة �لدم و�لتو�فق.
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �جل�����ب����ري،  ع��م��ر  �ل���دك���ت���ور  وق������ل 
�خل�رجية  �لعالجية  �خل��دم���ت  يف  �لطبية  للخدم�ت 
�أهم �ل�ضبل لتقليل  �ل��زو�ج يعد من  �إن فح�ش م� قبل 
ن�ضب �الإ�ض�بة ب�الأمر��ش �لور�ثية، ومن هذ� �ملنطلق 
فقد حر�ضت �ضركة "�ضحة" على توفري هذه �خلدمة 

مبقربة من �ملر�جعني. 
"�ضحة" حتر�ش من خالل هذه �خلدمة  �أن  و�أ�ض�ف 
على متكني �ملقبلني على �لزو�ج من بدء هذه �ملرحلة 
�مل��ه��م��ة يف ح��ي���ت��ه��م وه���م ع��ل��ى در�ي����ة ك���م��ل��ة ب�حل�لة 
�ل�ضحية ل�ضريك حي�تهم �مل�ضتقبلي ب�الأخ�ش �الأمر��ش 
�لور�ثية �لتي قد توؤثر على �أوالدهم يف �مل�ضتقبل، كم� 

�أي  عن  لال�ضتف�ض�ر  �لفر�ضة  �خلدمة  ه��ذه  لهم  تتيح 
خم�وف �ضحية قد ي�ضعر به� �لطرف�ن.

ومن ج�نبه� ق�لت �لدكتورة �ضفيقة عمر، مديرة مركز 
توفري   �إن  �الأ����ض���رة،  ط��ب  و�أخ�ض�ئية  �ل�ضحي  �ليحر 
�ليحر  �ل��زو�ج يف مركز  و�مل�ضورة قبل  �لفح�ش  خدمة 
الأخذ  �ل���زو�ج  على  للمقبلني  �لفر�ضة  تتيح  �ل�ضحي 

�مل�ضورة �لطبية يف كل م� يتعلق ب�الأمر��ش �ملعدية �لتي 
قد توؤثر عليهم �أو على �أوالدهم يف �مل�ضتقبل. 

على  للحف�ظ  و�لفني  �لطبي  �لط�قم  حر�ش  و�أك��دت 
�أثن�ء تقدمي هذه �خلدمة، ويف ح�ل  �لت�مة،   �ل�ضرية 
مو�فقة  �أخ��ذ  يتم  �ضليمة،  غري  نت�ئج  �أي  هن�ك  ك�نت 
�ملعني قبل �الجتم�ع مع �لطرفني الإبالغهم  �لطرف 
ب�لنت�ئج و�ضرح �حل�لة و�إعط�ء �مل�ضورة حول �الإجر�ء�ت 
ويف  ��ضتف�ض�ر�ت،  �أي  ع��ن  و�الإج���ب��ة  �تخ�ذه�  �ل��و�ج��ب 
ح�ل ك�ن هن�ك ح�جة خلطو�ت �إ�ض�فية؛ فيتم  ترتيب 

ذلك للمر�جعني. 
وق�لت �إن �لتج�رب، ونت�ئج �لفحو�ض�ت �أثبتت �لنت�ئج 
م��دى �أه��م��ي��ة ت��وف��ري �مل�����ض��ورة �لطبية و�الإر����ض����د�ت يف 
فهم  على  �ل���زو�ج،  على  �ملقبلني  من  �لعديد  م�ض�عدة 
وتعريفهم  ���ض��ح��ي��ح��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ف��ح��و���ض���ت  ن��ت���ئ��ج 
�الأمر��ش  �نتق�ل  متنع  �لتي  �ل��الزم��ة  ب�الحتي�ط�ت 

بينهم و�إىل �أطف�لهم.
�ل��زو�ج يف عدد  قبل  و�مل�ضورة  �لفح�ش  وتتوفر خدمة 
من �ملر�كز �ل�ضحية �لت�بعة ل�ضركة "�ضحة" يف كل من 
�لبطني و�ملقطع وبني ي��ش ومدينة خليفة يف �أبوظبي، 
وكذلك يف مر�كز �ملويجعي وعود �لتوبة ونعمة و�لقوع 

و�لهري يف �لعني.

زكي ن�صيبة يتفقد �ل�صتعد�د�ت �لأخرية لفتتاح  جناح جامعة �لإمار�ت يف  �إك�صبو دبي  2020

دورية �لطفل تنفذ برناجمًا توعويا لطلبة �أكادميية �ل�صيخ ز�يد �خلا�صة

لت�سهيل و�سول املراجعني اإىل اخلدمات ال�سحية

�صحة  توفر خدمة �لفح�ض و�مل�صورة قبل �لزو�ج، يف عدد من مر�كزها �ل�صحية

الأول من نوعه يف جمال املرونة 
تعاون بني �صرطة دبي و�جلامعة 

�لأمريكية لتنفيذ دبلوم �صابط مرونة
•• دبي-الفجر: 

�الأمريكية  تف�هم مع �جل�معة  دبي مذكرة  ل�ضرطة  �لع�مة  �لقي�دة  وقعت 
يف دبي، بهدف ت�أهيل �خل��رب�ء يف جم�ل �ملرونة و�حلد من �ملخ�طر، عرب 
تنفيذ �لربن�مج �لتدريبي �مل�ضرتك "دبلوم �ض�بط مرونة" وهو �الأول من 
ب�ضكل  �مل��رون��ة  �إىل �ضم�ن  و�ل��ذي يهدف  �مل��ج���ل،  ه��ذ�  �ملنطقة يف  نوعه يف 
�لعمل  منظومة  يف  و�ال�ضتد�مة  و�لذك�ء  �ملوؤ�ض�ضية،  �ملرونة  ويت�ضمن  ع�م، 
و�لتع�مل مع �الأزم�ت، �ضو�ء يف �لقط�ع �حلكومي �أو �خل��ش، ب�إ�ضر�ف من 

مركز �إد�رة �لطو�رئ و�الأزم�ت و�لكو�رث يف �ضرطة دبي. 
دكتور غيث غ�من  �أ�ضت�ذ  �للو�ء  �ضع�دة  دبي  �ضرطة  �ملذكرة من ج�نب  وقع 
ب�لوك�لة،  و�لتدريب  �الأك�دميية  ل�ضوؤون  �لع�م  �لق�ئد  م�ض�عد  �ل�ضويدي، 
و�لدكتور ديفيد �ضميدت، رئي�ش �جل�معة �الأمريكية يف دبي، بح�ضور �لعميد 
بدر�ن �ل�ض�م�ضي، مدير �الإد�رة �لع�مة للتدريب، و�لعميد �الأ�ضت�ذ �لدكتور 
حممد �ل�ض�م�ضي، ن�ئب مدير �أك�دميية �ضرطة دبي، و�لعقيد خبري �أحمد 
�إد�رة �لطو�رئ و�الأزم���ت و�لكو�رث يف �ضرطة  عتيق بورقيبة، مدير مركز 

دبي، وعدد من �مل�ضوؤولني من �جل�معة �الأمريكية و�ضب�ط �ضرطة دبي.
ورحب �ضع�دة �للو�ء �الأ�ضت�ذ �لدكتور �ل�ضويدي، يف بد�ية �للق�ء ب�ل�ضر�كة 
ب�لغ�ً  �أن �لقي�دة �لع�مة ل�ضرطة دبي، تويل �هتم�م�ً  بني �جل�نبني، موؤكد�ً 
بعقد مذكر�ت �لتف�هم و�ل�ضر�ك�ت مع �ملوؤ�ض�ض�ت و�جل�مع�ت و�الأك�دميي�ت 
�لتعليمية �ملتقدمة حملي� وع�ملي�، من �أجل تب�دل �ملع�رف و�لعلوم و�خلرب�ت 
فيم� بني �الأطر�ف، وبهدف رفع كف�ءة �ملورد �لب�ضري يف خمتلف �لقط�ع�ت 
مب� فيه� �ملتخ�ض�ضني و�ملعنيني ب�ملرونة �ملوؤ�ض�ضية وب�إد�رة �ملخ�طر �لطو�رئ 

و�الأزم�ت و�لكو�رث.
وق�ل �ضع�دة �للو�ء �ل�ضويدي:" �إن �إم�رة دبي �أ�ضبحت منوذج�ً ع�ملي�ً للمدن 
�ملرنة، و��ضتط�عت �أن ت�ضبق كربي�ت �ملدن �ملتقدمة يف جم�ل �ملرونة و�إد�رة 
�لع�ملية لفريو�ش  �ل�ضحية  �الأزم��ة  �ملخ�طر و�الأزم����ت، وقد جتلى ذلك يف 
�ل���دول يف  �أو�ئ����ل  ن��ك��ون  �أن  م��ن  فيه�  "كوفيد19" و�ل���ذي متكن�  ك��ورون��� 
و�ضالمة  �ضحة  على  للحف�ظ  وفع�لية،  حرفية  بكل  �جل�ئحة  مو�جهة 
�خلدم�ت  وت��وف��ري  �ملوؤ�ض�ض�ت  يف  �الأع��م���ل  ��ضتمر�رية  ول�ضم�ن  �ملجتمع، 

و�لتع�مل مع �الأزمة و�ملخ�طر �ملحتملة.
�إط���ر حر�ش �ضرطة دبي على  ت�أتي يف  �أن هذه �التف�قية  و�أ�ض�ف �ضع�دته، 
دعم جهود مركز �إد�رة �لطو�رئ و�الأزم�ت و�لكو�رث ب�ضرطة دبي، و�مل�ضرف 
على دبلوم "�ض�بط مرونة" يف جم�ل �ضم�ن �ال�ضتمر�رية يف ت�أهيل �خلرب�ء 
و�ملعلوم�ت  �خل��رب�ت  تب�دل  وكذلك  و�الأزم����ت،  �ملخ�طر  يف  و�ملتخ�ض�ضني 

وتزويد منت�ضبي �لربن�مج ب�لعلوم �ملتنوعة يف هذ� �ملج�ل. 
وفخرن�  �ضرورن�  دو�ع��ي  ملن  �إّن��ه  �ضميدت:  ديفيد  �لدكتور  ق���ل  من ج�نبه 
�أخ���رى م��ع �ضرطة دب��ي لتنظيم  �أن ن��ت��ع���ون م��رة  يف �جل���م��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة 
ن��وع��ه يف  م��ن  �الأول  و�ل���ذي يعترب  م��رون��ة  دب��ل��وم �ض�بط  ب��رن���م��ج  وتنفيذ 
�ملنطقة، و�له�دف �إىل دعم وتطوير �لقدر�ت �لفردية و�ملوؤ�ض�ضية يف خمتلف 
�ملوؤ�ض�ض�ت �لع�مة و�خل��ضة يف دبي، الأجل �لتع�مل �ال�ضرت�تيجي �ملرن مع 
�ملخ�طر، فيم� يحقق ��ضرت�تيجية دبي يف هذ� �ملج�ل، وي�ضرفن� مرة �أخرى 
ل�لج�معة  �لت�بع  �ملهنية  و�خل��دم���ت  �لتنفيذية  �ل��رب�م��ج  مركز  يعمل  �أن 
�إد�رة �لطو�رئ و�الزم���ت و�لكو�رث يف �ضرطة دبي الإط��الق هذ�  مع مركز 

�لربن�مج �حليوي.
بدوره �أكد �لعميد بدر�ن �ل�ض�م�ضي، �أن �الإد�رة �لع�مة للتدريب مبنظومته� 
�لو��ضعة،  �لتدريب وخربته�  �لذكية يف جم�ل  �لتحتية  وبنيته�  �لتدريبية 
�لطو�رئ  �إد�رة  مركز  بني  �لتدريبية  �جلهود  ه��ذه  دع��م  على  تعمل  �ضوف 
و�الأزم�ت و�لكو�رث يف �ضرطة دبي، و�جل�معة �الأمريكية يف دبي، كون هذه 
�لتطوير و�لت�أهيل و�لتدريب  �لرب�مج جزء ال يتجز�أ من توجه�ت عملية 
�مل�ضتمر �لتي تتبن�ه �الإد�رة للتدريب لت�أهيل ك�فة منت�ضبي �ضرطة دبي من 

خمتلف �لتخ�ض�ض�ت و�لفئ�ت.
ومن ج�نبه ق�ل �لعقيد خبري �أحمد عتيق بورقيبة، �إن هذ� �لتع�ون �ضوف 
يدعم جهود مركز �إد�رة �لطو�رئ و�الأزم�ت و�لكو�رث يف �ضرطة دبي، �لذي 
يعد من �أهم �ملر�كز يف هذ� �ملج�ل، وحقق �لكثري من �الإجن�ز�ت �لتي ك�ن له� 
�الأثر على م�ضتوى �الإم�رة، وذلك بف�ضل دعم قي�د�ت �ضرطة دبي و�هتم�مه� 
�لكبري بهذ� �جل�نب، حيث يحوي �ليوم �ملركز على كف�ء�ت ب�ضرية مدربة 
ومتخ�ض�ضة، وحرفية ع�لية يف �لتع�مل مع �ملخ�طر، وميلك منظومة عمل 
ذ�ت مع�يري ع�ملية، ومم�ر�ض�ت وجت���رب وتقني�ت حديثة جتعل منه قدوة 

ع�ملية يف جم�ل �إد�رة �ملخ�طر.



�لعلماء يك�صفون �أحد �لأ�صباب 
�لرئي�صية لل�صمنة

�أن  �لربيط�نية،  وبري�ضتول  �لبولندية  ي�غيلوني�  ج�معتي  علم�ء  �كت�ضف 
ب�ل�ضبع، م�  �لتحكم  �آلية  �لغنية ب�لدهون، ي�ضبب خلال يف  تن�ول �الأطعمة 

يوؤدي �إىل �الإفر�ط بتن�ول �لطع�م وب�لت�يل �إىل �ل�ضمنة.
وفق�  �أن��ه  �إىل   ،The Journal of Physiology جملة   وت�ضري 
�مل�ض�ألة  در��ضة هذه  �الأ�ض��ش يف  �لدر��ضة،  نت�ئج هذه  ت�ضبح  قد  للب�حثني، 

م�ضتقبال.
حتت  م�  منطقة  يف  �مل��وج��ودة  �لبيولوجية  �ل�ض�عة  �أن  للب�حثني،  و�ت�ضح 
�اليق�ع  �أن  �أثبتو�  �آخرين  ب�حثني  ولكن  ب�ل�ضبع.  تتحكم  �لدم�غ،  يف  �مله�د 
من�طق  يف  موجود  وغ��ريه���(  و�ل�ضهية  �لهرمون�ت  )م�ضتوى  �لبيولوجي 
�ملبهم، حيث وفق�  �لظهري  �ملركب  و�ل��دم���غ، مب� فيه�  �أخ��رى من �جل�ضم 

للدر��ض�ت يتحكم هذ� �ملركب بتن�ول �لطع�م ويحفز �ل�ضعور ب�ل�ضبع.
وقد �أجرى �لب�حثون هذه �لدر��ضة على جمموعتني من �جلرذ�ن �ملخربية. 
�ملجموعة �الأوىل تغذت على �أطعمة متو�زنة، و�ملجموعة �لث�نية على �أطعمة 

غنية ب�لدهون.
و�أظهرت �لنت�ئج، ح�ضول تغري�ت يف �الإيق�ع�ت �لبيولوجية �ليومية لدى 
جرذ�ن �ملجموعة �لث�نية، و��ضتج�بة هذه �اليق�ع�ت لهرمون�ت �ل�ضهية، ويف 
نه�ية فرتة �لتجربة ظهر �أن وزنه� ز�د كثري�. كم� �ت�ضح للب�حثني، �أنه مع 
زي�دة �لوزن و�ل�ضمنة تختفي �أو ت�ضعف �اليق�ع�ت �ليومية لتن�ول �لطع�م 

و�إفر�ز �لهرمون�ت �ملرتبطة به.

�شحة وتغذية
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ميكن  يوميا  نتناوله  ال��ذي  الطعام  نوعية  اإن  قيل 
يعي�سها  التي  امل��دة  من   %80 اإىل  ي�سل  ما  يحدد  اأن 

الفرد.
ومع و�سع ذلك يف العتبار، 
ما هي اأكرث املواد الغذائية 

����س���ح���ة ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق 
الإ�سابة  خماطر  بتقليل  الأم��ر 

بالأمرا�ص وتعزيز طول العمر؟.

يف  �لطبية  �ملديرة  بروير،  �ض�رة  �لدكتورة  حتدثت 
"�إك�ضربي�ش"،  م��ع  ح�ضري�   ،Healthspan
"بينم�  وق���ل��ت:  �ل��ع��م��ر  وط���ول  �الأط��ع��م��ة  ملن�ق�ضة 
ي���ع���رف �جل��م��ي��ع �ل��ن�����ض��ي��ح��ة �مل���ع���ت����دة ح����ول عدم 
بع�ش  هن�ك  �ضحي،  وزن  على  و�حلف�ظ  �لتدخني 
�الأ�ض�ليب �الأقل �ضهرة و�لتي �ضت�ض�عدك �أي�ض� على 

�لتقدم يف �ل�ضن ب�أم�ن".
ويف �ل�����ض��ن��و�ت �الأخ�������رية، ك�����ن ه��ن���ك �ل��ك��ث��ري من 
�الهتم�م مل� ُي�ض�ر �إليه ب�ملن�طق �لزرق�ء - �أو �ملن�طق 
�أ�ضح  م��ن  بع�ض�  ت�ضم  �ل��ت��ي  �ل��ع���مل  م��ن  �خل��م�����ش 
عمر  حتى  ب��ضتمر�ر  يعي�ضون  �ل��ذي��ن  �الأ���ض��خ������ش 

�أكرث من 100 ع�م.
ت��ن���ول نظ�م  ه��ن���ك تركيز على  �مل��ن���ط��ق،  ه��ذه  ويف 
غذ�ئي متو�ضطي يف �لغ�لب. وهذ� �لنوع من �لنظ�م 
�لغذ�ئي هو منط من �الأك��ل يرتبط ع���دة ب�لعي�ش 

لفرتة �أطول.
وت��ع��ت��رب �الأ����ض���م����ك �ل��زي��ت��ي��ة مب���� يف ذل����ك �ضمك 
�ل�ضلمون، من �لعن��ضر �لغذ�ئية �الأ�ض��ضية يف حمية 

�لبحر �الأبي�ش �ملتو�ضط.
3" تقلل  "�أوميغ�  �ل�ضمك  زي��وت  �إن  بروير  وق�لت 
�اللته�ب وله� فو�ئد م�ض�دة لل�ضيخوخة على جميع 
�أجز�ء �جل�ضم تقريب�، مب� يف ذلك �لعني و�ملف��ضل 

و�لقلب  �ل����دم����وي����ة  و�ل����������دورة 
و�لدم�غ.

وتعترب �الأ�ضم�ك �لزيتية 
عن�ضر� مهم� يف �لنظ�م 
للبحر  �لغذ�ئي 

�الأبي�ش �ملتو�ضط و�لي�ب�ين و�الإنويت - وهي ثالث 
ط���رق ل��ت��ن���ول �ل��ط��ع���م ت��رت��ب��ط ب���ن��خ��ف������ش خطر 

�الإ�ض�بة ب�أمر��ش �لقلب.
وت��وق��ع �ل��ع��ل��م���ء �ل��ذي��ن ك��ت��ب��و� يف �مل��ج��ل��ة �لطبية 
�لربيط�نية، �أن تن�ول �ضبعة �أطعمة خ�رقة ب�نتظ�م 
�ملتوقع مبقد�ر  �لعمر  �أن يزيد من متو�ضط  ميكن 
�ضتة �أعو�م ون�ضف ب�لن�ضبة للرج�ل، وخم�ش �ضنو�ت 
للن�ض�ء، و�لتي ت�ضمل تن�ول جزء من �ل�ضمك )114 

غر�م�( �أربع مر�ت يف �الأ�ضبوع.
ويعد �ل�ضلمون �أحد �أف�ضل م�ض�در �أحم��ش �أوميغ� 
3 �لدهنية، و�لتي ثبت �أنه� تقلل من خطر �ضرب�ت 
�لقلب غري �لطبيعية، و�نخف��ش م�ضتوي�ت �لدهون 
ت�ضد  �لتي  �لدهون  رو��ضب  منو  و�إب��ط���ء  �لثالثية، 

�ل�ضر�يني، وتقليل �ضغط �لدم.
وهن�ك �أي�ض� دليل على �أن �أوميغ� 3 ميكن �أن تكون 
"غذ�ء للدم�غ"، الأنه� قد تقلل من خطر �الإ�ض�بة 

ب�خلرف و�لتدهور �ملعريف.
لتقليل  �الأخرى  �لدكتورة بروير ن�ض�ئحه�  وت�ضرد 

خم�طر �الإ�ض�بة ب�الأمر��ش وزي�دة طول �لعمر:
�لف��ضولي�. من  �ملزيد  • تن�ول 

�لزيتون. زيت  �إىل  • �لتحول 
�ل�ض�ي. من  �ملزيد  • ��ضرب 

�ليوم. يف  تف�حة  • تن�ول 
�ملك�ضر�ت. على  خفيفة  • وجبة 

نب�تي. غذ�ئي  نظ�م  • �تب�ع 
�لثوم. من  �ملزيد  • تن�ول 

�لغلوكوز�مني. • تن�ول 
�لد�كنة. �ل�ضوكوالته  • �خرت 

�مللح. من  • قلل 
• �ح�ضل 
م�  ع���ل���ى 
يكفي من 

�ملغني�ضيوم.
�ملزيد  تن�ول   •

من �لفطر.

يعد ال�سلمون اأحد اأف�سل م�سادر اأحما�ص اأوميغا 3 الدهنية

�أف�صل غذ�ء لتقليل خماطر �لأمر��ض وزيادة طول �لعمر!

�ملف��ضل  �لته�ب  �أن  �أرب��ع عالم�ت تدل على  ذل��ك، هن�ك  ومع 
"�ضيوؤثر" على حي�تك، كم� حتذر �جلمعية �لوطنية اللته�ب 

.)NRAS( ملف��ضل �لروم�تويدي�
و�لته�ب �ملف��ضل م�ضطلح �ض�مل الأكرث من 100 ح�لة توؤثر 
مع  و�لتع�ي�ش  و�ل���ت���ورم.  �الأمل  �إىل  ي���وؤدي  م���  �مل��ف������ض��ل،  على 
�لته�ب �ملف��ضل لي�ش ب�الأمر �ل�ضهل، لكن �إذ� �تخذت خطو�ت 
لتقليل ت�أثريه، فال ينبغي �أن يوؤثر ذلك على �ضحتك �لع�مة.

�لروم�تويدي،  �ملف��ضل  اللته�ب  �لوطنية  للجمعية  ووف��ق��� 

ميكن ربط �لعديد من �لعو�مل �خلطرية، وهن�ك ح�جة �إىل 
مزيد من �لبحث ال�ضتك�ض�ف �أهمه�.

�لروم�تويدي  �ملف��ضل  اللته�ب  �لوطنية  �جلمعية  وتو�ضح 
"�ل�ضن �ملبكرة يف بد�ية �ملر�ش، وطول مدة  �أن:   )NRAS(
�لته�ب  وخ�ض�ئ�ش  �أخ���رى،  �ضحية  م�ض�كل  ووج���ود  �مل��ر���ش، 
�ملف��ضل �لروم�تويدي �حل�د، )مثل �لكثري من تلف �ملف��ضل، 
و�إ�ض�بة �أع�ض�ء �أخرى غري �ملف��ضل(، ميكن  �أن يكون له� ت�أثري 
حتديد  يف  ت�ض�عد  �أن  )ميكن  �الف��رت����ض��ي  �لعمر  على  كبري 

متو�ضط �لعمر �ملتوقع عند �الإ�ض�بة ب�لته�ب �ملف��ضل(" .
ير�جعون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ض��ى  �أن  ت��الح��ظ �جلمعية،  ذل���ك،  وم��ع 
يكون  مر�ضهم  م�ض�ر  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  �ل��روم���ت��ي��زم  طبيب 

لديهم نت�ئج �أف�ضل.
وب��ضتخد�م هذه �ملعلوم�ت، يجب �أن يتمكن �ملهنيون �ل�ضحيون 
�ملوت  خلطر  �ملعر�ضني  �ملر�ضى  حتديد  من  �ملط�ف  نه�ية  يف 
�ملبكر ب�ضكل كبري و�لتدخل ب�ضكل من��ضب، �إن �أمكن، لل�ضيطرة 

على عو�مل �خلطر ذ�ت �ل�ضلة.

وق�رنت در��ضة هولندية حديثة معدالت �لوفي�ت من 1997 
�ل�����ض��ن��و�ت �خل��م�����ش ع�ضرة  2012 ووج����دت خ���الل ه���ذه  �إىل 
�نخف��ض� يف معدالت �لوفي�ت على �أ�ض��ش �ضنوي، على �لرغم 

من �أنه� ظلت �أعلى مق�رنة ب�لعمر و�جلن�ش.
�أن  �ملف��ضل  ب�لته�ب  �مل�ض�بني  ملعظم  ميكن  �حل��ظ،  وحل�ضن 
لل�ضيطرة  خطو�ت  �تخذو�  �إذ�  ومر�ضية  طويلة  حي�ة  يعي�ضو� 

على �حل�لة.
ومع ذلك، هن�ك �لعديد من �الأ�ضي�ء �لتي ميكنك �لقي�م به� 

للتحكم يف �لته�ب �ملف��ضل.
�إذ� كنت  �ملهم ج��د� تن�ول نظ�م غذ�ئي �ضحي وم��ت��و�زن  وم��ن 

م�ض�ًب� ب�لته�ب �ملف��ضل.
�ل�ضحي  �الأكل  "�إن  �لوطنية  �ل�ضحية  وتقول هيئة �خلدم�ت 
مينحك جميع �لعن��ضر �لغذ�ئية �لتي حتت�جه� وي�ض�عدك يف 

�حلف�ظ على وزن �ضحي".
مف��ضلك،  على  �ل�ضغط  يخفف  �ضحي  وزن  على  و�حل��ف���ظ 

وب�لت�يل جتنب خطر حدوث �ملزيد من �مل�ض�عف�ت.

ر �لعمر �لفرت��صي للمر�صى �لتهاب �ملفا�صل يق�صّ
اأن تق�سر حالة  ينبغي  اتخاذ خطوات لإدارتها، فال  اإذا مت  ولكن  ب�سكل كبري على جودة احلياة،  املفا�سل  التهاب  يوؤثر  اأن  ميكن 

املفا�سل من متو�سط العمر املتوقع.
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0585883144

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   16 �أغ�ضط�ش 2021   �ملودعة حتت رقم:  357538 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       
ب��ض��م:  بينفليكرز ليمتد

وعنو�نه: هوريزون �ض�مربز، �ش.ب:4622، رود ت�ون، تورتوال، �جلزر �لعذر�ء �لربيط�نية
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:

�ملق�هي؛  خدم�ت  �لك�فيرتي�ت؛  �لك�فيه�ت؛  �ملط�عم؛  خدم�ت  و�مل�ضروب�ت؛  �الأطعمة  توفري  خدم�ت 
ك�فيرتي�ت  خدم�ت  �خل�رجية؛  �لطلب�ت  مط�عم  خدم�ت  و�ل�����ض��ر�ب(؛  )ب�لطع�م  �لتموين  خدم�ت 

�خلدمة �لذ�تية.
�لو�ق�عة ب�لفئة:  43

و�ضف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة EQUALIZE بخط مميز بني �ضطرين �أفقيني. �أعاله 
�حلرفني �ملت�ضلني E و Q ب�ضكل مميز

�ال�ض��رت�ط�ت:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو 

�إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355663 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
خدم�ت �لتعليم و�لتهذيب؛ خدم�ت �لتدريب؛ خدم�ت �لرتفيه؛ �الأن�ضطة �لري��ضية و�لثق�فية؛ خدم�ت ترفيهية؛ تنظيم 
و�ملوؤمتر�ت  �لتج�رية  و�ملع�ر�ش  �لعمل  وور���ش  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملع�ر�ش  و�الجتم�ع�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملن��ضب�ت  و�إد�رة 
�لغو�ش؛  درو���ش  �لغو�ش؛  تعليم  �لغو�ش؛  على  �لتدريب  مر�فق  ت�ضغيل  �لغو�ش؛  مر�فق  وت�ضغيل  توفري  و�ملح��ضر�ت؛ 
ت�أجري معد�ت �لغو�ش؛ خدم�ت �لتدريب �ملتعلقة ب�لغو�ش؛ توفري مر�فق ترفيه م�ئية؛ تقدمي خدم�ت �ال�ضتجم�م �مل�ئية؛ 
�لري��ضة  �الأخ��رى يف جم�ل  �لكتب و�مل��و�د �ملطبوعة  �ل�ضب�حة؛ ن�ضر  �مل�ئية؛ توفري مر�فق حم�م  �ملتنزه�ت  تقدمي خدم�ت 
م�ض�بق�ت  تنظيم  �لري��ضية؛  و�ملب�ري�ت  �مل�ض�بق�ت  تنظيم  �ال�ضتجم�م؛  توفري مر�فق  �لري��ضية؛  �ملر�فق  توفري  و�لرتفيه؛ 
و�لتعليم  �لتدري�ش  �لغو�ش؛ خدم�ت  ت�ضغيل خميم�ت  ري��ضية حية؛  �أحد�ث  �إق�مة  و�لغو�ش؛  �مل�ئية  �لري��ض�ت  ومب�ري�ت 
�ملتعلقة ب�لغو�ش و�ل�ضالمة يف �مل�ء؛ خدم�ت �لتدري�ش و�لتعليم �ملتعلقة ب��ضتخد�م �أجهزة �لتنف�ش حتت �مل�ء �لق�ئمة بذ�ته�؛ 
�ملتعلقة  �لتعليم�ت  خدمة  �لغو�ش؛  مدربي  تدريب  ؛  [��ضتعر��ش[  �مل���ء  حتت  �ل�ضالمة  على  و�لتدريب  �لعملي  �لغو�ش 
ب�مل�ض�هدة و�لت�ضوير �لفوتوغر�يف للحي�ة �مل�ئية و�الأوقي�نوغر�فية؛ خدم�ت �لغو�ش �لرتفيهي؛ تنظيم م�ض�بق�ت �لري��ض�ت 
�الإلكرتونية؛ خدم�ت حجز �لتذ�كر وحجزه� لالأن�ضطة و�الأحد�ث �لري��ضية؛ ترتيب �حلجز وحجوز�ت �حل�ضور يف �أم�كن 
�أعاله،  �ملذكورة  ب�خلدم�ت  �ملتعلقة  �ملعلوم�ت  �لري��ضية؛  و�ملر�فق  و�الأم�كن  �لثق�فية  و�الأم�كن  �لت�ضلية  �أم�كن  �لرتفيه؛ 
�ملقدمة عرب �الإنرتنت �أو قو�عد �لبي�ن�ت �أو غريه� من �لو�ض�ئل �الإلكرتونية؛ معلوم�ت ع�ضوية �لن�دي �ملتعلقة ب�خلدم�ت 

�ملذكورة �أعاله؛ تقدمي �ملعلوم�ت و�ال�ضت�ض�ر�ت و�مل�ضورة فيم� يتعلق بجميع هذه �خلدم�ت.
41 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

كتبت كلم�ت " DEEP DIVE DUBAI " ب�أحرف التينية و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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املال والأعمال

�لحتاد �لعقارية و�أكو� تطلقان 
»موتور�صيتي هيلز« بتكلفة ن�صف مليار درهم

•• دبي -وام: 

�أكو� �لعق�رية الإطالق  وقعت �الحت�د �لعق�رية �تف�قية ��ضتثم�ر مع �ضركة 
تت�ألف مرحلته  و  �ضيتي  �ملوتور  يف منطقة  �ضيتي هيلز”  “موتور  م�ضروع 
415 من فلل �لته�ون ه�و�ش بنظ�م ثالثة طو�بق مب�ض�ح�ت  �الأوىل من 
ت�ضل �إىل 3000 قدم مربع مكونة من 4 غرف نوم و�ضتقوم �ضركة �أكو� 

�لعق�رية بدور ح�ضري لعملي�ت �لت�ضويق و�ملبيع�ت.
ويق�م �مل�ضروع على �أر�ش مملوكة ل�ضركة �الحت�د �لعق�رية يف و�ضط منطقة 
�إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �حل��م���دي  ح�ضن  خليفة  �ضع�دة  وق���ل   . �ضيتي  �مل��وت��ور 
�ملوتور  منطقة  يف  م�ض�ريعن�  ث�ين  �ليوم  :ند�ضن  �لعق�رية  �الحت���د  �ضركة 
�ضيتي وهو م�ضروع “ موتور �ضيتي هيلز” و�نطالق� من رك�ئزن� �الأ�ض��ضية 
تالئم  �لتي  �خل��ي���ر�ت  �ف�ضل  لهم  وتقدمي  بعمالئن�  �الهتم�م  يف  �ملتمثلة 
�حتي�ج�تهم فقد متت �إ�ض�فة �ملزيد من �لوحد�ت �ل�ضكنية �إىل هذ� �مل�ضروع 
لتلبي متطلب�ت �الأ�ضرة وهو يعد �لنقلة �لث�نية يف تنفيذ روؤية جمل�ش �إد�رة 
�ل�ضركة ب��ضتكم�ل تطوير تلك �ملنطقة وي�أتي هذ� �مل�ضروع بعد و�ضع حجر 
�الأ�ض��ش للم�ضروع �الأول “موتور �ضيتي فيوز” و�لث�ين خالل هذ� �لع�م ويف 

�أقل من �ضهر من تد�ضني �مل�ضروع �الأول.
من ج�نبه ق�ل علي تومبي موؤ�ض�ش �ضركة �أكو� �لعق�رية “نحن متحم�ضون 
بت�ضميمه  ه�و�ش  �لت�ون  �ملوؤلف من جمموعة  �مل�ضروع �جلديد  لهذ�  جد� 
�لفريد من نوعه و�ل��ذي ي�ضم ثالثة طو�بق حيث مل�ضن� تغري� يف �لطلب 
�لطلب  �زد�د  و  �جل�ئحة  نتيجة  �مل��ضية  �لفرتة  خالل  �لعق�ر�ت  نوع  على 
على من�زل �لت�ون ه�و�ش و�لفلل “م�ضري� �إىل �أن �ملبيع�ت يف �مل�ضروع �ضتكون 
يف �أكتوبر �ملقبل ومن �ملتوقع �النته�ء من �ملرحلة �الأوىل يف �أغ�ضط�ش من 

ع�م 2024«.

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز 
�لتعاون �لتجاري مع �صلوفاكيا

�بوظبي-و�م:
�ل�ضلوف�كية  �جلمهورية  و���ض��ف���رة  �أب��وظ��ب��ي  و�ضن�عة  جت���رة  غرفة  بحثت 
�القت�ض�دية  ب�لعالق�ت  و�الرتق�ء  �لتج�ري،  �لتع�ون  تعزيز  �ضبل  ب�لدولة 
لق�ء  خ��الل  ذل��ك  ج���ء  �ل�ضديقني.  للبلدين  �مل�ضرتكة  �مل�ض�لح  يحقق  مب� 
�أب��وظ��ب��ي  يف مقر �لغرفة  �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���م غ��رف��ة  �ضع�دة حممد ه��الل 
�ضع�دة ميك�ل كوف�ت�ش �ضفري �جلمهورية �ل�ضلوف�كية لدى �لدولة، بح�ضور 
�ل�ضيد عبد�هلل غرير �لقبي�ضي، و�ل�ضيد هالل حممد �له�ملي ن�ئبي مدير 
ع�م غرفة �أبوظبي. وق�ل �ضع�دة حممد هالل �ملهريي �إن �لغرفة على �أمت 
يف  �الأع��م���ل  جمتمعي  بني  �مل�ضرتك  �لتع�ون  جم���الت  لتكثيف  �ال�ضتعد�د 
�إم�رة �أبوظبي وجمهورية �ضلوف�كي�، لتحقيق معدالت منو ترتقى بتطلع�ت 
�ل��ف��ر���ش �جلديدة  و�إم��ك���ن���ت��ه��م��� �الق��ت�����ض���دي��ة، و�ال���ض��ت��ف���دة م��ن  �لبلدين 
�حلديثة  و�لتكنولوجي�  �لرقمي  �البتك�ر  يف  �ال�ضتثم�ر  خ��الل  من  وذل��ك 
الإيج�د  �أبوظبي  غرفة  �ضعي  و�أك���د  �الأع��م���ل.  وري����دة  و�لتطوير  و�لبحث 
�لفر�ش �ال�ضتثم�رية �ملن��ضبة الأع�ض�ئه� يف �ضلوف�كي�، ف�ضاًل عن جهوده� 
�لدوؤوبة للتعريف ب�ملن�خ �لتج�ري يف �إم�رة �أبوظبي لرفع معدالت �لتب�دل 
�لتج�ري مب� يخدم بيئة �الأعم�ل و�لقط�ع �خل��ش يف �أبوظبي و�جلمهورية 
�جلمهورية  �ضفري  كوف�ت�ش  ميك�ل  �ضع�دة  �أ���ض���د  ج�نبه  من  �ل�ضلوف�كية. 
�ملت�حة  �الإمك�ني�ت  ك�فة  لتقدمي  �لغرفة  بجهود  �لدولة  لدى  �ل�ضلوف�كية 
�أهمية مو��ضلة  �إىل  �لتع�ون �القت�ض�دي مع بالده، م�ضري�ً  لدفع جم�الت 
�ملقبلة،  �ملرحلة  �لعملية ال�ضتك�ض�ف فر�ش جديدة للتع�ون خالل  �جلهود 
وذلك يف �لعديد من �ملج�الت ذ�ت �الهتم�م �مل�ضرتك، مثل �لرع�ية �ل�ضحية 
و�البتك�ر  �لتحتية  و�لبنية  �حلديثة  و�ل�ضن�عة  �مل�ضتد�م  و�لنمو  و�لط�قة 

وتكنولوجي� �مل�ضتقبل و�لثورة �ل�ضن�عية �لر�بعة.
�لزي�ر�ت بني رو�د  �أمله يف تكثيف وتب�دل  �ل�ضلوف�كي عن  �ل�ضفري  و�أع��رب 
�لذي  وب�ل�ضكل  �ضلوف�كي�،  جمهورية  يف  ونظر�ئهم  �الإم���ر�ت��ي��ني  �الأع��م���ل 

يحقق �الأهد�ف �ملرجوة يف جم�الت �لتع�ون ذ�ت �الهتم�م �مل�ضرتك.

860 مليون درهم ت�صرفات 
�لعقار�ت يف دبي �أم�ض 

•• دبي -وام:

بلغت �لت�ضرف�ت �لعق�رية يف د�ئرة �الأر��ضي و�المالك يف دبي �أم�ش �أكرث 
من 860 مليون درهم حيث �ضهدت �لد�ئرة ت�ضجيل 234 مب�يعة بقيمة 
مليون   100.8 بقيمة  لالأر��ضي  مب�يعة   20 منه�  دره��م  مليون   584

درهم و214 مب�يعة لل�ضقق و�لفلل بقيمة 483.2 مليون درهم.
�لثنية  60 مليون درهم يف منطقة  �الأر��ضي بقيمة  �أهم مب�يع�ت  وج�ءت 
�ل�ضيخ  حد�ئق  منطقة  يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  مب�يعة  تليه�  �لر�بعة 
جبل  منطقة  يف  دره��م  ماليني   4 بقيمة  مب�يعة  تليه�  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
علي �الأوىل. وت�ضدرت منطقة �ليفره 2 �ملن�طق من حيث عدد �ملب�يع�ت �إذ 
�ضجلت 5 مب�يع�ت بقيمة 6 ماليني درهم وتلته� منطقة ند �ل�ضب� �لث�لثة 
بت�ضجيله� 4 مب�يع�ت بقيمة 11 مليون درهم وث�لثة يف جبل علي �الأوىل 

بت�ضجيله� 3 مب�يع�ت بقيمة 8 ماليني درهم.
�أم� فيم� يتعلق ب�أهم مب�يع�ت �ل�ضقق و�لفلل فقد ج�ءت مب�يعة بقيمة 40 
مليون درهم مبنطقة �خلليج �لتج�ري ك�أهم �ملب�يع�ت تلته� مب�يعة بقيمة 
16 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري� و�أخري�ً مب�يعة بقيمة 8 ماليني 
�ملن�طق من  درهم يف منطقة نخلة جمري�. وت�ضدرت منطقة مر�ضى دبي 
حيث عدد مب�يع�ت �ل�ضقق و�لفلل �إذ �ضجلت 24 مب�يعة بقيمة 66 مليون 
 27 بقيمة  مب�يعة   17 بت�ضجيله�   3 �ل�ضف�  و�دي  منطقة  وتلته�  دره��م 
مليون درهم وث�لثة يف �لثنية �خل�م�ضة بت�ضجيله� 16 مب�يعة بقيمة 18 
مليون درهم. و�ضجلت �لرهون�ت قيمة قدره� 243.24 مليون درهم منه� 
و�ضقق  لفلل  رهن�  و56  دره��م  مليون   57.51 بقيمة  الأر����ش  رهون�ت   9
بقيمة  �لبطني  رقة  �أهمه� مبنطقة  وك���ن  دره��م  185.74 مليون  بقيمة 

62 مليون درهم و�أخرى يف منطقة عي�ل ن��ضر بقيمة 35 مليون درهم.
�أم� �لهب�ت فقد �ضهدت ت�ضجيل 12 هبة بقيمة 32.92 مليون درهم ك�ن 
�أهمه� مبنطقة و�دي �ل�ضف� 3 بقيمة 20 مليون درهم و�أخرى يف منطقة 

�خلري�ن �الأوىل بقيمة 6 ماليني درهم.

الزيودي يرتاأ�ص الجتماع الثالث ملجل�ص اإدارة الحتاد لئتمان ال�سادرات

حتى �أغ�صط�ض 2021 قدمت �لحتاد لئتمان �ل�صادر�ت 5،235 �صمانًا �ئتمانيًا متجددً� 
% منها �صادر�ت �إمار�تية« بقيمة جتاوزت 3.1 مليار درهم ك�صمانات ل�صادر�ت غري نفطية »45 

•• دبي-وام: 

تر�أ�ش مع�يل �لدكتور ث�ين بن �أحمد �لزيودي وزير 
�إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  ن�ئب  �خل�رجية  للتج�رة  دول��ة 
�لث�لث  �الجتم�ع  �ل�ض�در�ت  الئتم�ن  �الحت���د  �ضركة 
�ل�ضركة يف مقره� يف دبي  �إد�رة  2021 ملجل�ش  لع�م 
حيث بد�أ مع�ليه �الجتم�ع بتهنئة �إد�رة �ل�ضركة و�أثنى 
�لوطني  �القت�ض�د  دع��م  يف  �لكبرية  م�ض�همته�  على 

وتعزيز منو �ل�ضرك�ت �الإم�ر�تية �مل�ضدرة.
�لثم�نية  �الأ���ض��ه��ر  يف  �ل�ضركة  ب�����أد�ء  مع�ليه  �أ���ض���د  و 
�لتي  �حل��ث��ي��ث��ة  و�جل���ه���ود   2021 ع����م  م���ن  �الأوىل 
�الإم�ر�تية وتعزيز ب�ضمته�  �ل�ضرك�ت  تبذله� يف دعم 
وكذلك  و�لع�ملية  �الإقليمية  �الأ�ضو�ق  يف  وتن�ف�ضيته� 
�ملب�در�ت  مع  تتم��ضى  متنوعة  �أن�ضطة  يف  م�ض�ركته� 

�حلكومية.
�مل��ج��ل�����ش ع��ل��ى م�ضتجد�ت  �ّط��ل��ع  وخ����الل �الج��ت��م���ع 
 2021 �أغ�ضط�ش  حتى  �ل��ت��ج���ري  و�لن�ض�ط  �الأد�ء 
ون���ق�����ش ع���دد�ً م��ن �مل��و���ض��وع���ت �الأخ����رى �مل��درج��ة يف 
�لتمويل  بو�بة  ذل��ك م�ضروع  �الأع��م���ل مب� يف  ج��دول 
�ل��ت��ج���ري ل��دول��ة �الإم�����ر�ت و�ل���ذي ي��ه��دف �إىل جعل 
�لت�ضدير  ومعيدي  �ملُ�ضدرين  دخ��ول  نقطة  �ل�ضركة 
تقدمه�  �لتي  �لتج�ري  �لتمويل  حلول  �إىل  للو�ضول 
�ضركة �الحت�د الئتم�ن �ل�ض�در�ت وم�ضرف �الإم�ر�ت 
للتنمية ومكتب �أبوظبي لل�ض�در�ت و�ضندوق خليفة.

كم� ن�ق�ش �ملجل�ش دعم “م�ضروع 300 ملي�ر” �لذي 
يهدف �إىل رفع م�ض�همة �لقط�ع �ل�ضن�عي يف �لن�جت 
 300 �إىل  دره��م  133 ملي�ر  �الإج��م���يل من  �ملحلي 
حلملة  و�ل��رتوي��ج   2031 ع���م  بحلول  دره���م  ملي�ر 

�الحت�د  �ضركة  و����ض��ت��ع��د�د�ت  �الإم�ر�ت”  يف  “��ضنع 
�ملنتظر   2020 �إك�ضبو  ملعر�ش  �ل�����ض���در�ت  الئتم�ن 
وكذلك �ن�ضم�م �ل�ضركة للع�ضوية �لد�ئمة يف �حت�د 
�لكبري  ودوره����  �ل�ضركة  على جن���ح  وت���أك��ي��د�ً  ب���رين. 
دولة  �إن  مع�ليه  ق�ل   .. �الإم�ر�تية  �ل�ضرك�ت  دعم  يف 
قمة  يف  �ملحلية  �ل�ضرك�ت  من��و  دع��م  ت�ضع  �الإم�����ر�ت 
�ل�ض�در�ت  �أولوي�ته� وت�ضتمر �ضركة �الحت�د الئتم�ن 
يف ل��ع��ب دور ح��ي��وي ب��ه��ذ� �ل�����ض���أن مم��� ي��وؤث��ر ب�ضكل 
�إيج�بي على منو �القت�ض�د �لوطني وقط�ع �لتوظيف. 
 2021 �لثم�نية �الأوىل من ع�م  و�أ�ض�ف يف �الأ�ضهر 
قدمت �ل�ضركة حم�ية �ئتم�نية ل�ض�در�ت غري نفطية 
بقيمة 9.3 ملي�ر درهم متج�وزًة بذلك �ل�5 ملي�ر�ت 
كم�  ب�أكمله.   2020 ع���م  ت�أمينه� يف  �لتي مت  دره��م 
�إىل  �ل�ضركة بحم�ية وت�ضهيل و�ضول �ض�در�ت  ق�مت 
قط�ع�ً   18 يف  تعمل  ل�ضرك�ت  دول���ة   83 م��ن  �أك���رث 
�لذين  ق��ط���ع���ً  و�ل�15  دول���ة  �ل�75  ب��ذل��ك  لتتعدى 
متت خدمتهم يف ع�م 2020. وجميع هذه �ملب�در�ت 
ت�ض�هم يف ت�ضريع و��ضتد�مة �لتنويع �القت�ض�دي غري 

�لنفطي ب�لدولة.
كم� �أثنى مع�ليه على �ضعي �الحت�د الئتم�ن �ل�ض�در�ت 
ملي�ر�ت   10 بقيمة  نفطية  غ��ري  ���ض���در�ت  حلم�ية 
درهم مع نه�ية ع�م 2021 و27 ملي�ر درهم بحلول 
ع�م 2024 و�جلهود �لتي تبذله� حلم�ية �ل�ضرك�ت 
�أ�ضو�ق  دخ��ول  يف  وم�ض�عدته�  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 
�ل�ضرك�ت  “حم�ية  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  �لنمو  ع�لية 
�الإم�ر�ت  دولة  وتعزيز مك�نة  و�ملتو�ضطة”  �ل�ضغرية 
مركز�ً ع�ملي�ً ر�ئد�ً يف تعزيز �القت�ض�د �الإ�ضالمي من 
�ل�ضريعة  مع  �ملتو�فقة  �الئتم�ن  خالل حلول حم�ية 

�أغ�ضط�ش  وحتى  �ل�ضركة.  تقدمه�  �لتي  �الإ�ضالمية 
 5،235 �ل�ض�در�ت  �الحت�د الئتم�ن  2021 قدمت 
ملي�ر   3.1 جت���وزت  بقيمة  متجدد�ً  �ئتم�ني�ً  �ضم�ن�ً 
ك�ضم�ن�ت  دره����م  م��ل��ي���ر   9.3 ي��ع���دل  م���  �أي  دره����م 
�ض�در�ت  منه�  �مل�ئة  يف   45/ نفطية  غري  ل�ض�در�ت 

�إم�ر�تية/.
تعمل  �ضرك�ت  لدعم  �ل�ضم�ن�ت  هذه  تقدمي  مت  وقد 
يف 18 قط�ع�ً ت�ضمل �لبرتوكيم�وي�ت /22 % من 
�الإجم�يل/ و �حلديد و�ل�ضلب /%12/ و�لك�بالت 
�لتغليف  م���و�د  و   /7%/ �ل��ب��ن���ء  م���و�د  و   /20%/
 /5%/ �خل��دم���ت  و   /5%/ �ل�����ض��ي���ر�ت  و   /6%/
�إىل  منتج�ته�  بت�ضدير  وق���م��ت   /6%/ و�الأغ��ذي��ة 
�أكرث من 83 دولة ت�ضمل �ل�ضعودية و �لعر�ق وعم�ن 
و �لهند و�لكويت و �الأردن وم�ضر و جنوب �أفريقي� و 

�ململكة �ملتحدة و �ل�ضني وفرن�ض� ودول �أخرى.
وتخفي�ش  �لتمويل  �إىل  �ل�ضرك�ت  و�ضول  ولت�ضهيل 
ت��ك��ل��ف��ت��ه ع��ل��ي��ه��� ق��دم��ت �ل�����ض��رك��ة ���ض��م���ن���ت لتمويل 
من  �مل�ضتفيد  حلول  �ل�ضحن/  وبعد  /قبل  �ل�ض�در�ت 
�لتوريد  �ضال�ضل  ومتويل  �لفو�تري  وخ�ضم  �لت�أمني 
م�  /�أي  منه�  �مل�ئة  يف   87 دره��م  ملي�ر   1.1 بقيمة 
�إم�ر�تية  ل�ضرك�ت  ك�نت  دره��م/  مليون   960 يع�دل 
متويل  يف  حيوي�ً  دور�ً  �ل�ضركة  لعبت  كم�  م�ضدرة. 
م�ض�ريع خ�رجية حيث قدمت �ضم�ن�ت بقيمة 140 
وخدم�ت  منتج�ت  ت�ضتخدم  ل�ضرك�ت  دره��م  مليون 
�إم�ر�تية. ح�ضر �الجتم�ع �أع�ض�ء جمل�ش �إد�رة �ل�ضركة 
.. �ضع�دة مرو�ن �أحمد �آل علي مدير ع�م د�ئرة �مل�لية 
�لدكتور  و���ض��ع���دة  عجم�ن  الإم����رة  ممثاًل  عجم�ن  يف 
عبد �لرحمن حممد علي �ل�ض�يب �لنقبي مدير ع�م 

ممثاًل  �خليمة  ر�أ����ش  يف  �القت�ض�دية  �لتنمية  د�ئ���رة 
الإم�رة ر�أ�ش �خليمة و�ضع�دة يو�ضف عبد �هلل �لعو�ضي 
�لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ف��ج��رية  موؤ�ض�ضة  م��دي��ر  ن���ئ��ب 
ممثاًل الإم���رة �لفجرية وعبري علي �لعبدويل مدير 
�ضيف  و  �مل�لية  ب��وز�رة  �مل�لية  �ل�ضي��ض�ت  تن�ضيق  �إد�رة 
�ل�ضحي ع�ضو م�ضتقل ورئي�ش جلنة �ملخ�طر  حممد 
و�لتدقيق يف �ضركة �الحت�د الئتم�ن �ل�ض�ر�ت و عبد 
�هلل حممد �ليو�ضف ع�ضو م�ضتقل و�أحمد ر��ضد �أحمد 
ح�ضر  كم�  �ل�ضب�ب.  فئة  عن  ممثاًل  فهد  بن  حممد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  ف�ل�ضيوين  م��ضيمو  �الج��ت��م���ع 

ل�ضركة �الحت�د الئتم�ن �ل�ض�در�ت.

�لإمار�ت ت�صارك يف �لجتماع �لـ 19 للجنة �لوزر�ء �ملعنيني ب�صوؤون �لإ�صكان يف دول جمل�ض �لتعاون

»تدوير« يطلق �صل�صة حما�صر�ت توعوية ملوظفي �جلهات �حلكومية يف �أبوظبي

•• دبي -وام:

���ض���رك��ت �ل���دول���ة يف �الج���ت���م����ع �ل����� 19 
�الإ�ضك�ن  ب�ضوؤون  �ملعنيني  �لوزر�ء  للجنة 
�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع���ون  جمل�ش  دول  يف 
بح�ضور  �فرت��ضي�  عقد  �ل��ذي  �لعربية 

�أ�ضح�ب �ملع�يل �لوزر�ء �خلليجيني.
�ملهند�ش  ���ض��ع���دة  �ل���دول���ة  وف����د  ت���ر�أ����ش 
ح�����ض��ن حم��م��د ج��م��ع��ة �مل��ن�����ض��وري وكيل 
و�لنقل.  �لتحتية  �لبنية  لقط�ع  �ل��وز�رة 
م�ضتجد�ت  م��ت���ب��ع��ة  �الج���ت���م����ع  ب��ح��ث 
�مل�ضرتك  �الإ�ضك�ين  �لعمل  ��ضرت�تيجية 
و�مل�ضتجد�ت  �لق�ض�ي�  م��ن  وجم��م��وع��ة 
�آلي�ت  ومن�ق�ضة  �خلليجية  �الإ�ضك�نية 
�لفنية  �ملع�يري  بتطوير  �ملتعلقة  �لعمل 
��ضتخد�م  و�أه���م���ي���ة  �الإ����ض���ك����ن  ل��ق��ط���ع 
و�لتطبيق�ت  �لتخطيط  و�ض�ئل  �أح��دث 
�ملتطورة يف جم�ل �الإ�ضك�ن وغريه� من 

�ملو�ضوع�ت ذ�ت �الهتم�م �مل�ضرتك.
�ملن�ضوري  ح�ضن  �ملهند�ش  �ضع�دة  و�أك���د 
�الجتم�ع  �أهمية  �الجتم�ع،  ه�م�ش  على 
يف ظل �لتحدي�ت �لتي يو�جهه� �لقط�ع 
نتيجة �لزي�دة �ملطردة و�ل�ضريعة يف عدد 
�ملتز�يد  �لطلب  تلبية  و�ضرورة  �ل�ضك�ن 
�لتد�عي�ت  ج���ن��ب  �إىل  �الإ����ض���ك����ن  ع��ل��ى 
 ”19 “كوفيد  ج�ئحة  فر�ضته�  �ل��ت��ي 

ت�ض�ركي  منظور  وف��ق  �لعمل  وتطلبت 
�جلهود  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  ق���ئ��م  م�ضتقبلي 
لتلبية �حتي�ج�ت �ملو�طنني من �مل�ض�كن 

�حلكومية ذ�ت �جلودة.
دول  ب��ني  �ملتينة  �ل��ع��الق���ت  على  و�أث��ن��ى 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتع�ون  جمل�ش 
فريد�  ب�����ت����ت مت���ث���ل من����وذج�����  و�ل����ت����ي 
وم���ت���ق���دم���� ع���ل���ى م�������ض���ت���وى �ل����ع�����مل يف 
لال�ضتثم�ر  د�عي�   .. و�لتك�تف  �ل�ضر�كة 
يف ه���ذه �ل��ع��الق��ة �مل��ت��م��ي��زة ن��ح��و �لعمل 
�ملو�طنني  ل��رف���ه��ي��ة  �ل���د�ع���م  �مل�����ض��رتك 
و�إ�ضع�دهم و�لق�در على �لنهو�ش بقط�ع 

�الإ�ضك�ن .
�لعمل  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  ح����ر�����ش  و�أك��������د 
بني  �الإقليمية  �جلهود  لتك�مل  �ل��د�ع��م 
�الإ�ضك�ن  ل��ق��ط���ع  و�مل���ع���زز  �مل��ج��ل�����ش  دول 
�أرحب  �آف����ق  نحو  �حل�ضرية  و�لتنمية 
و�أو����ض���ع ل�����ض���ل��ح �مل���و�ط���ن �خل��ل��ي��ج��ي .. 
الفت� �إىل �أن �الإم�ر�ت تعمل على ت�ضميم 
ق�درة  طموحة  عمل  وخ��ط��ط  م��ب���در�ت 
على مو��ضلة م�ضرية �الإجن�ز�ت و�لعبور 
ب�ضال�ضة و�قتد�ر للخم�ضني ع�م� �ملقبلة 
و�لنهو�ش  �لع�ملية  و�لري�دة  �لتميز  من 
رئي�ض�  د�ع���م����  �ل�����ذي مي��ث��ل  ب���ل��ق��ط���ع 
لالقت�ض�د �لوطني وجودة �حلي�ة الأبن�ء 

وبن�ت �الإم�ر�ت.

ويف �ضي�ق مت�ضل، تر�أ�ضت �ضع�دة �ملهند�ضة 
�ل�ضيخ  برن�مج  م��دي��رة  �لفندي  جميلة 
�مل�ض�رك  �ل���دول���ة  وف���د  ل��الإ���ض��ك���ن  ز�ي����د 
�أ�ضح�ب  ل��ل��ج��ن��ة   22 �ل����  �الج��ت��م���ع  يف 
ب�ضوؤون  �ملعنية  �ل��وز�ر�ت  �ل�ضع�دة وكالء 
�لذي  �لتع�ون  جمل�ش  دول  يف  �الإ�ضك�ن 
�ضبق �الجتم�ع �ل� 19 للجنة �لوز�رية .. 
و�طلع خالله �أ�ضح�ب �ل�ضع�دة �لوكالء 
�الإ�ضك�ين  �ل��ع��م��ل  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 

�مل�����ض��رتك وج��ه��ود �الإ���ض��ك���ن يف مو�جهة 
تد�عي�ت ج�ئحة فريو�ش كورون� و�لنظ�م 
و�ملب�در�ت  �لعق�ر�ت  ملالك  �ملوحد  �لع�م 
�الإ�ضك�ن  مل��ن��ظ��وم��ة  �ل��د�ع��م��ة  �ل��ن��وع��ي��ة 

�حلكومي بدول جمل�ش �لتع�ون.
�لفندي  جميلة  �ملهند�ضة  �ضع�دة  ولفتت 
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت���وف���ري  �أن  �إىل 
و�إ�ضك�ن حكومي م�ضتد�م يحقق �ل�ضع�دة 
وي�ضكل  ح��ي���ت��ه��م  ج����ودة  و  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 

�أع��م���ل دول جمل�ش  �أول���وي���ة يف ج���دول 
�ل����ت����ع�����ون و�ن���ع���ك�������ش ذل�����ك م����ن خالل 
�ملع�يل  الأ����ض���ح����ب  �مل��ث��م��رة  �ل��ن��ق������ض���ت 
م�ض�ريع  �أثمرت  بدوره�  �لتي  و�ل�ضع�دة 
�لذي  للقط�ع �حليوي  د�عمة  ومب�در�ت 
وروؤيته�  �مل��ج��ل�����ش  دول  ب��ت��وج��ه  ي��رت��ب��ط 
�حلي�ة  وج��ودة  �ل�ضع�دة  ملحور  �لد�عمة 
و�ال���ض��ت��ق��ر�ر �الأ����ض���ري �ل����ذي ي�����ض��ب يف 

حتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة.

•• اأبوظبي -وام: 

�لنف�ي�ت  الإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �أط��ل��ق 
�ملح��ضر�ت  م����ن  ���ض��ل�����ض��ة  “تدوير” 
ت�ضتهدف  �لتي  �الفرت��ضية  �لتوعوية 
�ملوؤ�ض�ض�ت  موظفي  ووع���ي  ثق�فة  رف��ع 
يتعلق  فيم�  �مل��رك��ز  ب��ج��ه��ود  �حل��ك��وم��ي��ة 

ب�لتع�مل مع �لنف�ي�ت.
حم��ضر�ت   8 تنظيم  �ملب�درة  وتت�ضمن 
ت����وع����وي����ة م���ن���ه���� حم��������ض���رت����ن خ���الل 
�ضتق�م  ف��ي��م���  ���ض��ب��ت��م��رب �جل������ري  ���ض��ه��ر 

�ضهري  م��د�ر  على  �ملتبقية  �ملح��ضر�ت 
�أكتوبر ونوفمرب �ملقبلني. ويوجه �ملركز 
جه�ت   10 م��وظ��ف��ي  ل�ض�لح  م��ب���درت��ه 
�لتنمية  د�ئ��رة  �الإم����رة هي  حكومية يف 
للجودة  �أبوظبي  جمل�ش  �القت�ض�دية، 
ل�ضرطة  �ل��ع���م��ة  �ل���ق���ي����دة  و�مل��ط���ب��ق��ة، 
�أبوظبي – �أك�دميية �ضيف بن ز�يد، هيئة 
�لبيئة- �أبوظبي، هيئة �أبوظبي للزر�عة 
�لبلدي�ت  د�ئ���رة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  و�ل�����ض��الم��ة 
بلدية  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  و�لنقل، 
�لظفرة،  منطقة  بلدية  �ل��ع��ني،  مدينة 

مركز �لنقل �ملتك�مل. وتركز �ملح��ضر�ت 
�لتوعوية على مو��ضيع متعددة ترتبط 
�لنف�ي�ت  م��ع  �ل�ضليم  �لتع�مل  بكيفية 
�ال�ضتخد�م  الإع���دة  �ل�ضحيحة  و�لطرق 
و�لتدوير و�أهمية �لتقليل من �لهدر يف 
�لطع�م مع تقدمي �الر�ض�د�ت و�لن�ض�ئح 

�لتي ت�ض�عد على حتقيق ذلك.
����ض����مل خلف�ن  �ل���دك���ت���ور  ���ض��ع���دة  وق������ل 
�لكعبي مدير ع�م مركز �أبوظبي الإد�رة 
�ملركز حري�ش  “�إن  تدوير:   - �لنف�ي�ت 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ���ض��ل�����ض��ل��ة م����ن �مل����ب�����در�ت 
�لتوعوية لك�فة �ضر�ئح �ملجتمع حيث �أن 
موظفي �جله�ت �حلكومية هم �ضريحة 
ه���م��ة يف ن��ظ��رن��� الأن��ه��م ي��ت��ع���م��ل��ون مع 
�ملر�جعني و�لع�ئالت  �أط��ر�ف مثل  عدة 
ف��ي��ك��ون دوره����م ك��ب��ري� وم�����ض���ن��د� ل��ن��� يف 

جهودن� �لتوعوية«.
جم�ل  يف  �مل���رك���ز  ج���ه���ود  �أن  و�أ�����ض�����ف 
�لنف�ي�ت  ت����دوي����ر  و�إد�رة  م���ع����جل���ة 
و�ل��ت��ع���م��ل م��ع �ل��ن��ف���ي���ت �مل��ن��زل��ي��ة على 
يعترب  �الأمثل  ب�ل�ضكل  �خل�ضو�ش  وجه 
�أولوية ق�ضوى لدين� نظر� الأن �لنف�ي�ت 
�أن مت��ث��ل م����ورد� مهم�  �مل��ن��زل��ي��ة مي��ك��ن 

ل��الق��ت�����ض���د �ل��وط��ن��ي مب��� مي��ك��ن �إع�����دة 
�إنت�جه من خملف�ت تلك �لنف�ي�ت �ملع�د 

��ضتخد�مه� وتدويره�.
الإد�رة  �أبوظبي  مركز  �أن  �ضع�دته  و�أك��د 
ومب�در�ته  حمالته  �ضيو��ضل  �لنف�ي�ت 
�ل���ت���وع���وي���ة يف خم��ت��ل��ف �أرج��������ء �إم������رة 
�ملوؤ�ض�ض�ت  ك���ف��ة  م�����ض��ت��ه��دف���  �أب���وظ���ب���ي 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��������ض���ة م���ن �أج�����ل رفع 
معدل �لوعي و�لتثقيف حول كل م� من 
�ض�أنه �أن يعود ب�لنفع علين� من �لتع�مل 

�ل�ضليم مع �لنف�ي�ت.

الإد�رة  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  �أن  �إىل  ي�����ض���ر 
فيم�  متو��ضلة  جهود�  يبذل  �لنف�ي�ت 
ي��ت��ع��ل��ق ب�����إع�����دة ت���دوي���ر �مل��خ��ل��ف���ت بكل 
�ملخلف�ت  وتعترب  وقط�ع�ته�  �أ�ضن�فه� 
�أ���ض������ض��ي��� م��ن��ه��� ويتم  �مل��ن��زل��ي��ة ج�����زء� 
�ل��ت��ع���م��ل م��ع��ه��� ع��ل��ى �أك����رث م���ن ج�نب 

لتحقيق �ال�ضتف�دة �لق�ضوى منه�.
مع�جلة  ع����ل����ى  “تدوير”  وي������رك������ز 
�أج����ل حتويله�  �مل��ن��زل��ي��ة م���ن  �مل��خ��ل��ف���ت 
للبيئة  ف�ئدة  ذ�ت  كلي�  جديدة  ملنتج�ت 

و�ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

�الإم���ر�ت حيث ت�ضتعد بعد  �ضي�حي و�ع��د تنتظره  مو�ضم 
4 �أي�م ال�ضتقب�ل “�إك�ضبو 2020 دبي �أحد �أهم �الأحد�ث 
�أهم  �إىل  للتحول  يوؤهله�  م�  وهو  وت���أث��ري�ً،  زخم�ً  �لع�ملية 
وجهة ع�ملية لل�ضي�حة على مد�ر 6 �أ�ضهر �إذ من �ملنتظر �أن 
 190 �أكرث من  ي�ضتقطب �حلدث ماليني �لز�ئرين من 
دولة ب�لتو�زي مع تطلع �لعديد من �ل�ض�ئحني �إىل زي�رة 
ب�لعرو�ش  لال�ضتمت�ع  �ملقبل  دي�ضمرب  خ��الل  �الإم������ر�ت 
و�لفع�لي�ت �مل�ض�حبة الحتف�الت �لدولة مبرور 50 ع�م�ً 
�حلدث  �أن  �ملخت�ضني  من  �لعديد  وي��رى  ت�أ�ضي�ضه�.  على 
وترية  لت�ضريع  �ل��ع���ج��ل  �ل��ت��دخ��ل  مب��ث���ب��ة  �ضيعد  �ل��ع���مل��ي 
�ملوؤ�ض�ض�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�ضحح  �أن  يتوقع  حيث  �ل��ت��ع���يف 
�ل�ضي�حية م�ض�ر ��ضتثم�ر�ته� قبل �أي مك�ن �آخر يف �لع�مل. 
يق�م  �ل��ذي  �لع�ملي  �ل�ضي�حة  بيوم  �الإم����ر�ت غد�  وحتتفي 

وقد قدمت  �ض�مل”  لتحقيق منو  “�ل�ضي�حة  �ضع�ر  حتت 
منوذج�ً متك�ماًل وملهم�ً يف �لتع�مل مع تد�عي�ت فريو�ش 
تع�في�ً  �ل���دول  �أ���ض��رع  م��ن  وب���ت��ت و�ح���دة  “كوفيد-19”، 
للمن�ض�آت  �ملرتفعة  �الإ�ضغ�ل  معدالت  وتعد   . �الأزم���ة  من 
و�لثقة  �ل�ضي�حي  �ل��ق��ط���ع  ت��ع���يف  ع��ل��ى  دل��ي��ال  �ل�ضي�حية 
مع�يري  �أعلى  ل�ضم�ن  يوفره�  �لتي  ب���الإج��ر�ء�ت  �لكبرية 
�لقط�ع  �إح�ض�ء�ت  و�أظهرت  لل�ضي�ح.  و�ل�ضالمة  �ل�ضحة 
�ملن�ض�آت  �إي������ر�د�ت  �إج���م����يل  �رت��ف���ع��� الف��ت��� يف  �ل�����ض��ي���ح��ي 
ملي�ر   11.3 نحو  �إىل  لت�ضل  �الإ�ضغ�ل،  ون�ضب  �لفندقية 
�الأول  للن�ضف  ب�ملئة   62 �إىل  ت�ضل  �إ�ضغ�ل  وبن�ضبة  درهم 
من ع�م 2021 مق�رنة بنحو 8.6 ملي�ر درهم و53.6 
ب�ملئة للفرتة ذ�ته� يف 2020. وتبدو تلك �الأرق���م ق�بلة 
�لث�ين  �لن�ضف  �الأ���ض��ه��ر  خ��الل  م�ضطرد  ب�ضكل  ل��ل��زي���دة 
�لقط�ع  �ل���ذروة يف  و�ل��ذي يعد مو�ضم  �لع�م �حل���يل،  من 
ملعر�ش  �لدولة  ��ضت�ض�فة  م� ميثله  �إىل  �إ�ض�فة  �ل�ضي�حي 

�أد�ء  على  �ملب��ضر  وت���أث��ريه   ،2020 دب��ي  �ل���دويل  �إك�ضبو 
�لقط�ع. و بلغ عدد نزالء �ملن�ض�آت �لفندقية خالل �لن�ضف 
�الأول من ع�م 2021 - 8.3 مليون نزيل على م�ضتوى 
بنف�ش  مق�رنة  15ب�ملئة  �إىل  ت�ضل  زي���دة  بن�ضبة  �ل��دول��ة 
�ملن�ض�آت  ن���زالء  �ل�����ض���ب��ق، كم� بلغ ع��دد  �ل��ع���م  �ل��ف��رتة م��ن 
�لفندقية يف �لدولة من �ل�ضي�حة �لد�خلية خالل �لن�ضف 
�الأول من �لع�م �جل�ري 2021 حو�يل 2.3 مليون نزيل 
�لفرتة  خ��الل  فندقي  نزيل  مليون   1.3 مق�بل  فندقي، 
�إىل  و�ضلت  وبن�ضبة منو مرتفعة   ،2020 ع�م  ذ�ته� من 
�ل�ضي�حي يف دول���ة �الإم�����ر�ت  �ل��ق��ط���ع  ب���مل��ئ��ة. وي���ربز   77
�ل��دخ��ل، حيث  م�����ض���در  تنويع  �ضي��ضة  رك���ئ��ز  �أه���م  ك���أح��د 
�ملحلي  �ل��ن���جت  �ل��ق��ط���ع �حل��ي��وي يف  ه���ذ�  ُت��ق��در م�ض�همة 
�أن  �ملتوقع  161 ملي�ر دره��م، ومن  ب�أكرث من  �الإجم�يل 
2027، يف  ع���م  بحلول  دره��م  ملي�ر   234.2 �إىل  ت�ضل 
�لد�خلية لوحده� يف �القت�ض�د  �ل�ضي�حة  �إ�ضه�م  بلغ  حني 

�لوطني 41 ملي�ر درهم خالل �لع�م �مل��ضي، مع توقع�ت 
و�تخذت  �ملقبلة.  �ل�ضنو�ت  خ��الل  �لرقم  ه��ذ�  مب�ض�عفة 
�لقر�ر�ت  م���ن  �مل������ض��ي��ة جم��م��وع��ة  �ل���ف���رتة  �الإم��������ر�ت يف 
�مل����ب�����در�ت �لر�مية  �ل��ع��دي��د م���ن  و�الإج��������ر�ء�ت و�أط��ل��ق��ت 
وت�ضريع  و�ل�ضفر،  �ل�ضي�حة  قط�ع  وتطوير  حتديث  �إىل 
�إطالق  مثل  كوفيد-19  ج�ئحة  �أث���ر  من  تع�فيه  عملية 
وقر�ر  �ل��دخ��ول،  و�ملتعددة  �لطويلة  �ل�ضي�حية  �لت�أ�ضرية 
��ضتقب�ل طلب�ت ت�أ�ضري�ت �ل�ضي�حة للمطعمني من  �إع�دة 
جميع �لدول. و�أ�ضهمت �جلهود �حلثيثة يف عملية توزيع 
لق�ح�ت كوفيد-19 على نط�ق و��ضع وبوترية �ضريعة يف 
جعل �الإم�ر�ت مالذ�ً �ضي�حي�ً �آمن�ً ب�لن�ضبة لعدد كبري من 
�لع�مل  دول  �الم���ر�ت  تت�ضدر  حيث  �لع�مل،  حول  �ل�ضي�ح 
يف معدالت توزيع �للق�ح�ت و�إجر�ء �لفحو�ض�ت �خل��ضة 
بك�ضف �الإ�ض�بة ب�لفريو�ش، �الأمر �لذي يجعله� من �أكرث 

�لدول �أم�ن�ً و�ضالمة حول �لع�مل.

مو�صم �صياحي و�عد .. �لإمار�ت بني �لأ�صرع تعافيا و��صتعد�د� لو�قع ما بعد كوفيد
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املال والأعمال

كهرباء دبي تد�صن م�صروعا جتريبيا لتخزين 
�لطاقة با�صتخد�م بطاريات �لليثيوم-�أيون 

•• دبي-وام:

�آل  ر��ضد  بن  م�ضروع�ً جتريبي�ً يف جممع حممد  دبي  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  د�ضنت 
�لليثيوم  بط�ري�ت  �أنظمة  ب��ضتخد�م  �لط�قة  لتخزين  �ل�ضم�ضية  للط�قة  مكتوم 
 1.21 �إىل  ت�ضل  تخزينية  ب��ق��درة  �لع�ملية  ت�ضال  �ضركة  م��ن   Li-ion –�أيون 
10 �ضنو�ت.  �إىل  8.61 ميج�و�ت �ض�عة وبعمر �فرت��ضي ي�ضل  ميج�و�ت و�ضعة 
وق�ل مع�يل �ضعيد حممد �لط�ير�لع�ضو �ملنتدب �لرئي�ش �لتنفيذي لهيئة كهرب�ء 
وتعزيز  �لط�قة  م�ض�در  لتنويع  �لهيئة  جهود  �ضمن  ي�تي  �مل�ضروع  �إن  دبي  ومي�ه 
تقني�ت تخزينه� ويهدف �إىل تقييم قدر�ت وخ�ض�ئ�ش هذه �لتقنية من �لن�حيتني 
�إنت�ج  �لكهرب�ء يف حمط�ت  الأنظمة  �لت�ضغيلي  �الإط���ر  و�القت�ض�دية �ضمن  �لفنية 
�لط�قة �ل�ضم�ضية �لكهرو�ضوئيةو�ختب�ر دور هذه �لتقنية يف �لتك�مل بني �لط�قة 
�لنظيفة و�لتخزين لتحقيق �أق�ضى قدر من �لكف�ءة و�العتم�دية.” و�أ�ض�ر مع�يل 
بينه�  من  للتخزين  �أخ��رى  م�ضروع�ت  تنفيذ  على  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  �لط�ير 
��ضتخد�م �لط�قة �ل�ضم�ضية �ملركزة يف �ملرحلة �لر�بعة من جممع حممد بن ر��ضد 
�ملرّكزة  �ل�ضم�ضية  �لط�قة  تقنيتي  بني  جتمع  �ل�ضم�ضيةو�لتي  للط�قة  مكتوم  �آل 
و�ضتت�ضمن  ميج�و�ت   950 �إىل  ت�ضل  �لكهرو�ضوئيةبقدرة  �ل�ضم�ضية  و�لط�قة 
�أكرب قدرة تخزينية للط�قة �ل�ضم�ضية يف �لع�مل ملدة 15 �ض�عة م� �ضي�ضمح ب�إنت�ج 
�لط�قة على مد�ر 24 �ض�عة؛ وم�ضروع �ملحطة �لكهروم�ئية يف حت� بقدرة 250 
�لكهرب�ء  و�ضتنتج  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف  نوعه�  من  �الأوىل  وتعد  ميج�و�ت 
 1،500 �إىل  �لتخزينية  �ضعته�  وت�ضل  حت�  �ضد  يف  �ملخزنة  �ملي�ه  من  ب�ال�ضتف�دة 
ميج�و�ت �ض�عة؛ وم�ضروع “�لهيدروجني �الأخ�ضر” �لذي نفذته �لهيئة ب�لتع�ون 
نوعه يف  �الأول من  للط�قة”ويعد  و”�ضيمن�ش  دبي”   2020 “�إك�ضبو  مكتب  مع 
ب��ضتخد�م  �الأخ�ضر  �لهيدروجني  �إفريقي� الإنت�ج  و�ضم�ل  �الأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة 
�لبحوث  ملركز  �لت�بعة  �خل�رجية  �الختب�ر�ت  من�ض�آت  يف  �ل�ضم�ضيةوذلك  �لط�قة 

و�لتطوير يف جمّمع حممد بن ر��ضد �آل مكتوم للط�قة �ل�ضم�ضية.
و�أ�ض�ر �ملهند�ش وليد بن �ضلم�ن �لن�ئب �لتنفيذي للرئي�ش لقط�ع تطوير �الأعم�ل 
و�لتميز يف �لهيئة �إىل �أن �مل�ضروع يعد �لث�ين �لذي �أطلقته �لهيئة يف جممع حممد 
مع  ب�لتع�ون  �الأول  �مل�ضروع  �أطلقت  �ل�ضم�ضيةحيث  للط�قة  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن 
�ل�ضوديوم  بط�ري�ت  �أنظمة  و�ختب�ر  تركيب  �الإم�ر�ت”بهدف  “�أمبلك�ش  �ضركة 
ميج�و�ت   1.2 �إىل  ت�ضل  تخزينية  بقدرة   /NaS/ �لط�قة  لتخزين  �لكربيتية 
م�ضتوى  على  �لط�قة  تخزين  م�ضروع�ت  �أول  ويعد  �ض�عة  ميج�و�ت   7.5 و�ضعة 

�ملوؤ�ض�ض�ت �خلدم�تية يف �ملنطقة.

�لقرية �لعاملية �أف�صل وجهة 
عائلية يف �ل�صرق �لأو�صط 

•• دبي -وام:

�أعلنت �لقرية �لع�ملية عن فوزه� بج�ئزة “ �أف�ضل وجهة ع�ئلية يف �ل�ضرق 
ويحتفي   .2021 لع�م  �ملرموقة  �لع�ملية  �ل�ضفر  “ �ضمن جو�ئز  �الأو�ضط 
�لع�ئلي ومتيز  �ل��رتف��ي��ه  �لع�ملية يف جم���ل  �ل��ق��ري��ة  ب��ري���دة  �الإجن�����ز  ه��ذ� 
�لتج�رب �لتي توفره� وتعدد �لرب�مج �لرتفيهية �لتي يتم تنظيمه� عرب 
مو��ضمه� �ملختلفة لل�ضيوف من جميع �الأعم�ر ومن جميع �أنح�ء �لع�مل. 
كم� تعّد هذه �جل�ئزة مبث�بة م�ضدر �إله�م لدعمه� يف م�ضرية منوه� تز�من�ً 

مع �قرت�ب موعد �نطالق �ملو�ضم �جلديد يف 26 �أكتوبر.
و��ضتط�عت �لقرية �لع�ملية تعزيز مك�نته� على خ�رطة �مل�ضهد �ل�ضي�حي يف 
�ملنطقة عرب توفري جت�رب تبقى يف �لب�ل ل�ضيوفه� خالل مو�ضمه� �لذي 
�ليوبيل  مو�ضم  �حتف�الت  خ��الل  �لوجهة  و��ضتقبلت  �أ�ضهر.  ل��ضبعة  �متد 
�لف�ضي م� يزيد على 4.5 مليون �ضيف ��ضتمتعو� مبجموعة من �لرو�ئع 
�لتي ت�ضمنت فع�لي�ت مميزة ون�ض�ط�ت ��ضتثن�ئية ووجه�ت ترفيهية تلبي 

�أذو�ق �ل�ضيوف من ك�فة �الأعم�ر.
وق�لت ج�كي �إلينبي مدير �إد�رة تنفيذي - �لت�ضويق و�لفع�لي�ت يف �لقرية 
�إ�ضع�د �ضيوفن�  “ نحن ملتزمون يف �لقرية �لع�ملية ب�لعمل على  �لع�ملية : 
وتوفري �أف�ضل �لتج�رب �لتي حتظى بتقديرهم و�هتم�مهم ب�ضكل م�ضتمر 
» . و�أ�ض�فت” ي�أتي ح�ضولن� على هذ� �لتقدير كدليل على ثقة �ل�ضيوف 
بن� وب�لتج�رب �لتي نقدمه� لهم بن�ء على جهود فرق �لعمل و�ضرك�ئن� من 
�لدول وخ�رجه� و�لتز�مهم ب�إ�ضع�د �ضيوفن� وتوفري �لتج�رب �لتي تبقى يف 

ب�لهم على �لدو�م« .
وت���ب��ع��ت “ ت���أت��ي ه��ذه �جل���ئ��زة ت��ز�م��ن���ً م��ع �ال���ض��ت��ع��د�دت �جل���ري��ة الفتت�ح 
�أبو�بن� �أم�م �ل�ضيوف خالل �ملو�ضم 26 لت�ض�هم يف تعزيز جهودن� �له�دفة 
�جلديد  ب�ملو�ضم  �خل��ضة  �لرتفيهية  و�ل��رب�م��ج  �لعرو�ش  �أجمل  لتوفري 
لعي�ش  �ملف�ج�آت  من  جمموعة  مع  �ضيوفن�  ال�ضتقب�ل  تطلع�تن�  وت��و�ك��ب 
�أروع �لذكري�ت �بتد�ء من 26 �أكتوبر �لق�دم، وي�ضعدين ب�لني�بة عن فريق 
عمل �لقرية �لع�ملية �لتوجه ب�ل�ضكر للق�ئمني على جو�ئز �ل�ضفر �لع�ملية 

وجلميع �ضرك�ئن� يف قط�ع �ل�ضفر و�ل�ضي�حة » .

�أ�صبوع �لنفط �لأفريقي يختار دبي لإطالق �أول فعالية ح�صورية له
•• دبي -وام: 

ت�ضت�ضيف دبي �لدورة �ل�ض�بعة و�لع�ضرين 
من “�أ�ضبوع �لنفط �الأفريقي” معر�ش 
�لنفط و�لغ�ز �لر�ئد يف �لق�رة �الأفريقية 
نوفمرب   11 �إىل   8 م����ن  �ل����ف����رتة  يف 
عقد  و�ضيتم  جمري�  مدينة  يف   2021
من   � حر�ضً دب��ي  يف  م��رة  الأول  �لفع�لية 

�ملنظمني على �أمن و�ضالمة �مل�ض�ركني.
وعلى �لرغم من �لتغيري �ملوؤقت يف مك�ن 
�نعق�د �لفع�لية من مدينة كيب ت�ون يف 
جنوب �أفريقي� �إىل دبي بدولة �الإم�ر�ت 
يو��ضل “�أ�ضبوع �لنفط �الإفريقي” دوره 
و�ملع�مالت  �ل�����ض��ف��ق���ت  ع��ق��د  حتفيز  يف 
م�ض�ريع  يف  �ال���ض��ت��ث��م���ر�ت  و����ض��ت��ق��ط���ب 
��ضتك�ض�ف و�إنت�ج �لنفط و�لغ�ز وت�ضهيل 
�ل�ضر�ك�ت �جلديدة وفر�ش �لتو��ضل يف 

�أفريقي�  يف  �لبرتولية  �ملنتج�ت  ق��ط���ع 
ومي��ث��ل �حل����دث ف��ر���ض��ة م��ه��م��ة كج�ضر 
�أف��ري��ق��ي��� ومنطقة  ق�����رة  ب���ني  ت��و����ض��ل 
�ل�ضوء  ي�ضلط  ح��ي��ث  �الأو����ض���ط  �ل�����ض��رق 
�الإمك�ن�ت �له�ئلة �لتي تتمتع به� �ل�ضوق 

�الأفريقية.
�الأ�ضبوع نخبة من  وي�ض�رك يف فع�لي�ت 
ق�دة �حلكوم�ت و�لوزر�ء وكب�ر �مل�ضوؤولني 
وي�ضهد �حلدث م�ض�ركة 66 يف �مل�ئة من 
غ�ن�  ذل��ك  يف  مب�  �الأفريقية  �حلكوم�ت 
و�أوغند� و�ل�ضنغ�ل و�ض�حل �لع�ج وكيني� 
وجمهورية �لكونغو �لدميقر�طية ..كم� 
وطنًي�   ��� م��ع��ر���ضً  24 ��ضت�ض�فة  �ضتتم 
للط�قة على مد�ر �الأ�ضبوع توفر من�ضة 
و�ضرك�ت  للوزر�ء  خم�ض�ضة  ��ضتثم�رية 
�ل���ن���ف���ط �ل���وط���ن���ي���ة و����ض���رك����ت �مل���ر�ف���ق 
و�لتعرف  �ل�����ض��ف��ق���ت  لعقد  و�مل��ن��ظ��م��ني 

“حتقيق  �ضع�ر  �ضرك�ء جدد. وحتت  �إىل 
�لنج�ح يف �ضوق متغري” يجمع “�أ�ضبوع 
�لنفط �الإفريقي” حتت مظلته �أبرز ق�دة 
و�حلكوم�ت  �لقط�ع  ممثلي  م��ن  �لفكر 
�لذين �ضيعيدون �ضي�غة م�ضتقبل قط�ع 
..و�ضمن هذ�  �إفريقي�  و�لغ�ز يف  �لنفط 
�ال�ضرت�تيجي  �مل��وؤمت��ر  �ضريكز  �ل�ضع�ر 
و�إنت�ج  ��ضتك�ض�ف  ق��ط���ع  ج���ه��زي��ة  على 
�لنفط و�لغ�ز يف �أفريقي� للتكيف مع �آث�ر 
ج�ئحة كوفيد-19 و�لتحول �ل�ضريع يف 
قط�ع �لط�قة مع �إع�دة بن�ء �لقط�ع من 
و�الإمك�ن�ت  �لفر�ش  عن  �لك�ضف  خالل 
�لنفط  ع��ن  �لتنقيب  ل�����ض��رك���ت  �مل��ت���ح��ة 

و�لغ�ز.
�الأفريقي”  �ل��ن��ف��ط  “�أ�ضبوع  وي��ح��ظ��ي 
�لنفط  بدعم كبري من كربي�ت �ضرك�ت 
�أنح�ء  م���ن خم��ت��ل��ف  و�ل���ط����ق���ة  و�ل���غ����ز 

�لع�مل مب� يف ذلك توت�ل للط�قة و�إيني 
وريكون  وبريينكو  و�إكوينور  و�ضيفرون 
�أفريقي� و�ضيبالت وتيوللو �أويل و�أفريك� 
�أويل كورب وبي جي �إ�ش وفجرو �إ�ض�فة 
�إىل وود م�كنزي �ضريك �الأبح�ث الأ�ضبوع 

�لنفط �الأفريقي.
وق�ل مع�يل م�ثيو �أوبوكو برميبه وزير 
�أ�ضبوع  �إن  غ���ن���  ج��م��ه��وري��ة  يف  �ل��ط���ق��ة 
�نتظ�ره  ط���ل  ح��دث  �الأف��ري��ق��ي  �لنفط 
ب���ل��ن�����ض��ب��ة ل�����ض��ن���ع��ة �ل��ن��ف��ط و�ل���غ����ز يف 
�لتي  �لتو��ضل  فر�ش  �إن  حيث  �أفريقي� 
يوفره� ت�ضمن �ملرونة و�لتقدم �مل�ضتمر 
..معرب�ً  وخ���رج��ه���  �ملنطقة  يف  للقط�ع 
هذ�  ينتقل  �الأ���ض��ب��وع  الأن  ���ض��ع���دت��ه  ع��ن 
�ل�ضرق  منطقة  �إىل  �أفريقي�  م��ن  �ل��ع���م 
على  ذل��ك  �ضي�ض�عدهم  حيث  �الأو���ض��ط 
ت�ضليط �ل�ضوء على �الإمك�ن�ت و�لقدر�ت 

�لتي تتمتع به� �لق�رة �الإفريقية.
و�����ض����د ب���جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي بذله� 
�الأفريقي”  �ل��ن��ف��ط  “�أ�ضبوع  م��ن��ظ��م��و 
�ل���ذي���ن ح��ر���ض��و� ع��ل��ى م�����ض���رك��ة جميع 
�تب�ع  م��ع  �ملهم  ه��ذ� �حل��دث  �ملعنيني يف 
�ملتعلقة  �ل�������ض���الم���ة  �إج����������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع 

بج�ئحة كوفيد-19.
وع�����رّب ن��ي��ك��وال���ش ت�����ري�ز رئ��ي�����ش قط�ع 
�للجنة  �ال���ض��ت��ك�����ض���ف و�الإن���ت����ج وع�����ض��و 
عن  للط�قة  توت�ل  �ضركة  يف  �لتنفيذية 
�أ�ضبوع  يف  �ملتحدثني  �أح��د  كونه  �ضع�دته 
�إحدى  ..وب�عتب�ره�  �الأف��ري��ق��ي  �لنفط 
ف�إن  �إف��ري��ق��ي���  يف  �ل��ن��ف��ط  منتجي  �أك���رب 
“توت�ل للط�قة” ملتزمة ب�ال�ضتك�ض�ف 
يف �أف��ري��ق��ي��� م��ع��رب���ً ع���ن ت��ط��ل��ع��ه��م �إىل 
م�����ض���رك��ة وم��ن���ق�����ض��ة روؤي���ت���ه���م يف هذه 

�لفع�لية �ملهمة يف دبي.

�ليوم.. �نطالق »�أبوظبي لل�صيد و�لفرو�صية« مب�صاركة 680 �صركة وعالمة جتارية من 44 دولة
•• اأبوظبي-وام:

حت���ت رع����ي���ة ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل نهي�ن ممثل �حل�كم يف منطقة  ز�يد 
�لظفرة ، رئي�ش ن�دي �ضق�ري �الإم�ر�ت، 
فع�لي�ت  �الث��ن��ني  �ل��ي��وم  ���ض��ب���ح  تنطلق 
�ل������دورة �ل����� 18 م���ن �مل��ع��ر���ش �ل����دويل 
لل�ضيد و�لفرو�ضية “�أبوظبي 2021”، 
وعالمة  �ضركة   680 مب�ض�ركة  وذل��ك 
جت����ري���ة م���ن 44 دول������ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
ن�دي �ضق�ري �الإم�ر�ت، وي�ضتمر حتى 3 

�أكتوبر 2021.
وي��ح��ظ��ى �حل����دث ب��رع���ي��ة ر���ض��م��ي��ة من 
و�ل�ضندوق  �أب���وظ���ب���ي،   - �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
�لدويل للحف�ظ على �حلب�رى، ومركز 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع���ر���ش، ور�ع���ي 
�ملعد�ت  لتج�رة  “بينونة  �ضركة  �لقط�ع 
لرع�ة  �إ���ض���ف��ة  و�ل�ضيد”،  �لع�ضكرية 
�لفع�لي�ت كل من �ضركة �لف�ر�ش �لع�ملية 
للفرو�ضية،  ظ���ب���ي����ن  ون��������دي  ل��ل��خ��ي��م، 
ARB- و ديز�ين”،  “�ضم�رت  و�ضركة 

�ل���ع���الم���ة  �����ض����ري����ك   Emirates
�ل�����ض��ي���ر�ت، وقن�ة  ل�����ض��ن���ع��ة  �ل��ت��ج���ري��ة 
�لر�ضمي  �الإع���الم���ي  �ل�����ض��ري��ك  ب��ي��ن��ون��ة 

للحدث.
�ملن�ضوري،  ع��ل��ي  م���ج��د  م��ع���يل  ق����ل  و 
للمعر�ش،  �ملنظمة  �لعلي�  �للجنة  رئي�ش 
�الإم�ر�ت،  �ضق�ري  لن�دي  �لع�م  �الأم��ني 
يف  ُي�����ض���رك��ون  حملي�ً  ع���ر���ض���ً   319 �إّن 
32 جهة  ع����ن  ف�������ض���اًل  �ل���������دورة،  ه�����ذه 
 20 حكومية ور���ض��م��ي��ة، وم��� ي��زي��د ع��ن 
ودولية  وموؤ�ض�ضة حملية  ن�دي� وجمعية 
ُت��ع��ن��ى ب���ل�����ض��ق���رة، وذل���ك ع��ل��ى م�ض�حة 
ُت��ق���رب 50 �أل���ف م��رت مربع،  �إج��م���ل��ي��ة 
ه��ي �مل�����ض���ح��ة �الأك����رب يف ت���ري��خ �حلدث 
فع�لي�ت  �أي�����ض���ً  �ل��ع���م  �ل���ذي ي�ضهد ه��ذ� 
ه��ي �الأك���رث تنّوع�ً وغ��ن��ًى م��ن خ��الل م� 
وُم�ض�بق�ت  ح��ّي���ً  ن�ض�ط�ً   90 ع��ن  ي��زي��د 
�ضّيقة وعرو�ش تر�ثية وري��ضية �ض�حرة 
لنحو  �إ�ض�فة  �ملعر�ش،  يرتّقبه� جمهور 
وذلك  ه�دفة،  تعليمية  عمل  ور�ضة   50
فّن�ن�ً   125 عن  يزيد  م�  يعر�ش  بينم� 
�إم���ر�ت��ي���ً وع��رب��ي���ً وع���مل��ي���ً �إب��د�ع���ت��ه��م يف 

قط�ع �لفنون و�حلرف �ليدوية.
وُيعترب معر�ش �أبوظبي �لدويل لل�ضيد 
و�لفرو�ضية، �الأكرب من نوعه يف منطقة 
�ل�ضرق �الأو�ضط و�أفريقي�، ويو��ضل بكل 
مت��ضي�ً  وم�ض�ريعه  خططه  تطوير  ثقة 
م��ع دوره �ل��ب��ي��ئ��ي و�ل���رت�ث���ي �ل���ر�ئ���د يف 
يف  ُي�ضكله  وم���  �ملُ�ضتد�م،  �ل�ضيد  تعزيز 
ثمينة  �ضنوية  فر�ضة  م��ن  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت 
بهدف  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية  لل�ضرك�ت 
�لقوية  �ل��ت��ج���ري��ة  �ل��ف��ر���ش  �ك��ت�����ض���ف 

�ملُت�حة له�.
مدى  على  �لن�ضخة  ه��ذه  تنظيم  وتقّرر 
�ملعر�ش،  ت�ريخ  �الأوىل يف  �أّي���م للمّرة   7
��ضرت�تيجية  ���ض��م��ن  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  يف 
مهرج�ن  �إىل  وحتويله  �حل��دث  تطوير 

�ض�مل ُيلّبي �لطموح�ت �ملُتز�يدة لُع�ّض�ق 
�ل�ضق�رة و�ل�ضيد و�لفرو�ضية يف خمتلف 
�أوىل  منذ  �آخ��ر،  بعد  ع�م�ً  �لع�مل  �أنح�ء 
 2003 يف  �ن���ط���ل���ق���ت  �ل����ت����ي  دور�ت����������ه 
ز�يد  �ل�ضيخ  له  �ملغفور  بزي�رة  وت�ضّرفت 

بن �ضلط�ن �آل نهي�ن “طّيب �هلل ثر�ه«.
للدورة  �حل���دث  ثيمة  �ع��ت��م���د  مّت  وق���د 
�ل��ق���دم��ة “ ����ض��ت��د�م��ة وت������ر�ث.. ب���روٍح 
�أبوظبي  جل��ه��ود  �ن��ع��ك������ض���ً   ،“ ُم��ت��ج��ّددة 
�لبيئة  �����ض���ت���د�م���ة  ت��ع��زي��ز  يف  و�ل����ع�����مل 
و�ل���������ض����ي����د و�ل�����ري������������ض������ت �ل����رت�ث����ي����ة 
وبلورة  �ل�ضلة،  ذ�ت  �لتج�رية  و�الأعم�ل 
�حلدث.  لتطوير  �ض�ملة  ��ضرت�تيجية 
كم� وتت�ضمن �خلطة �لتو�ضعية �ل�ض�ملة 
بخدم�ت  �مل���ع���ر����ش  حم���ت���وى  ت���ط���وي���ر 

وتقني�ت و�أن�ضطة وفع�لي�ت ُمبتكرة.
�إذ  �ملعر�ش بجم�هريية كبرية،  ويحظى 
ز�ره على مدى دور�ت��ه �مل��ضية م� يزيد 
منهم  ���ض��خ�����ش،   1500000 �ل����  ع���ن 
 120 �آالف ز�ئ���ر م��ن   110 �أك���رث م��ن 
 ./2019 /�أب��وظ��ب��ي  دورة  يف  جن�ضية 
وي�ضهد �حلدث �ضنوي�ً ُم�ض�ركة �أكرث من 
مب�  فع�لي�ته  تغطية  يف  �إعالمي   600

يزيد عن 12 لغة.
و�أكد مع�يل م�جد علي �ملن�ضوري، �أّنه م� 
ك�ن لهذ� �لنج�ح �ملتو��ضل ليتحقق لوال 
على  �لر�ضيدة  للقي�دة  �لب�لغ  �حل��ر���ش 
على  و�ملح�فظة  �ملُ�ضتد�م  �ل�ضيد  تعزيز 
�الأ�ضيل، وبف�ضل  �لعربي  رك�ئز �لرت�ث 
�ملعر�ش  به  �ل��ذي يحظى  �لكبري  �لدعم 
خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ض�حب  قبل  من 
بن ز�يد �آل نهي�ن رئي�ش �لدولة “حفظه 
�هلل” و�ض�حب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
ن�ئب  �أبوظبي  نهي�ن ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
�لق�ئد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة ، و�ملت�بعة 
�ل��د�ئ��م��ة م��ن ق��ب��ل ر�ع���ي �مل��ع��ر���ش �ضمو 
�آل نهي�ن ممثل  �ل�ضيخ حمد�ن بن ز�يد 
ن�دي  رئي�ش  �لظفرة  منطقة  يف  �حل�كم 

�ضق�ري �الإم�ر�ت.

ومع �نطالق دورته �لث�منة ع�ضر، يوؤكد 
/ و�لفرو�ضية  لل�ضيد  �ل���دويل  �ملعر�ش 

مك�نته  ج��دي��د  م��ن   /2021 �أب��وظ��ب��ي 
�الإقليمي  �ل�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �مل��ع��روف��ة 
�لرتويج  يف  �ملُ��ت��ن���م��ي  ودوره  و�ل�����دويل، 
�ل�ضيد  ه���و�ة  وج��م��ع  �ملُ�����ض��ت��د�م،  لل�ضيد 
و�الإبل  �خليل  وُع�ّض�ق  جو�نبه  مبختلف 
و�لرت�ث و�لفن يف ملتقى و�حد ينتظره 

ويرتقبه �جلميع �ضنوي�ً.
وُتقّدم هذه �لدورة مز�ي� جديدة للزو�ر 
ُتعزز من جتربة ح�ضورهم  و�لع�ر�ضني 
وُم�ض�ركتهم عرب �إت�حة فر�ضة �الطالع 
ل��ه��م ع��ل��ى �أح������دث �ب���ت���ك����ر�ت �خل����رب�ء 
الآر�ئهم  و�ال�ضتم�ع  و�لدوليني  �ملحليني 
حيث �ضّمم �ملعر�ش هذ� �لع�م، برن�جم�ً 
مط�بقة  ب���ه���دف  ل���ل���ع����ر����ض���ني  خ��������ض����ً 
�الأعم�ل فيم� بينهم، ف�ضاًل عن تقدمي 

ُمف�ج�آت �ضّيقة للجمهور.
وُت��ع��ت��رب ���ض���ح��ة �ل��ع��رو���ش �حل��ّي��ة، قلب 
�حلدث وحمور �أجمل فع�لي�ت �لعرو�ش 
يف  �إال  ُم�ض�هدته�  مُيكن  ال  �لتي  �حلّية 
معر�ش �أبوظبي لل�ضيد، ومنه� عرو�ش 
وور�ش  و�لرت�ثية،  �ملو�ضيقية  �لفرو�ضية 
تدريب �خليول، ومز�د �لهجن �لعربية، 
و�ل��رم���ي��ة ب���ل��ق��و���ش و�ل�����ض��ه��م م��ن على 
ظهر �خليل، وور�ش عمل حول �أ�ض��ضي�ت 
عن  ف�ضاًل  و�ملغ�مر�ت،  �ل��رب  يف  �لقي�دة 
�ل�ضق�رة  ج����ذور  ح���ول  تعليمية  رح��ل��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة وخ�����ض���ئ�����ض��ه��� �ل���ف���ري���دة من 
تقدمي مدر�ضة حممد بن ز�يد لل�ضق�رة 

وفر��ضة �ل�ضحر�ء، وغري ذلك �لكثري.
وت��رتك��ز حم����ور �مل��وؤمت��ر �ل���ذي ُينّظمه 
ن����دي ���ض��ق���ري �الإم������ر�ت ب���ل��ت��ع���ون مع 
�لع�ملي  و�الحت�������د  �ل��ي��ون�����ض��ك��و  م��ن��ظ��م��ة 
�لطيور  ع���ل���ى  و�مل���ح����ف���ظ���ة  ل��ل�����ض��ق���رة 
“ُم�ضتقبل  ح���ول   ،/IAF/ �جل����رح���ة 
�ضل�ضلة  عرب  ب�ل�ضقور”  �ل�ضيد  ري��ضة 
�����ض��ة، مب�  م����ن ور�������ش �ل���ع���م���ل �ملُ��ت��خ�����ضّ
مُي��ّث��ل��ه ذل���ك م��ن خ��ط��وة ه���م��ة لتعزيز 

ُق��در�ت �لدول �مل�ض�ركة يف ملف ت�ضجيل 
�ليون�ضكو،  يف  �إن�ض�ين  ك��رت�ث  �ل�ضق�رة 
�لتي ال ز�لت مُت�ر�ش  ولك�فة �ملجتمع�ت 
عرب  وخ��ضة  ب�ل�ضقور،  �ل�ضيد  ري��ضة 
معنية  وم��وؤ���ض�����ض���ت  �أن���دي���ة   110 ن��ح��و 
ب���ل�����ض��ق���رة مُت���ّث���ل 90 دول����ة ت�����ض��ّم يف 
�ألف �ضق�ر   75 جمموعه� م� يزيد عن 

حول �لع�مل.
وي�ضهد �ملعر�ش ، زي�دة ملحوظة يف عدد 
�لع�ر�ضني �ملحليني، حيث تتو�جد 319 
���ض��رك��ة �إم����ر�ت���ي���ة ت���ت���وّزع ع��ل��ى خمتلف 
�لقط�ع�ت �ل� 11 للمعر�ش، وذلك نظر�ً 
مل� ي�ضهده �ملعر�ش من �إقب�ل جم�هريي 
و��ضع يتز�يد كل ع�م، ب�الإ�ض�فة �إىل �أنه 
�خلرب�ت  ل��ت��ب���دل  ك��ب��رية  فر�ضة  ي�ضكل 
�لع�ملية  �ل�ضرك�ت  م��ع  �ل�ضفق�ت  وعقد 

�ملتخ�ض�ضة.
تر�ضيخ  يف  �ملحلية  �ل�����ض��رك���ت  وجن��ح��ت 
تخ�ض�ضه�،  جم�����ل  يف  ب���ق���وة  م��ك���ن��ت��ه��� 
و�أ�ضبحت منتج�ته� و�بتك�ر�ته� ت�ض�هي 
كم�  �لع�ملية،  �ملنتج�ت  �أف�ضل  وتن�ف�ش 
متكنت من �حل�ضول على عقود ت�ضنيع 
�لعالم�ت  �أب����رز  م��ن  للعديد  م�ضرتكة 

�لتج�رية.
وُيقّدم �ملعر�ش يف جميع قط�ع�ته فر�ض�ً 
و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  لل�ضرك�ت  مهمة 
�لن��ضئة لالنطالق ب�أعم�له� و�ال�ضتف�دة 
فر�ش  ب���إي��ج���د  متخ�ض�ضة  ب��ر�م��ج  م��ن 
عقد �ل�ضر�ك�ت �لتج�رية، وهو م� �ض�هم 
بت�أ�ضي�ش �لعديد من �ل�ضرك�ت �الإم�ر�تية 

يف �ل�ضنو�ت �الأخرية.
لتجربة  و��ضعة  خ��ي���ر�ت  ل���زّو�ره،  وُيتيح 
�ل��ك��ث��ب���ن �لرملية  �مل��ت��ع��ة و�الإث������رة ف���وق 
�ل���رب، ع��رب ق��ط���ع مركب�ت  ويف رح���الت 
ومعد�ت �لرتفيه يف �لهو�ء �لطلق، حيث 
�لدر�ج�ت  �أن���و�ع  و�أف�ضل  �أح��دث  تتوفر 
و�ملركب�ت �ملخ�ض�ضة لرحالت �ل�ضحر�ء 
و�أ���ض��ه��ر �لعالم�ت  �أه����م  �ل�����ض���ح��رة م��ن 
�إ�ض�فة للعديد  �لتج�رية �لع�ملية، وذلك 

من �ضرك�ت تعديل �ل�ضي�ر�ت ذ�ت �خلربة 
�لو��ضعة، حتت �ضقف و�حد يف �لقط�ع.

 ARB-Emirates ���ض��رك��ة  وحت���ظ���ى 
لو�زم  ت��وف��ري  يف  �ملتخ�ض�ضة   //4x4
كبري  ب�هتم�م  �لرب�عي  �ل��دف��ع  �ضي�ر�ت 
يف �ملعر�ش، وهي �ضركة ر�ئ��دة يف جم�ل 
للطرق  �مل��خ�����ض�����ض��ة  �مل���رك���ب����ت  ت��ع��دي��ل 
 40 �أك��رث م��ن  �ل��وع��رة وملحق�ته�، م��ع 
ع�م� من �خلربة. وُت�ض�رك ب�لعديد من 
رحالت  يف  �مل�ضتخدمة  �ل�ضي�ر�ت  ل��و�زم 
�ل�ضركة  وت���وف���ر  ك��م���  و�ل�����ض��ي��د.  �ل����رب 
ل�ضي�رة  �ل�������ض���الم���ة  وم����ع����د�ت  و����ض����ئ���ل 
و”منظم  دع�مي�ت  من  �لرب�عي  �لدفع 
و�ض�غط هو�ء” الإط�ر�ت �ضي�ر�ت �لدفع 
�لر�حة  مقتني�ت  ع��ن  ف�ضاًل  �ل��رب���ع��ي، 
�لربية،  �ل��رح��الت  يف  �لرتفيه  وو�ض�ئل 
منه� �ملجمد�ت �لتي تعمل على بط�رية 
�أنيق  ب�ضكل  م�ضممة  وكر��ضي  �ل�ضي�رة، 

لرحالت �لرب.
ومعد�ت  “مركب�ت  ق��ط���ع  ويف  �أي�����ض���ً، 
ت�ض�رك  �لطلق”،  �ل���ه���و�ء  يف  �ل��رتف��ي��ه 
“فريدوم �أوفرالند”، وهي �ضركة ن��ضئة 
ب�أ�ضلوب  �مل��غ���م��ر�ت  م��رك��ب���ت  لت�ضنيع 
�ملخ�ض�ضة  �ل�ض�حن�ت  من  و�أنيق،  ف�خر 
مركب�ت  �إىل  /�ل���ك���رف����ن����ت/  للتخييم 

�لدفع �لرب�عي �ملتميزة.
ر�ئدة  يف  �لتج�رية”  ر�م��ي  “�ضركة  �أم��� 
يف  �لرتفيه  وُم��ع��ّد�ت  مركب�ت  قط�ع  يف 
ع�م  يف  �أعم�له�  �نطلقت  �لطلق،  �لهو�ء 
�لطرق  ع�����ض���ق  ج��م��ع  ع��ن��دم���   ،1992
�ل�ضغف  ب��ني  �ل�ضيد  ورح����الت  �ل��وع��رة 
و�ملهنة ف�أ�ض�ضو� حينه� �ضركة توفر قطع 
ومنتج�ت  �لرب�عي  �لدفع  �ضي�ر�ت  غي�ر 
�لعن�ية به� وُم�ضتلزم�ته�. وق�ل م�ضوؤولو 
“ ل��ق��د ك���ن��ت د�ئ���ًم���� فر�ضة  �ل�����ض��رك��ة : 
ر�ئ��ع��ة ل��ن��� �أن ن��ك��ون ج����زًء� م��ن معر�ش 
و�لفرو�ضية..  لل�ضيد  �ل��دويل  �أبوظبي 
لل�ضي�ر�ت ح��ضرة يف هذ�  ر�مي  ف�ضركة 
�حلدث �له�م منذ �لع�م 2014. ونحن 
نتطلع �إىل م� ينتظرن� يف دورة /�أبوظبي 
و�لتي  ����ض����رة،  م��ف���ج���آت  م��ن   /  2021
للغ�ية  ومهمة  ��ضتثن�ئية  دورة  �ضتكون 
�أن يتع�فى �ل�ضرق  ب�لت�أكيد، خ��ضة بعد 

�الأو�ضط و�لع�مل من �الأزمة �ل�ضحية«.
ومعد�ت  م��رك��ب���ت  ق���ط����ع  ويف  ك���ذل���ك، 
�لرتفيه يف �لهو�ء �لطلق، تت�ألق عرو�ش 
 Dobinsons Spring & ���ض��رك��ة 
Suspension ، �ل�ضركة �لر�ئدة يف هذه 
�ل�ضن�عة يف �أ�ضرت�لي� و�ل�ضرق �الأو�ضط، 
و�ل��ت��ي �أجن���زت م��� ي��زي��د ع��ن 13000 
نت�ئج  �أع��ط��ت  مبتكر  وب��رن���م��ج  ت�ضميم 
�حرت�فية دقيقة. وق�ل �ل�ضركة : “ لقد 
3 �ضنو�ت يف معر�ش  �ض�ركن� على مدى 
وتلقين�  ر�ئ���ع،  ح��دث  �إن��ه   ،ADIHEX
م��ن قبل  ُم��ه��م���ً  وتوجيًه�  دع��ًم��� مم��ت���ز�ً 
�ملنظمني. يقدم معر�ش �أبوظبي حرفية 
و�خلدم�ت  �لتنظيم  يف  �جل���ودة  ع�لية 

تفوق توقع�تن� ».
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املال والأعمال
فتح باب الرت�سيحات جلوائز �ستيفي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام ٢0٢٢ 

برنامج جو�ئز �صتيفي �ل�صنوي �لثالث يكرم �لبتكار يف قطاع �لأعمال على �متد�د 17دولة 

جمارك دبي تعيد تدوير 113 �ألف قطعة من �لب�صائع �ملقلدة

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�الأو�ضط  �ل�ضرق  �ضتيفي  ج��و�ئ��ز  �أعلنت 
�لرت�ضيح  ب�ب  فتح  عن  �أفريقي�  و�ضم�ل 
ل��ل��ج���ئ��زة ع��ن دورت���ه���� ل��ل��ع���م 2022 ، 
ب��رع���ي��ة غ��رف��ة جت�����رة و���ض��ن���ع��ة ر�أ�����ش 
�ن  للج�ئزة  �ملنظمني   و�أع��ل��ن   ، �خليمة 
http://MENA.  : ر�ب��ط  هن�ك 

ميكن   ،.StevieAwards.com
للم�ضتهدفني به� �لدخول �إليه و�الطالع 
ع��ل��ى ب���ر�م���ج �جل�����ئ����زة وم��ت��ط��ل��ب���ت��ه��� ، 
�ل�  فئ�ت �جل���ئ��زة  �إي���ً من  و�لت�ضجيل يف 
�ل��ذي ي�ضم ك�فة  �لدليل  �ملعلنة يف   15
و�ضروطه  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل  و�آل����ي�����ت  �ل��ف��ئ���ت 
�لت�ضجيل  ب�������ب  �ن  �ىل  م�������ض���ريي���ن   ،
للرت�ضيح للج�ئزة ، و�لذي بد�أ يف تلقي 
�ل��رت���ض��ي��ح���ت ب��د�ي��ة �أك��ت��وب��ر �جل�����ري ، 
�ضيظل مفتوح�ً لتلقي �لرت�ضيح�ت حتى 
�أن يتم تقييم  2022 ، على  26 ين�ير 
�ملر�ضحني للج�ئزة �أواًل ب�أول وفق �ملع�يري 
�لع�ملية �لتي �ضبق و�ن و�ضعته� �جل�ئزة 
يتم  �أن  ع��ل��ى   ، �ل�����ض���ب��ق��ت��ني  دورت��ي��ه���  يف 
�ضتيفي  بجو�ئز  �لف�ئزين  عن  �الإع��الن 
للع�م  �أفريقي�  و�ضم�ل  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق 
2022، بفئ�ته� �لثالث �لذهبية و�لف�ضية 
و�لربونزية يف 24 م�ر�ش �ملقبل ، ويتم 
حفل  يف  ب�لف�ئزين  �الحتف�ل  ذل��ك  بعد 
بر�أ�ش  �أ�ضتوري�  و�ل���دورف  بفندق  كبري 

. �خليمة م�يو 2022 
هذه  �ن  ع��ن  للج�ئزة  �ملنظمون  وك�ضف 
ثالث  ���ض��م��ت    2022 ل��ل��ع���م  �ل������دورة 
فئ�ت جديدة  ، �الوىل فئة  “ �لفيديو “ 

•• دبي -وام:

�أع����دت ج��م���رك دب��ي ت��دوي��ر 113 �ألف 
قطعة من �لب�ض�ئع �ملقلدة ل��13 عالمة 
جت����ري���ة ب��ق��ي��م��ة ت��ق��دي��ري��ة ت��ب��ل��غ 750 
�ملر�كز  �أل��ف دره��م و�لتي مت �ضبطه� يف 
�جل��م��رك��ي��ة وذل�����ك �ن���ط���الق���� م���ن دعم 
�جلم�رك حلم�ية حقوق �مللكية �لفكرية 
�لتج�رية  �لعالم�ت  �ض�حبة  لل�ضرك�ت 
ودعم� حلم�ية �لبيئة يف دولة �الإم�ر�ت.

من  خمتلفة  �أن��و�ع���  �لب�ض�ئع  و�ضملت 

و�لتليفون�ت  و�مل���الب�������ش  �حل��ق���ئ��ب   “
ن�ض�ئية  جتميل  و�أدو�ت  �الأذن  و�ضم�ع�ت 
“ و�ضيتم حتويل تلك �لب�ض�ئع بعد �إع�دة 
ق�بلة لال�ضتخد�م يف  �إىل مو�د  تدوريه� 

جم�الت �أخرى .
�إع���دة �لتدوير بح�ضور  وج���ءت عملي�ت 
�لدبلوم��ضية  �ل��ه��ي��ئ���ت  م���ن  مم��ث��ل��ني 
و�لقن�ضلي�ت للوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية 
وفرن�ض�  �ملتحدة  و�ململكة  وكوري�  و�أمل�ني� 
مركزي  من  �لتفتي�ش  �ضب�ط  مب�ض�ركة 
جم�رك قرية �ل�ضحن وجبل علي وق�ضم 

ح���ل ن����ز�ع�����ت �مل��ل��ك��ي��ة �ل���ف���ك���ري���ة، حيث 
 4 �ل��ت��دوي��ر على م���د�ر  �أجن���زت عملي�ت 
�لفرتة  خ��الل  و��ضتمرت  متت�لية  �أي����م 

من 12 �إىل 15 �ضبتمرب 2021.
�إد�رة  مدير  م��ب���رك  عزير  يو�ضف  وق���ل 
حم�ية حقوق �مللكية �لفكرية يف جم�رك 
ع��ل��ى �حلد  ت��ع��م��ل  �ل����د�ئ����رة  “ �إن  دب����ي 
و�لت�ضدي  �مل�ضروعة  غ��ري  �لتج�رة  م��ن 
�ملقلدة  �ل��ب�����ض���ئ��ع  ت���ه���ري���ب  مل����ح�����والت 
وذلك  ب���الإم���رة  �جلمركية  �ملن�فذ  ع��رب 
�ملخت�ضة  �جله�ت  خمتلف  مع  ب�لتع�ون 
ب����ني حقوق  �ل�����ت�����و�زن  ب���ه���دف حت��ق��ي��ق 
�مل�ضتهلكني و�لتج�ر و�لعالم�ت �لتج�رية 
دعم� ملن�خ �قت�ض�دي تن�ف�ضي �آمن يدعم 
يف  �القت�ض�دية  �لقط�ع�ت  تنمية  م�ض�ر 

�إم�رة دبي«.
و�أ�ض�ر �إىل جهود جم�رك دبي وت�ضديه� 
ملح�والت �لتهريب للب�ض�ئع �ملقلدة ومنع 
م���ن خ���الل مر�كزه�  ل��ل��دول��ة  دخ��ول��ه��� 
الأ�ضر�ره�  جتنب�  �ملختلفة  �جل��م��رك��ي��ة 
وذلك  و�القت�ض�دية  و�ل�ضحية  �لبيئية 
دع���م���� ال����ض���ت���د�م���ة �ل��ب��ي��ئ��ة م����ن خالل 

عملي�ت �لتدوير للب�ض�ئع �ملقلدة.
ولفت �إىل �أن عملي�ت �إع�دة �لتدوير متت 
بح�ضور ممثلني من �أ�ضح�ب �لعالم�ت 

و�لتي تكرم �البد�ع�ت يف �بتك�ر مق�طع 
�لفيديو ، حيث �ضيتم �لتقييم من خالل 
و�لتوزيع  و�الإن���ت����ج  و�ل�ضكل  �لت�ضميم 
و�ل��ت��ف���ع��ل ، و�ل��ف��ئ��ة �ل��ث���ن��ي��ة  وتخت�ش 
ب���و����ض����ئ���ل �ل���ت���و�����ض���ل �الج���ت���م����ع���ي “ 
ويتم �لتقييم  على  �ل�ضو�ض�ل ميدي�” ، 
�ن�ض�ء و�إد�رة وت�ضويق  �أ�ض��ش �الإبتك�ر يف 
�ملختلفة  �الجتم�عي  �لتو��ضل  و�ض�ئل 
�لفع�لي�ت   “ فهي  �لث�لثة  �لفئة  �أم����   ،
�الفرت��ضية “ و�لتي تنطوي حتت فئ�ت 

جو�ئز �لفع�لي�ت و�لعرو�ش .
و�أ�ض�فت �جلهة �ملنظمة �أن �لرت�ضيح�ت 
 ، �ضتقبل ب�للغتني �لعربية و�الإجنليزية 

وت�ضتهدف �الأفر�د و�ل�ضرك�ت �خل��ضة و 
�لع�مة ، �لربحية وغري �لربحية �لكبرية 
�ل��رت���ض��ي��ح  الأي  ، وميكنهم  و�ل�����ض��غ��رية 
�ن �جل�ئزة  ، م�ضيفني  �لفئ�ت  عدد من 
وهي  17دولة  من  �ملر�ضحني  ت�ضتهدف 
�لعر�ق،  م�����ض��ر،  �ل��ب��ح��ري��ن،  �جل����ز�ئ����ر، 
�ملغرب، عم�ن،  ، لبن�ن،  �لكويت   ، �الأردن 
�ضوري�،  �ل�����ض��ع��ودي��ة،  ق��ط��ر،  ف��ل�����ض��ط��ني، 
تون�ش، تركي�، �الإم�ر�ت، �ليمن ، الفتني 
�ىل �ن �لرت�ضيح للج�ئزة للع�م 2022  
�ضيكون من خالل هذه �لفئ�ت : �ملو�قع 
 ، �الإجن�����ز   ، و�لتطبيق�ت  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�الأخرى  و�ملن�ضور�ت  �ل�ضنوية  �لتق�رير 

�الت�ض�الت   ، �مل��وؤ���ض�����ض��ة   / �ل�����ض��رك��ة   ،
لل�ضرك�ت  �لع�مة  و�لعالق�ت  �ملوؤ�ض�ضية 
خدمة   ، لكوفيد-19  �ال���ض��ت��ج���ب��ة    ،
�لفع�لي�ت   ، �لب�ضرية  �مل���و�رد   ، �لعمالء 
 ، �الإد�رة   ، و�الف���رت�����ض���ي���ة  �مل���ب��������ض���رة 
 ، �ملنتج  و�إد�رة  �ملنتج �جلديد   ، �لت�ضويق 
و�ض�ئل �لتو��ضل �الجتم�عي )�ل�ضو�ض�ل 
 ، �لتكنولوجي�   ، �لتكنولوجي�   ، ميدي�( 
�ضتيفي  ج��و�ئ��ز  �ن  م��وؤك��دي��ن   ، �لفيديو 
هي   ، �أفريقي�  و�ضم�ل  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق 
بتكرمي  �ملتخ�ض�ش  �لوحيد  �ل��ربن���م��ج 
�متد�د  على  �الأع��م���ل  قط�ع  يف  �البتك�ر 

�ملنطقة . 

�لتج�رية للت�أكيد على �أن �لد�ئرة تعمل 
�لعالم�ت  �أ����ض���ح����ب  ح��ق��وق  دع����م  ع��ل��ى 
�لتج�رية بك�فة �لطرق من �أجل توفري 
ب��ي��ئ��ة ����ض��ت��ث��م���ر �آم��ن��ة ل��ه��م �الأم����ر �لذي 
خ�رج  من  �ال�ضتثم�ر�ت  ج��ذب  يف  ي�ضهم 

�لدولة.
�أن �لب�ض�ئع �ملقلدة �لتي متت  �إىل  ونوه 
�إع�دة تدويره� �ضيتم حتويله� �إىل مو�د 
جم�الت  ع��دة  يف  منه�  �ال�ضتف�دة  ميكن 
�لتي  �الأخط�ر  جمتمعن�  جننب  وبذلك 
و�الأ����ض���ر�ر  �مل��ق��ل��دة  �ل��ب�����ض���ئ��ع  ت�ضببه� 

م�ضيفني �ن تقييم �ملر�ضحني �ضيخ�ضع 
�آل�����ي�����ة حتكيم  وف�������ق  ل����ل����ج�����ن حت���ك���ي���م 
وم��ع���ي��ري ع���ل��ي��ة �جل����ودة ، ح��ي��ث �ضيتم 
�أك��رث من 150  �مل�ض�بقة من قبل  حتكيم 
، ي��ت��م �خ��ت��ي���ره��م م���ن خمتلف  حُم��ك��م 
للمهتمني  م�����ض��ريي��ن   ، �ل���ع����مل  �أن���ح����ء 
�ل��ت��ح��ك��ي��م، ميكنه  ب���ل���ج����ن  ب����مل�������ض����رك���ة 
https:// �لر�بط  هذ�  خالل  �لتقدمي 
mena.stevieawards.com/sa-
ق�ل  جهته  من   .    .judge/register
غرفة  ع���م  مدير  �ل�ضبب  ح�ضن  حممد 
غرفة  »��ضتط�عت  ب���ل��وك���ل��ة:  �ل��ت��ج���رة 
جت����رة ر�أ����ش �خل��ي��م��ة  �أن جت��ذب �أنظ�ر 
�ل�ضرق  �ضتيفي  برع�يته� جل�ئزة  �لع�مل 
دورتيه�  �أف��ري��ق��ي��� يف  و���ض��م���ل  �الو����ض���ط 
رع�يتن�  نو��ضل  نحن  وه���   ، �ل�ض�بقتني 
منطلق  من   ، �لث�لثة  بدورته�  للج�ئزة 
رع�ية �لغرفة لالبتك�ر و�البد�ع و�لتميز 
يف ظل �لتحدي جل�ئحة )كوفيد- 19( 
، م�����ض��ري�ً �ىل �ن��ه وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 
�ل��ع���مل �ج��م��ع مي��ر بتلك �ل��ظ��روف من 
مو�جهة تلك �جل�ئحة )كوفيد- 19( ، 
 17 �ل���  �ملر�ضحني من  ُتثني  �أنه� مل  �إال 
و�ل���ف���وز ب�جلو�ئز  �مل�����ض���رك��ة  م���ن  دول����ة 
�ل���ذه���ب���ي���ة و�ل����ربون����زي����ة و�ل���ف�������ض���ي���ة ، 
موؤكدين �أنه لي�ش هن�ك م� يعوق م�ضرية 
�أنه  م��وؤك��د�ً   ، و�الب���د�ع  و�لتميز  �البتك�ر 
ت�ضجياًل  ت�ضهد  �أن  �ل��دورة  لهذه  يتوقع 
للمر�ضحني يفوق �لدورتني �ل�ض�بقتني ، 
خ��ضة و�نه� تو�كب �حلدث �لع�ملي �لذي 
على  و�ملجتمع  بل  �جمع  �لع�مل  ي�ضهده 

. �أر�ش �الم�ر�ت يف �أك�ضبو 2020 

ب�لطرق  �إتالفه�  ع��ن  �لن�جمة  �لبيئية 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �مل����وؤذي����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث يتم 

تدويره� يف م�ض�نع خم�ض�ضة لذلك.

بلدية منطقة �لظفرة تنظم 
�ملعر�ض �ل�صت�صاري �لأول

•• الظفرة -وام:

نظمت بلدية منطقة �لظفرة �ملعر�ش �ال�ضت�ض�ري �الأول تز�من�ً مع �الحتف�ل 
ب�ليوم �لع�ملي للمهند�ضني .

بق�نون  �لتعريف  منه�  جم���الت  ع��دة  تن�ولت  عمل  ور���ش  �ملعر�ش  ت�ضمن 
�ال�ضت�ض�ريني، وطرق �الن�ض�ء�ت �حلديثة “�خلر�ض�ن�ت �مل�ضبقة �لت�ضنيع”، 
و�لتمويل  �ال�ضك�نية  �لقرو�ش  متويل  ب�أنظمة  �لتعريف  �إىل  ب�الإ�ض�فة 
�لعق�ري.. و�ضهد �إقب�اًل كبري�ً من �ملك�تب �ال�ضت�ض�رية و�ملهند�ضني و�ضرك�ت 

�لبن�ء، و�ملهتمني ب�لتطوير �لعق�ري ب�ملنطقة.
ي��ج��ري تنفيذه�  �ل��ت��ي  �ل��ظ��ف��رة  ب��ل��دي��ة منطقة  م�����ض���ري��ع  ����ض��ت��ع��ر����ش  ومت 
و�مل�ض�ريع �لتي مت �إجن�زه� و��ضتعر��ش �مل�ض�ريع �خلدمية و�ضرح تف��ضيله� 
ق�ضم  �الأول  �أبوظبي  بنك  بح�ضور  �لعر�ش  �ض��ض�ت  ب��ضتخد�م  للجمهور 
�لتي  و�ل��ق��و�ن��ني  ب�لنظم  �لتعريف  يف  للم�ض�همة  وذل��ك  �الإ���ض��ك���ن  متويل 
تخ�ش ق��رو���ش �إ���ض��ك���ن �مل��و�ط��ن��ني و�الإج������ر�ء�ت و�مل�����ض��ت��ن��د�ت �ل��ت��ي تخ�ش 
�لتمويل �لعق�ري. ومت �أي�ض�ً تقدمي خدمة ت�ضجيل �لزو�ر يف من�ضة �لهوية 

�لرقمية �لذكية.
منطقة  يف  �ال�ضت�ض�رية  �ملك�تب  على  �لتعّرف  �إىل  �ملعر�ش  تنظيم  ويهدف 
�مل�ض�ريع  و�إب��ر�ز دور بلدية منطقة �لظفرة وت�ضليط �ل�ضوء على  �لظفرة، 
�ملجتمع  ورف���ه��ي��ة  خل��دم��ة  �لبلدية  نفذته�  �ل��ت��ي  و�لتطويرية  �خلدمية 
ودعم  �لظفرة،  منطقة  �إىل  و�ال�ضت�ض�ريني  �ملق�ولني  ج��ذب  على  و�لعمل 

�أ�ضح�ب �مل�ض�ريع �لوطنية.
�لتحتية على  �لبنية  تنفيذ م�ض�ريع  �لظفرة عند  بلدية منطقة  وحتر�ش 
للبن�ء  �أبوظبي  ك���ود�ت  ����ض��رت�ط���ت  م��ع  مت��ضي�ً  �ملع�يري  ب�أف�ضل  �الل��ت��ز�م 
رفع  خ���الل  م��ن  �الإن�����ض���ن ومم��ت��ل��ك���ت��ه،  و���ض��الم��ة  ع��ل��ى �ضحة  للمح�فظة 
��ضتخد�م�ته�، و�مل�ض�همة يف تر�ضيد �لط�قة،  �ملب�ين وكف�ءة  جودة ونوعية 
و�حلف�ظ على �لبيئة. و�إن�ض�ء �ملب�ين ب�أعلى م�ضتوى من �لن�حية �الأمنية، 
وقيد  ت�ضنيف  خدمة  �لبلدية  تقدم  كم�  �الأف�ضل.  و�ال�ضتخد�م  و�لبيئية، 

�ملهن �لهند�ضية، وت�ضنيف �ملن�ض�آت �لهند�ضية.
�ملهند�ضني  ل���دور  ت��ق��دي��ر�ً  للمهند�ضني  �ل��ع���مل��ي  ب���ل��ي��وم  �الح��ت��ف���ل  وي���أت��ي 
�لتنمية  عملية  يف  و�مل�ض�همة  �لهند�ضية  �مل�ضروع�ت  تنفيذ  يف  و�ملهند�ض�ت 
�لر�ضيدة،  �لتي ت�ضهده� �ملنطقة بف�ضل دعم وتوجيه�ت قي�دتن�  و�لتعمري 
�لتحتية  و�لبنى  �الأ���ض��ول  �إد�رة  كف�ءة  وتعزيز  �ملجتمع.  ورف�هية  الإ�ضع�د 
ومنط  �الإم����رة  ج�ذبية  لتعزيز  فع�ليته�  على  و�حل��ف���ظ  �لع�مة  و�مل��ر�ف��ق 

وجودة �حلي�ة.
مع  �لتو��ضل  تعزيز  يف  ل��دوره��م  �مل�ض�ركني  جميع  ت��ك��رمي  مت  �خل��ت���م  ويف 
�ل��ب��ل��دي��ة و�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �أف�����ض��ل �خل��دم���ت يف جم�ل 

�لتطوير �لعق�ري.

»جافز« ..بنية حتتية حمفزة 
لال�صتثمار ومركز لوج�صتي عاملي

•• دبي -وام:

�أكد عبد �هلل بن دميث�ن �ملدير �لتنفيذي و�ملدير �لع�م ملو�نئ دبي �لع�ملية 
– �إقليم �الإم���ر�ت وج�فز� �أن “ج�فز�” متثل �أحد �أهم م�ض�در �ال�ضتثم�ر 
�الأجنبي �ملب��ضر يف �لدولة ويبلغ �إ�ضه�مه� �ضنوًي� يف هذ� �ملج�ل 24 يف �مل�ئة 
من �إجم�يل �ال�ضتثم�ر �الأجنبي الإم�رة دبي ويعمل فيه� �أكرث من 8 �آالف 
 130 140 دول��ة تخلق وظ�ئف تزيد على  �أك��رث من  500 �ضركة من  و 
�ألف وظيفة وت�ضهم “ج�فز�” يف 25 يف �مل�ئة من �لن�جت �ملحلي �الإجم�يل 

لالإم�رة.
�إن �ملنطقة  وق�ل �بن دميث�ن يف حو�ر خ��ش لوك�لة �أنب�ء �الإم�ر�ت “و�م” .. 
على  �الأك��رب  �ل�ضن�عي  �لتجمع  �ليوم  تعترب  “ج�فز�”  علي  جلبل  �حل��رة 
يف   52 منه�  م�ضنًع�   760 فيه�  يتو�جد  حيث  و�ملنطقة  �لدولة  م�ضتوى 
جم�ل �ملنتج�ت �لغذ�ئية و�مل�ضروب�ت و 139 يف جم�ل �الإن�ض�ء�ت و�حلديد 
�الآالت  121 يف جم���ل  و  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�ضن�ع�ت  28 يف جم���ل  و  و�ل�ضلب 
و�ملعد�ت �لكهرب�ئية �إ�ض�فة �إىل م�ض�نع �أخرى تعمل يف قط�ع�ت خمتلفة. 
يف  �حلرة  للمنطقة  �مل�ض�نع  هذه  الختي�ر  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  يكمن  و�أو�ضح 
�لتي  �مل�ض�نع  تلك  تعتمد  �إذ  و�للوج�ضتية  �لتج�رية  �لتحتية  �لبنية  توفر 
تدفق  لهم  ت�ضمن  �لتي  �ملتطورة  منظومته�  كف�ءة  على  قط�ع�ته�  تتنوع 
�ملو�د �الأولية ب�ضكل منتظم ي�ضمح خلطوط �الإنت�ج ب�لعمل ب�أق�ضى ط�قته� 
لت�أتي بعد ذلك �ملرحلة �الأهم وهي �لقدرة على �ضحن منتج�ت تلك �مل�ض�نع 
�إىل �الأ�ضو�ق �لع�ملية.. معرب�ً عن فخره ب�ملك�نة �لتي حتتله� ج�فز� ك�ضريك 
كبرية  ثقة  على  ح���زت  �لتي  �الإم�ر�ت”  يف  “�ضنع  عالمة  دع��م  يف  رئي�ش 
من قبل �مل�ضتهلكني على م�ضتوى �لع�مل و�لتي ت�أتي �ضمن جهوده� لدعم 

مب�درة “م�ضروع 300 ملي�ر«.
وعن �لبنية �لتحتية �لتي تن�ف�ش به� “ج�فز�” �ملن�طق �ل�ضن�عية �لع�ملية 
توفر  “ج�فز�”  �أن  �ىل  �أ���ض���ر  �خل���رج��ي��ة..  �ال�ضتثم�ر�ت  به�  وت�ضتقطب 
للم�ضتثمرين حلوال متك�ملة ملم�ر�ضة �الأعم�ل “من �مل�ضنع �إىل �مل�ضتهلك” 
لذلك توفر �رتب�ًط� متك�ماًل يجعل �لت�جر �لع�مل لديه� ي�ضعر ب�أن �ضل�ضلة 
مع  ال�ضيم�  و�حتي�ج�ته  رغب�ته  مع  من�ضجمة  �لع�ملية  و�لتوريد  �الإم���د�د 
وجود �أكرث من 300 �ضركة خدم�ت لوج�ضتية يف ج�فز� و�لربط مع �أكرث 
من 180 خًط مالحًي� ف�ضاًل عن �ملمر �للوج�ضتي �لذي يتيح ربًط� ف�ئق 
لنقل  �حلديثة  �لربية  �لطرق  و�ضبكة  �ل��دويل  مكتوم  �آل  مبط�ر  �ل�ضرعة 
�خلليج  ل��دول  �لتع�ون  جمل�ش  دول  وب���ق��ي  �ل��دول��ة  �إم����ر�ت  �إىل  �لب�ض�ئع 

�لعربية.

•• اأبوظبي-وام:

تف�هم ثالثية  للجم�رك مذكرة  �الحت�دية  �لهيئة  وقعت 
�ملتحدة  �لعربية  لالإم�ر�ت  و�ل�ضي�حة  �ل�ضي�ر�ت  ن�دي  مع 
و�الحت�د �لدويل للنقل �لطرقي /IRU/، بهدف تعزيز 
�لتري  بط�قة  ن��ظ���م  تطبيق  يف  �ال�ضرت�تيجية  �ل�����ض��ر�ك��ة 
�ل��ب�����ض���ئ��ع بني  ن��ق��ل  �ل��رق��م��ي، و�إد�رة وم��ر�ق��ب��ة ع��م��ل��ي���ت 
ب�لدولة  �لنظ�م  ال�ضتخد�م  �ملوؤهلة  �جلمركية  �الإد�ر�ت 
و�ملعتمدة من �لهيئة �الحت�دية للجم�رك. وتعد بط�ق�ت 
�لنقل “�لتري �لرقمي” �الأوىل من نوعه� يف نظ�م �لنقل 
�لربي �لدويل، كون هذه �لفكرة مقرتح� مقدم� من دولة 
�الإم���ر�ت �لعربية �ملتحدة حيث تعترب �لدولة هي �الأوىل 

يف �لتطبيق على م�ضتوى �ملنطقة.
�أحمد  �ضع�دة  �مل��رئ��ي،  �الت�ض�ل  تقنية  ع��رب  �مل��ذك��رة،  وق��ع 
و�ضع�دة  للهيئة،  �لع�م  �ملدير  �لفال�ضي  الحج  بن  عبد�هلل 
و�ل�ضي�حة  �ل�ضي�ر�ت  ن���دي  رئي�ش  �ضليم  بن  �أحمد  حممد 
بريتو  دي  �وم��ربت��و  و�ضع�دة  �ملتحدة،  �لعربية  ل��الإم���ر�ت 
�الأم���ني �ل��ع���م ل��الحت���د �ل���دويل للنقل �ل��ط��رق��ي. ح�ضر 
�لتوقيع من �لهيئة �ضع�دة علي�ء �ملرموم �ملدير �لتنفيذي 
�إد�رة  مدير  بورحيمه  وط�رق  �جلمركية،  �ل�ضوؤون  لقط�ع 
رئي�ش  علي  �آل  ون��ضر  �جلمركية،  و�ل�����ض��وؤون  �ل�ضي��ض�ت 
عبد�لرحيم  ون��ه��ل��ة  �جل���م���رك���ي،  �الحت������د  ����ض���وؤون  ق�����ض��م 
من  ح�ضر  كم�  �جلمركي،  �الحت���د  ���ض��وؤون  رئي�ضي  �إد�ري 
وبوبيندرن  �الإد�ري،  �ملدير  �ضري�ش  ع�دل  �ل�ضي�ر�ت  ن�دي 
ور�مي  �لتري،  ق�ضم  مدير  �مل��دي��ر/  ن�ئب  كوم�ر  �ض�مب�ث 
�لدويل  �الحت���د  وم��ن  �لتري،  ق�ضم  م�ضروع  مدير  طح�ن 
�ل��ت��ري. ووف���ق����ً ملذكرة  �أول ق�����ض��م  ل��وك������ش الج���ري م��دي��ر 
“�لتري  �لتف�هم، تعتمد �الأطر�ف �لثالثة بط�ق�ت �لنقل 
�لرقمي” كبط�قة م�ضتحدثة يتم طب�عته� و��ضتخر�جه� 
�اللكرتوين  �لتطبيق  خالل  من  �لدفرت  ح�مل  قبل  من 
�لت�بع لالحت�د �لدويل للنقل �لطرقي، وت�ضتخدم كبديل 
ل��دف��رت /�ل���ت���ري/ يف ع��م��ل��ي���ت ن��ق��ل �ل��ب�����ض���ئ��ع م��ن مكتب 
جم�رك �ملغ�درة �إىل مكتب جم�رك �ملق�ضد �لنه�ئي د�خل 
دولة �الإم�ر�ت �أو �أي دولة ع�ضو يف �تف�قية �لتري وتعتمد 

�لتري �لرقمي.
�الإم�ر�ت  دول��ة  �إن  بن الح��ج،  �أحمد عبد�هلل  �ضع�دة  وق���ل 
تتبو�أ مك�نة ب�رزة يف خريطة �لتج�رة �لع�ملية، وهي �ضريك 
�إىل موقعه�  ��ضتن�د�ً  �إقليمي،  ومركز جت�ري  ��ضرت�تيجي 
ومنهجه�  فيه�  �الأعم�ل  بيئة  وتن�ف�ضية  �ملتميز  �جلغر�يف 

�القت�ض�دي �حلر و�ملنفتح على �لع�مل.
�أن  �إىل  ت�ضري  للهيئة  �جلمركية  �الإح�ض�ئي�ت  �أن  و�أ�ض�ف 
�إجم�يل حجم �لتج�رة غري �لنفطية �لع�م لدولة �الإم�ر�ت 
1.7 تريليون درهم يف  مع دول �لع�مل بلغ م� يقرب من 
�ملن�فذ  عرب  �لنفطية  غري  �لتج�رة  ح�ضة   ،2020 �لع�م 

�لربية منه� تزيد على 100 ملي�ر درهم.
�أحدث  يعد  �لتري  نظ�م  �أن  ب��ن الح��ج  �أح��م��د  �ضع�دة  و�أك���د 
�الإلكرتونية  �جل���م����رك  ق���ط����ع  م��ن��ظ��وم��ة  يف  �الأن���ظ���م���ة 
�لتج�رة  تي�ضري  �تف�قية  متطلب�ت  يلبي  وه��و  و�ل��ذك��ي��ة، 
ملنظمة �لتج�رة �لع�ملية /TFA/ و�تف�قية �لنقل �لدويل 
�لتقدم  م��و�ك��ب��ة  �إىل  �إ���ض���ف��ة   ،/TIR /�ل��ت��ري  �ل��ط��رق��ي 
يف  �ل��دول��ة  مك�نة  وتعزيز  �مل��ج���ل،  ه��ذ�  يف  �لع�ملي  �لتقني 
خريطة �لتج�رة �لع�ملية، ومبد�أ �ل�ضف�فية وحرية �لعبور 
�ملركب�ت  مبرور  �لنظ�م  ي�ضمح  حيث  �جلمركي،  و�لتع�ون 
�إىل  �ل��دول��ة  م��ن  �جلمركي  ب�خلتم  �ملغلقة  �حل���وي���ت  �أو 
�حل�جة  ودون  مي�ضرة  �إج����ر�ء�ت  وف��ق  �لنه�ئية  �ل��وج��ه��ة 
�إىل �لتفتي�ش عرب �ملن�فذ �حلدودية وب��ضتخد�م �ل�ضم�ن 

�جلمركي �لع�ملي.
وت��ن�����ش م���ذك���رة �ل��ت��ف���ه��م ع��ل��ى ق��ي���م �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت�دية 
لقبول  �ملحلية  �جلم�رك  �إد�ر�ت  مع  ب�لتن�ضيق  للجم�رك 
قبل  م��ن  طب�عته�  تتم  �لتي  �لرقمي”  “�لتري  بط�ق�ت 
وتطبيق  �الإم��������ر�ت،  ب���دول���ة  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �ل��ن��ق��ل  م�ضغلي 
وفق�ً  �لنقل  عملي�ت  على  �مل�ضرتكة  و�الإج���ر�ء�ت  �لقو�عد 
�الحت�دية  و�لت�ضريع�ت  �ل���دويل  �ل��ربي  �لنقل  التف�قية 
�الإلكرتونية  �الإ����ض���ع����ر�ت  ت��ب���دل  �ل�����ض��ل��ة،  ذ�ت  و�مل��ح��ل��ي��ة 

عملي�ت  مع�جلة  عند  �جلمركية  ب����الإج���ر�ء�ت  �خل������ض��ة 
�لنقل �مل�ض�ر �إليه� يف �ملذكرة.

وق�ل �ضع�دة �ملدير �لع�م للهيئة: “نعتز ب�ضر�كتن� مع ن�دي 
�لطرقي يف  للنقل  �ل��دويل  و�ل�ضي�حة و�الحت���د  �ل�ضي�ر�ت 
جم�ل تعزيز �المتث�ل يف �ضل�ضلة �الإم��د�د و�لنقل �لع�ملية 
�ملجتمع  �إىل ح��م���ي��ة  ي��ه��دف  �الإج��������ر�ء�ت مب����  وح��وك��م��ة 
و�ل��ق�����ض���ء ع��ل��ى �مل��م���ر���ض���ت �ل��ت��ج���ري��ة �ل�����ض���رة، ونتوقع 
ونت�ئج  م�ضرتكة  م��ب���در�ت  ع��ن  �ل�����ض��ر�ك��ة  تلك  ت�ضفر  �أن 
ت��ن���ف�����ض��ي��ة ق��ط���ع �جلم�رك  ت��ع��زي��ز  ت�����ض���ه��م يف  �إي��ج���ب��ي��ة 
و�لنقل ب�لدولة«. ويهدف نظ�م �لتري �إىل تعزيز منظومة 
�آلية  بتطبيق  ودول���ي����ً  حم��ل��ي���ً  �جل��م��رك��ي��ة  �مل��خ���ط��ر  �إد�رة 
�إلكرتونية مطورة العتم�د �ضرك�ت نقل �لب�ض�ئع يف نظ�م 
�جلمركية  �الإد�ر�ت  من  �لر�جعة  �لتغذية  وتوفري  �لتري 
يف  حمتملة  �نته�ك�ت  �أي��ة  عن  �ملبكر  و�لك�ضف  �إلكرتوني�ً، 
نقل �لب�ض�ئع عرب �ملع�بر �حلدودية، وتب�ضيط �الإجر�ء�ت 
�جلمركية وت�ضهيل حركة �لعبور لل�ض�حن�ت يف مدة زمنية 
وبتكلفة �أقل، و�مل�ض�همة يف دعم منظومة �الأمن و�حلف�ظ 
�لب�ض�ئع حتت غط�ء  �ملجتمع و�ضم�ن نقل  ��ضتقر�ر  على 
ت�أمني دويل وحملي ومن قبل جهة �ض�منة وحتت رق�بة 

جمركية �ض�رمة.
من جهته، ق�ل �ضع�دة حممد �أحمد بن �ضليم: “�إن ن�دي 
وب�ضفته  �ملتحدة،  �لعربية  لالإم�ر�ت  و�ل�ضي�حة  �ل�ضي�ر�ت 
ع�ضو�ً ف�عاًل لدى �الحت�د �لدويل للنقل �لطرقي، وني�بة 
عن قط�ع �لنقل و�خلدم�ت �للوج�ضتية يف دولة �الإم�ر�ت، 
للجم�رك  �الحت���دي��ة  �لهيئة  �إىل  ب�ل�ضكر  �ل��ن���دي  يتقدم 

تنفيذ  يف  �لف�علة  مل�ض�همته�  �ملحلية  �جل��م���رك  ودو�ئ����ر 
م�ضروع �لتري �لرقمي يف دولة �الإم�ر�ت«.

�ضيلبي  �مل�������ض���روع  ه����ذ�  ب�����أن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  “�إنني  و�أ�����ض�����ف: 
�لب�ضمة  تقليل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ر�ت  دول��ة  روؤي��ة 
�لكربونية و�لتحول نحو �القت�ض�د �لرقمي، عرب حوكمة 
م�ضروع  ي��وف��ر  حيث  وت��وح��ي��ده���،  �جلمركية  �الإج�����ر�ء�ت 
�لتري �لرقمي م� يقرب من %80 من �لوقت لل�ضرك�ت 
 ،45% من  ب�أكرث  �لتكلفة  تقليل  يف  وي�ض�هم  �مل�ض�ركة، 
�لرقمية  �لتري  بط�قة  على  �حل�ضول  �ضرعة  �إىل  �إ�ض�فة 

مم� يعزز �ضهولة نقل �لب�ض�ئع ب��ضتخد�م نظ�م �لتري«.
م�ضتوى  رف��ع  على  ت�ض�عدن�  �ل��ع��و�م��ل  ه��ذه  “كل  وت���ب��ع: 
موؤ�ضر �أد�ء �خلدم�ت �للوج�ضتية لدولة �الإم�ر�ت �لعربية 
�ملتحدة، ودعم منظومة �الأمن �إ�ض�فة �إىل تي�ضري �لتج�رة، 
وفرق  ك�فة  للمعنيني  تقديرن�  خ�ل�ش  عن  نعرب  ونحن 
�لعمل يف �لهيئة �الحت�دية للجم�رك لتع�ونهم مع �لن�دي 

يف تطبيق �لنظ�م �جلديد«.
جهود  “�إن  بريتو:  دي  �وم��ربت��و  �ضع�دة  ق���ل  جهته،  م��ن 
�لرقمي  �لتري  نحو  للتحول  للجم�رك  �الحت�دية  �لهيئة 
عمل  و�ن�ضي�بية  �ل��ت��ج���رة  ح��رك��ة  ب��دع��م  �لتز�مه�  تو�ضح 
�ملن�فذ ب�ضكل فّع�ل من خالل �أمتتة �الإجر�ء�ت �جلمركية، 
�إىل حتقيق فو�ئد حقيقية  �أدن��ى �ضك  و�ضيوؤدي ذلك دون 
�الإم�ر�ت  دول��ة  يف  �للوج�ضتية  و�خل��دم���ت  �لنقل  مل�ضغلي 
يف  �جلمركية  �ل�ضلط�ت  جميع  �أ�ضجع  ..�إن��ن��ي  و�ملنطقة 
�جلمركية  �الإج���ر�ء�ت  لتحويل  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة 

نحو �لتري �لرقمي«.

تفاهم بني »�لحتادية للجمارك« و»نادي �ل�صيار�ت« و »�لحتاد �لدويل« لتطبيق »�لتري �لرقمي«
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تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   17 م�يو 2021   �ملودعة حتت رقم:  351174 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  نيويورك بريب�ر�توري �ضكول، �نك. تعمل حتت �إ�ضم ذ� دو�يت �ضكول
وعنو�نه: 291 �ضنرت�ل ب�رك وي�ضت، نيويورك، نيويورك، 10024، �لوالي�ت �ملتحدة �المريكية

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
و�لتعليم  �لرتبية  خدم�ت  و�لثق�فية؛  �لري��ضية  �الأن�ضطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  �لتعليم؛  خدم�ت 
�ملقدمة بو��ضطة �ملدر�ضة؛ خدم�ت �لرتبية و�لتعليم �ملقدمة بو��ضطة �جل�معة؛ خدم�ت �لتعليم ملرحلة م� 
قبل �ملدر�ضة؛ خدم�ت �الإر�ض�د �الأك�دميي؛ تطوير �لدور�ت �لتعليمية و�المتح�ن�ت؛ تنظيم وتوفري �لفع�لي�ت 
�لرتفيهية مب� يف ذلك �مل�ضرحي�ت و�حلفالت و�ملهرج�ت �ملدر�ضية؛ تنظيم �مل�ض�بق�ت و�لفع�لي�ت �لري��ضية؛ 
توفري �ملر�فق للفع�لي�ت و�الأن�ضطة �لري��ضية؛ خدم�ت �ملعلوم�ت و�مل�ضورة و�ال�ضت�ض�ر�ت �ملتعلقة ب�خلدم�ت 

�ملذكورة �أعاله.
�لو�ق�عة ب�لفئة:  41

و�ضف �لعالمة:  كلمة " DWIGHT "  مكتوبة ب�أحرف التينية 
�ال�ض��رت�ط�ت:  

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 
ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   6 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  354945 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  ه�ن�ض� بيوف�رم� �يه بي 
وعنو�نه: �ضيالف�جن 22، �ش. ب. 785، لوند �أ�ش ئي-07 220، �ل�ضويد 

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
م�ضتح�ضر�ت  بيطرية؛  ولغ�ي�ت  �لب�ضرية  لالأغر��ش  �أدوي��ة  و�ضحية؛  وبيطرية  �ضيدالنية  م�ضتح�ضر�ت 
�ضيدالنية للق�ض�ء على �الأج�ض�م �مل�ض�دة لغ�ي�ت عالجية يف �حل�الت و�الأمر��ش �ملتعلقة ب�ملن�عة؛ �إنزمي�ت 

لغ�ي�ت طبية وبيطرية.
�لو�ق�عة ب�لفئة:  5

و�ضف �لعالمة:  كلمة “IDEFIRIX”  مكتوبة بحروف التينية. 
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 
ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   15 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355749 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ندي�ش تكنولوجي ليمتد 
وعنو�نه: �لط�بق �ل�ض�د�ش، كيه بي �م جيه �ضنرت، 85 �لك�ضندر� �ضرتيت، ه�ميلتون 3204، نيوزيالند�

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:
مكون�ت �حل��ضوب؛ �لربجمي�ت و�لرب�مج �لث�بتة لقي��ش ومت�بعة و�إد�رة و�ختب�ر وت�أمني ومر�قبة �ل�ضبك�ت؛ 
منتج�ت �حل��ضوب وحتديد� معد�ت �الت�ض�الت ال�ضتالم بي�ن�ت �ل�ضبكة ومعد�ت �ملر�قبة ملر�قبة حركة مرور 
�ل�ضبكة ولقي��ش ومت�بعة و�إد�رة و�ختب�ر وت�أمني ومر�قبة �ل�ضبك�ت؛ �الأجهزة �لطرفية للح��ضوب؛ مكون�ت 
وبرجمي�ت و�لرب�مج �لث�بتة للح��ضوب لقي��ش ومت�بعة و�إد�رة و�ختب�ر وت�أمني ومر�قبة �ل�ضبك�ت؛ بط�ق�ت 
و�جهة �ل�ضبكة لقي��ش ومت�بعة و�إد�رة و�ختب�ر وت�أمني ومر�قبة �ل�ضبك�ت؛ بط�ق�ت �ل�ضبك�ت ع�لية �لكف�ءة 
�خل��ضة بتطبيق�ت �لت�أمني لقي��ش ومت�بعة و�إد�رة و�ختب�ر وت�أمني ومر�قبة �ل�ضبك�ت؛ مكون�ت وبرجمي�ت 
و�لرب�مج �لث�بتة للح��ضوب ملر�قبة �ل�ضبك�ت �لب�ضرية و��ضتخال�ش معلوم�ت �ل�ضبك�ت �حل��ضوبية وحت�ضني 

توليد حركة �ملرور يف �ل�ضبك�ت �حل��ضوبية وقي��ش حركة �ملرور على �ل�ضبك�ت �حل��ضوبية.
�لو�ق�عة ب�لفئة:  9

و�ضف �لعالمة:  كتبت كلمة  ENDACE " " بحروف التينية 
�ال�ض��رت�ط�ت:  

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 
ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   7 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355157 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م 
وعنو�نه:�ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
بنطلون�ت  �لدر�ج�ت؛  لركوب  مالب�ش  �جل�هزة؛  �ملالب�ش  �ل�ض�ق؛  ع�لية  �الأحذية  �لر�أ�ش؛  و�أغطية  �لقدم  ولب��ش  �ملالب�ش 
�أربطة؛  ذ�ت  �ل�ض�ق  ع�لية  �أحذية  �لدر�ج�ت؛  لركوب  لل�ض�ق(  )�أغطية  وطم�ق�ت  �ضيقة  �أث��و�ب  �لدر�ج�ت؛  لركوب  ق�ضرية 
ع�لية  �أحذية  �ض�طئ؛  �أحذية  ري��ضية؛  �أحذية  �ضن�دل؛  حم�م؛  �أخف�ف  �أخ��ف���ف؛  �جل���و�رب؛  �أو  لالأحذية  كعوب  �الأح��ذي��ة؛ 
�أحذية  لل�ضب�ق؛  �أحذية  �جلمن�زيوم؛  �ض�الت  �أحذية  �لقدم؛  كرة  �أحذية  �لقدم؛  لكرة  �ل�ض�ق  ع�لية  �أحذية  للتزلج؛  �ل�ض�ق 
جو�رب؛  للري��ضة؛  �ل�ض�ق  ع�لية  �أح��ذي��ة  للت�ضلق؛  �ل�ض�ق  ع�لية  �أح��ذي��ة  �لري��ضية؛  لالألع�ب  �أح��ذي��ة  �ل��در�ج���ت؛  لركوب 
�ملالب�ش �ملحبوكة؛ �أثو�ب �ضيقة؛ قبع�ت؛ من�ديل خمرمة )من�ديل للرقبة(؛ ك�ب�ت؛ برييه�ت )قبع�ت م�ضتديرة م�ضطحة(؛ 
�أ�ضن�ف من �ملالب�ش(؛ �لقم�ض�ن؛ قم�ض�ن ن�ضف كم )تي-�ضريت(؛ قم�ض�ن  �أحزمة )ب�عتب�ره�  �أو�ضحة؛ قف�ز�ت؛ قف�فيز؛ 
�لري��ضية؛  �لق�ضرية  �لبنطلون�ت  �لق�ضرية؛  �لبنطلون�ت  �جلينز؛  بنطلون�ت  بنطلون�ت؛  �لري��ضية؛  �لقم�ض�ن  �لبولو؛ 
مالب�ش �ل�ضب�حة؛ �ضر�ويل ��ضتحم�م؛ مالب�ش ��ضتحم�م؛ م�يوه بيكيني؛ مالب�ش حتتية؛ مالب�ش د�خلية؛ مب�ذل ��ضتحم�م؛ 
�أ�ضن�ف �ملالب�ش �خل�رجية؛ مع�طف؛ ج�كيت�ت؛ ج�كيت�ت مقلن�ضة؛ ج�كيت�ت تزلق؛ ج�كيت�ت ومع�طف  مالب�ش �لتدريب؛ 
مق�ومة للم�ء وعو�مل �لطق�ش؛ مالب�ش �لتزلج؛ مالب�ش �ل�ض�طئ؛ بذالت؛ �ضد�ر�ت وج�كيت�ت �ضوف مفتوحة من �الأم�م؛ 
�ملالب�ش �ملحبوكة؛ طم�ق�ت )�أغطية لل�ض�ق(؛ ربط�ت عنق؛ بيج�م�ت؛ �ضدري�ت؛ �أربطة ر�أ�ش و�أربطة ر�ضغ؛ مالب�ش د�خلية؛ 
مر�يل  خفيفة؛  قم�ض�ن  �أرو�ب؛  ن��وم؛  مالب�ش  مب�ذل؛  عب�ء�ت؛  ف�ض�تني؛  بلوز�ت؛  قم�ض�ن؛  لف�ع�ت؛  تن�نري؛  بنطلون�ت؛ 
لالأطف�ل؛ جو�رب طويلة؛ �أغطية لالأذن؛ ربط�ت عنق؛ بذالت ر�ضمية؛ �ضد�ر�ت؛ تن�نري ق�ضرية؛ �ض�الت؛ بليزر�ت؛ �ردية 

25 �ضرو�لية؛ �أقنعة نوم؛ �أحزمة نقود )مالب�ش(؛ مر�يل؛ من�ديل مالب�ش.    �لو�ق�عة ب�لفئة:  
تتكون �لعالمة من �ضكل ت�ضويري لر�كب در�جة على د�رجة  و�ضف �لعالمة:  

�ال�ض��رت�ط�ت: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 

للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   11 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355446 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  ت�الري�ك�ش بي تي ئي. �ل تي دي.
وعنو�نه: 76 باليفري رود، #08-01 �ل �ت�ش كيه2، �ضنغ�فورة 367996، �ضنغ�فورة   

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
برجمي�ت ومكون�ت �حل��ضوب؛ �أجهزة لت�ضجيل �أو �إر�ض�ل �أو ن�ضخ �الأ�ضو�ت و�ل�ضور و�لن�ضو�ش

�لو�ق�عة ب�لفئة:  9
 "Q" "quick" م��ع �حل��رف  " send" و  �لكلمتني  م��ن  �لعالمة  تتكون  �ل��ع��الم��ة:   و�ضف 

�ملكتوب بخط مميز و كبري.
�ال�ض��رت�ط�ت:  

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د 
�أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   11 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355439 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       
ب��ض��م:  بينفليكرز ليمتد

وعنو�نه: هوريزون �ض�مربز، �ش.ب:4622، رود ت�ون، تورتوال، �جلزر �لعذر�ء �لربيط�نية
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:

خدم�ت  �لك�فيرتي�ت؛  �لك�فيه�ت؛  �مل��ط���ع��م؛  خ��دم���ت  و�مل�����ض��روب���ت؛  �الأط��ع��م��ة  توفري  خ��دم���ت 
�خل�رجية؛ خدم�ت  �لطلب�ت  و�ل�ضر�ب(؛ خدم�ت مط�عم  )ب�لطع�م  �لتموين  �ملق�هي؛ خدم�ت 

ك�فيرتي�ت �خلدمة �لذ�تية
�لو�ق�عة ب�لفئة:  43

و�ضف �لعالمة: كتبت كلمة " EQUALIZE " ب�أحرف التينية 
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د 
�أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355665 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
�أحذية  للغو�ش؛  �أحذية  �لغط�ش؛  بدلة  قف�ز�ت  �لغط�ش؛  بدلة  �لغط�ش؛  مالب�ش  �لر�أ�ش؛  و�أغطية  �لقدم  ولب��ش  �ملالب�ش 
ع�لية  ري��ضية  �أحذية  ري��ضية؛  �أحذية  �ضب��ضب؛  �ضن�دل؛  �أخف�ف؛  �أ�ض��ضية؛  بدالت ج�فة؛ طبق�ت  للغط�ش؛  �ل�ض�ق  ع�لية 
)تي- كم  ن�ضف  قم�ض�ن  �لقم�ض�ن؛  �أحزمة  لف�ع�ت؛  ر�أ���ش؛  �أغطية  )من�ديل خمرمة(؛  بند�ن�ت  قبع�ت؛  ج��و�رب؛  �ل�ض�ق؛ 
�ضريت(؛ قم�ض�ن �لبولو؛ �لقم�ض�ن �لري��ضية؛ بنطلون�ت؛ بنطلون�ت �جلينز؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية 
�لتدريب؛  مالب�ش  د�خلية؛  مالب�ش  بيكيني؛  م�يوه  ��ضتحم�م؛  مالب�ش  ��ضتحم�م؛  �ضر�ويل  �ل�ضب�حة؛  مالب�ش  �لري��ضية؛ 
�لطق�ش؛  وعو�مل  للم�ء  مق�ومة  ومع�طف  ج�كيت�ت  مقلن�ضة؛  ج�كيت�ت  ج�كيت�ت؛  مع�طف؛  �خل�رجية؛  �ملالب�ش  �أ�ضن�ف 
�ضد�ر�ت وج�كيت�ت �ضوف مفتوحة من �الأم�م؛ بيج�م�ت؛ �ضدري�ت؛ �أربطة ر�أ�ش و�أربطة ر�ضغ؛ مالب�ش د�خلية؛ بنطلون�ت؛ 
تن�نري؛ لف�ع�ت؛ قم�ض�ن؛ بلوز�ت؛ ف�ض�تني؛ مالب�ش نوم؛ �أرو�ب؛ قم�ض�ن خفيفة؛ مر�يل لالأطف�ل؛ جو�رب طويلة؛ ربط�ت 
عنق؛ �ضد�ر�ت؛ �ض�الت؛ بليزر�ت؛ �أردية �ضرو�لية )�أفرهوالت(؛ بدالت للغط�ش؛ �ضر�ويل ق�ضرية للغط�ش؛ قم�ض�ن للغط�ش؛ 
�أزي�ء �ل�ضب�حة؛ قم�ض�ن حتتية؛ مالب�ش و�أغطية ر�أ�ش من �ملط�ط �ل�ضن�عي؛ مالب�ش �ل�ض�طئ؛ عب�ء�ت تن�ضيف؛ بن�طيل 

ق�ضرية برمود�؛ مالب�ش قدم للغط�ش و�لري��ض�ت �مل�ئية؛ لف�ع�ت �ل�ض�طئ؛ جيوب �ملالب�ش.
25 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

كتبت عب�رة  "ديب د�يف دبي" ب�أحرف عربية و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355669 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
خدم�ت �لتعليم و�لتهذيب؛ خدم�ت �لتدريب؛ خدم�ت �لرتفيه؛ �الأن�ضطة �لري��ضية و�لثق�فية؛ خدم�ت ترفيهية؛ تنظيم 
و�ملوؤمتر�ت  �لتج�رية  و�ملع�ر�ش  �لعمل  وور���ش  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملع�ر�ش  و�الجتم�ع�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملن��ضب�ت  و�إد�رة 
�لغو�ش؛  درو���ش  �لغو�ش؛  تعليم  �لغو�ش؛  على  �لتدريب  مر�فق  ت�ضغيل  �لغو�ش؛  مر�فق  وت�ضغيل  توفري  و�ملح��ضر�ت؛ 
ت�أجري معد�ت �لغو�ش؛ خدم�ت �لتدريب �ملتعلقة ب�لغو�ش؛ توفري مر�فق ترفيه م�ئية؛ تقدمي خدم�ت �ال�ضتجم�م �مل�ئية؛ 
�لري��ضة  �الأخ��رى يف جم�ل  �لكتب و�مل��و�د �ملطبوعة  �ل�ضب�حة؛ ن�ضر  �مل�ئية؛ توفري مر�فق حم�م  �ملتنزه�ت  تقدمي خدم�ت 
م�ض�بق�ت  تنظيم  �لري��ضية؛  و�ملب�ري�ت  �مل�ض�بق�ت  تنظيم  �ال�ضتجم�م؛  توفري مر�فق  �لري��ضية؛  �ملر�فق  توفري  و�لرتفيه؛ 
و�لتعليم  �لتدري�ش  �لغو�ش؛ خدم�ت  ت�ضغيل خميم�ت  ري��ضية حية؛  �أحد�ث  �إق�مة  و�لغو�ش؛  �مل�ئية  �لري��ض�ت  ومب�ري�ت 
�ملتعلقة ب�لغو�ش و�ل�ضالمة يف �مل�ء؛ خدم�ت �لتدري�ش و�لتعليم �ملتعلقة ب��ضتخد�م �أجهزة �لتنف�ش حتت �مل�ء �لق�ئمة بذ�ته�؛ 
�ملتعلقة  �لتعليم�ت  خدمة  �لغو�ش؛  مدربي  تدريب  ؛  [��ضتعر��ش[  �مل���ء  حتت  �ل�ضالمة  على  و�لتدريب  �لعملي  �لغو�ش 
ب�مل�ض�هدة و�لت�ضوير �لفوتوغر�يف للحي�ة �مل�ئية و�الأوقي�نوغر�فية؛ خدم�ت �لغو�ش �لرتفيهي؛ تنظيم م�ض�بق�ت �لري��ض�ت 
�الإلكرتونية؛ خدم�ت حجز �لتذ�كر وحجزه� لالأن�ضطة و�الأحد�ث �لري��ضية؛ ترتيب �حلجز وحجوز�ت �حل�ضور يف �أم�كن 
�أعاله،  �ملذكورة  ب�خلدم�ت  �ملتعلقة  �ملعلوم�ت  �لري��ضية؛  و�ملر�فق  و�الأم�كن  �لثق�فية  و�الأم�كن  �لت�ضلية  �أم�كن  �لرتفيه؛ 
�ملقدمة عرب �الإنرتنت �أو قو�عد �لبي�ن�ت �أو غريه� من �لو�ض�ئل �الإلكرتونية؛ معلوم�ت ع�ضوية �لن�دي �ملتعلقة ب�خلدم�ت 

�ملذكورة �أعاله؛ تقدمي �ملعلوم�ت و�ال�ضت�ض�ر�ت و�مل�ضورة فيم� يتعلق بجميع هذه �خلدم�ت.
41 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

كتبت عب�رة  "ديب د�يف دبي" ب�أحرف عربية و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   26 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  356225 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:      26 فرب�ير 2021 

ب��ض��م:  �ضركة برودر�يف �نرتن��ضيون�ل �ش.م.ب مقفلة
 ،820 ب:  ���ش.  �لبحرية،  �لو�جهة   / �ملن�مة  منطقة   ،346 جممع   ،4612 طريق   ،551 رق��م  مبنى   ،401 رق��م  �ضقة  وعنو�نه: 

�لبحرين  
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:

�ملركب�ت؛ �ملركب�ت ذ�ت �ملحرك�ت؛ �ملركب�ت �لربية ذ�ت �ملحرك�ت؛ �ملركب�ت �لربية؛ مركب�ت �لطرق �لوعرة؛ مركب�ت جلميع 
�لت�ض�ري�ش )�يه تي يف ��ش(؛ مركب�ت ري��ضية جلميع �لت�ض�ري�ش؛ مركب�ت �خلدم�ت جلميع �لت�ض�ري�ش؛ عرب�ت؛ عرب�ت 
ذ�ت  مركب�ت  �الأغ��ر����ش؛  متعددة  مركب�ت  �ل�ضريعة؛  �لطرق  خ���رج  ترفيهية  مركب�ت  �لرتفيه؛  مركب�ت  �لوعرة؛  �لطرق 
حمرك�ت بدون �ض�ئق؛ مركب�ت ذ�ت حمرك�ت ذ�تية �لقي�دة؛ مركب�ت �آلية؛ �ضي�ر�ت �ضب�ق؛ �ضي�ر�ت �لر�يل؛ �ل�ضي�ر�ت �ملب�عة 
يف �ضكل جمموعة قطع؛ �ملركب�ت �لتج�رية؛ مركب�ت ذ�ت حمرك�ت ال تعمل ب�الحرت�ق؛ مركب�ت كهرب�ئية؛ مركب�ت هجينة؛ 
مركب�ت ع�ضكرية؛ مركب�ت معدة ال�ضتخد�مه� من قبل خدم�ت �لطو�رئ وخدم�ت �لبحث و�الإنق�ذ؛ جمموع�ت نقل �حلركة 
ن�رية؛ ال  در�ج���ت  �ل�ضب�ق؛  �ضي�ر�ت  �لربية؛ حمرك�ت  للمركب�ت  مك�ئن  �لربية؛  للمركب�ت  �الأر�ضية؛ حمرك�ت  للمركب�ت 
�ضيء مم� �ضبق ذكره عب�رة عن قو�رب �أو �أجهزة نقل م�ئية �أو �أجز�ء وتركيب�ت للقو�رب �أو �أجهزة �لنقل �مل�ئية؛ ال �ضيء مم� 
�ضبق ذكره �أعاله عب�رة عن مركب�ت جوية بدون طي�ر �أو ط�ئر�ت بدون طي�ر )درون( �أو �أجز�ء هيكلية ملركب�ت جوية بدون 

طي�ر �أو ط�ئر�ت بدون طي�ر.
12 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

تتكون �لعالمة من عب�رة " HUNTER PRODRIVE " مكتوبة بخط مميز، حيث مت و�ضع  و�ضف �لعالمة:  
     ." prodrive " ضطر �أ�ضفل كلمة�

�ال�ض��رت�ط�ت: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 

للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   15 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355892 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  دي �ت�ش ريل ��ضتيت�ش �ش.ذ.م.م
– �م  ديفيلومبنت  – ملك جمري� هيلز  �لق�ب�ضة  لدبي  �لرئي�ضي  �ملقر  �لقطعة 3195-366،  رقم  وعنو�نه: 

�ضقيم 3، دبي، �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة      
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 

�خلدم�ت �لعق�رية؛ �إد�رة �لعق�ر�ت؛ خدم�ت �لعق�ر�ت �لتج�رية و�لتجزئة و�ل�ضكنية؛ �إد�رة وتوجيه وت�أجري 
و�إجر�ئه�  تقدميه�  يتم  �لتي  �لعق�ر�ت  و��ضتئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  و�ل�ضكنية؛  و�لتجزئة  �لتج�رية  �لعق�ر�ت 
و�لعق�ر�ت  و�ل��ف��ن���دق  و�مل��ر����ض��ي  و�ملنتجع�ت  �ل�ضحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك���ت��ب  و�ل��ف��ي��الت  ب�ل�ضقق  يتعلق  فيم� 
�ل�ضن�عية ومر�كز �لت�ضوق وقرى �لت�ضوق؛ خدم�ت �الإد�رة �مل�لية للم�ضت�أجرين؛ �إد�رة �ضقق وفيالت �الإيج�ر؛ 
خدم�ت �لو�ض�طة �لعق�رية؛ خدم�ت حت�ضيل �الإيج�ر�ت؛ خدم�ت تقييم �لعق�ر�ت؛ �ال�ضتثم�ر�ت �لر�أ�ضم�لية؛ 
�ل�ضن�ديق  �ل�ضن�ديق؛ خدم�ت  �إد�رة  �ال�ضتثم�ر؛ خدم�ت  �الأ�ضول؛ خدم�ت  �إد�رة  �مل�لية؛ خدم�ت  �خلدم�ت 
�لعق�ر�ت  �إد�رة  خدم�ت  �لعق�ري؛  �لتقييم  خدم�ت  �لعق�ري؛  �لتمويل  خدم�ت  �لت�أمني؛  خدم�ت  �لعق�رية؛ 
وخدم�ت �إد�رة �ملح�فظ �لعق�رية؛ خدم�ت �ال�ضتثم�ر �لعق�ري؛ خدم�ت �لو�ض�طة �لعق�رية؛ خدم�ت �لت�أمني 
�لعق�ر�ت  و���ض��ر�ء  و�ختي�ر  وتثمني  �الأر����ض��ي  �ضر�ء  خدم�ت  وحت��دي��د�  �الأر����ض��ي  تطوير  خدم�ت  �لعق�ري؛ 
للتطوير و�ال�ضتثم�ر؛ �ضر�ء �الأر��ضي لت�أجريه�؛ توفري �ملعلوم�ت فيم� يتعلق بجميع هذه �خلدم�ت مب� يف 

ذلك توفري �ملعلوم�ت عرب �ضبكة ح��ضوب ع�ملية.       �لو�ق�عة ب�لفئة:  36
و�ضف �لعالمة:  كتبت عب�رة  " دبي �لق�ب�ضة للعق�ر�ت " ب�للغة �لعربية. 

�ال�ض��رت�ط�ت:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 

ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   15 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355887 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  دي �ت�ش ريل ��ضتيت�ش �ش.ذ.م.م
دبي،   ،3 �ضقيم  – �م  ديفيلومبنت  هيلز  – ملك جمري�  �لق�ب�ضة  لدبي  �لرئي�ضي  �ملقر   ،3195-366 �لقطعة  رقم  وعنو�نه: 

�الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة      
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:

�لعق�ر�ت  وت�أجري  وتوجيه  �إد�رة  و�ل�ضكنية؛  و�لتجزئة  �لتج�رية  �لعق�ر�ت  خدم�ت  �لعق�ر�ت؛  �إد�رة  �لعق�رية؛  �خلدم�ت 
ب�ل�ضقق  يتعلق  فيم�  و�إج��ر�ئ��ه���  تقدميه�  يتم  �لتي  �ل��ع��ق���ر�ت  و��ضتئج�ر  ت���أج��ري  خ��دم���ت  و�ل�ضكنية؛  و�لتجزئة  �لتج�رية 
و�لفيالت و�ملك�تب و�لنو�دي �ل�ضحية و�ملنتجع�ت و�ملر��ضي و�لفن�دق و�لعق�ر�ت �ل�ضن�عية ومر�كز �لت�ضوق وقرى �لت�ضوق؛ 
خدم�ت �الإد�رة �مل�لية للم�ضت�أجرين؛ �إد�رة �ضقق وفيالت �الإيج�ر؛ خدم�ت �لو�ض�طة �لعق�رية؛ خدم�ت حت�ضيل �الإيج�ر�ت؛ 
�الأ�ضول؛ خدم�ت �ال�ضتثم�ر؛ خدم�ت  �إد�رة  �مل�لية؛ خدم�ت  �لر�أ�ضم�لية؛ �خلدم�ت  �لعق�ر�ت؛ �ال�ضتثم�ر�ت  خدم�ت تقييم 
�لعق�ري؛  �لتقييم  خدم�ت  �لعق�ري؛  �لتمويل  خدم�ت  �لت�أمني؛  خدم�ت  �لعق�رية؛  �ل�ضن�ديق  خدم�ت  �ل�ضن�ديق؛  �إد�رة 
خدم�ت �إد�رة �لعق�ر�ت وخدم�ت �إد�رة �ملح�فظ �لعق�رية؛ خدم�ت �ال�ضتثم�ر �لعق�ري؛ خدم�ت �لو�ض�طة �لعق�رية؛ خدم�ت 
للتطوير  �لعق�ر�ت  و�ضر�ء  و�ختي�ر  وتثمني  �الأر��ضي  �ضر�ء  خدم�ت  وحتديد�  �الأر��ضي  تطوير  خدم�ت  �لعق�ري؛  �لت�أمني 
�ملعلوم�ت  توفري  ذلك  يتعلق بجميع هذه �خلدم�ت مب� يف  فيم�  �ملعلوم�ت  توفري  لت�أجريه�؛  �الأر��ضي  �ضر�ء  و�ال�ضتثم�ر؛ 

عرب �ضبكة ح��ضوب ع�ملية.               
36 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

كتبت عب�رة  " DUBAI HOLDING REAL ESTATE " بحروف التينية. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355671 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م 
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
�أحذية  للغو�ش؛  �أحذية  �لغط�ش؛  بدلة  قف�ز�ت  �لغط�ش؛  بدلة  �لغط�ش؛  مالب�ش  �لر�أ�ش؛  و�أغطية  �لقدم  ولب��ش  �ملالب�ش 
ع�لية  ري��ضية  �أحذية  ري��ضية؛  �أحذية  �ضب��ضب؛  �ضن�دل؛  �أخف�ف؛  �أ�ض��ضية؛  بدالت ج�فة؛ طبق�ت  للغط�ش؛  �ل�ض�ق  ع�لية 
)تي- كم  ن�ضف  قم�ض�ن  �لقم�ض�ن؛  �أحزمة  لف�ع�ت؛  ر�أ���ش؛  �أغطية  )من�ديل خمرمة(؛  بند�ن�ت  قبع�ت؛  ج��و�رب؛  �ل�ض�ق؛ 
�ضريت(؛ قم�ض�ن �لبولو؛ �لقم�ض�ن �لري��ضية؛ بنطلون�ت؛ بنطلون�ت �جلينز؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية 
�لتدريب؛  مالب�ش  د�خلية؛  مالب�ش  بيكيني؛  م�يوه  ��ضتحم�م؛  مالب�ش  ��ضتحم�م؛  �ضر�ويل  �ل�ضب�حة؛  مالب�ش  �لري��ضية؛ 
�لطق�ش؛  وعو�مل  للم�ء  مق�ومة  ومع�طف  ج�كيت�ت  مقلن�ضة؛  ج�كيت�ت  ج�كيت�ت؛  مع�طف؛  �خل�رجية؛  �ملالب�ش  �أ�ضن�ف 
�ضد�ر�ت وج�كيت�ت �ضوف مفتوحة من �الأم�م؛ بيج�م�ت؛ �ضدري�ت؛ �أربطة ر�أ�ش و�أربطة ر�ضغ؛ مالب�ش د�خلية؛ بنطلون�ت؛ 
تن�نري؛ لف�ع�ت؛ قم�ض�ن؛ بلوز�ت؛ ف�ض�تني؛ مالب�ش نوم؛ �أرو�ب؛ قم�ض�ن خفيفة؛ مر�يل لالأطف�ل؛ جو�رب طويلة؛ ربط�ت 
عنق؛ �ضد�ر�ت؛ �ض�الت؛ بليزر�ت؛ �أردية �ضرو�لية )�أفرهوالت(؛ بدالت للغط�ش؛ �ضر�ويل ق�ضرية للغط�ش؛ قم�ض�ن للغط�ش؛ 
�أزي�ء �ل�ضب�حة؛ قم�ض�ن حتتية؛ مالب�ش و�أغطية ر�أ�ش من �ملط�ط �ل�ضن�عي؛ مالب�ش �ل�ض�طئ؛ عب�ء�ت تن�ضيف؛ بن�طيل 

ق�ضرية برمود�؛ مالب�ش قدم للغط�ش و�لري��ض�ت �مل�ئية؛ لف�ع�ت �ل�ض�طئ؛ جيوب �ملالب�ش.
25 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

تتكون �لعالمة من �ضكل مميز للحرف D د�خل حرف D �آخر مرتبط بخطوط �أفقية على كل ج�نب و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355672 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م 
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:
خدم�ت �لتعليم و�لتهذيب؛ خدم�ت �لتدريب؛ خدم�ت �لرتفيه؛ �الأن�ضطة �لري��ضية و�لثق�فية؛ خدم�ت ترفيهية؛ تنظيم 
و�ملوؤمتر�ت  �لتج�رية  و�ملع�ر�ش  �لعمل  وور���ش  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملع�ر�ش  و�الجتم�ع�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملن��ضب�ت  و�إد�رة 
�لغو�ش؛  درو���ش  �لغو�ش؛  تعليم  �لغو�ش؛  على  �لتدريب  مر�فق  ت�ضغيل  �لغو�ش؛  مر�فق  وت�ضغيل  توفري  و�ملح��ضر�ت؛ 
ت�أجري معد�ت �لغو�ش؛ خدم�ت �لتدريب �ملتعلقة ب�لغو�ش؛ توفري مر�فق ترفيه م�ئية؛ تقدمي خدم�ت �ال�ضتجم�م �مل�ئية؛ 
�لري��ضة  �الأخ��رى يف جم�ل  �لكتب و�مل��و�د �ملطبوعة  �ل�ضب�حة؛ ن�ضر  �مل�ئية؛ توفري مر�فق حم�م  �ملتنزه�ت  تقدمي خدم�ت 
م�ض�بق�ت  تنظيم  �لري��ضية؛  و�ملب�ري�ت  �مل�ض�بق�ت  تنظيم  �ال�ضتجم�م؛  توفري مر�فق  �لري��ضية؛  �ملر�فق  توفري  و�لرتفيه؛ 
و�لتعليم  �لتدري�ش  �لغو�ش؛ خدم�ت  ت�ضغيل خميم�ت  ري��ضية حية؛  �أحد�ث  �إق�مة  و�لغو�ش؛  �مل�ئية  �لري��ض�ت  ومب�ري�ت 
�ملتعلقة ب�لغو�ش و�ل�ضالمة يف �مل�ء؛ خدم�ت �لتدري�ش و�لتعليم �ملتعلقة ب��ضتخد�م �أجهزة �لتنف�ش حتت �مل�ء �لق�ئمة بذ�ته�؛ 
�ملتعلقة  �لتعليم�ت  خدمة  �لغو�ش؛  مدربي  تدريب  ؛  [��ضتعر��ش[  �مل���ء  حتت  �ل�ضالمة  على  و�لتدريب  �لعملي  �لغو�ش 
ب�مل�ض�هدة و�لت�ضوير �لفوتوغر�يف للحي�ة �مل�ئية و�الأوقي�نوغر�فية؛ خدم�ت �لغو�ش �لرتفيهي؛ تنظيم م�ض�بق�ت �لري��ض�ت 
�الإلكرتونية؛ خدم�ت حجز �لتذ�كر وحجزه� لالأن�ضطة و�الأحد�ث �لري��ضية؛ ترتيب �حلجز وحجوز�ت �حل�ضور يف �أم�كن 
�أعاله،  �ملذكورة  ب�خلدم�ت  �ملتعلقة  �ملعلوم�ت  �لري��ضية؛  و�ملر�فق  و�الأم�كن  �لثق�فية  و�الأم�كن  �لت�ضلية  �أم�كن  �لرتفيه؛ 
�ملقدمة عرب �الإنرتنت �أو قو�عد �لبي�ن�ت �أو غريه� من �لو�ض�ئل �الإلكرتونية؛ معلوم�ت ع�ضوية �لن�دي �ملتعلقة ب�خلدم�ت 

�ملذكورة �أعاله؛ تقدمي �ملعلوم�ت و�ال�ضت�ض�ر�ت و�مل�ضورة فيم� يتعلق بجميع هذه �خلدم�ت.
41 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

تتكون �لعالمة من �ضكل مميز للحرف D د�خل حرف D �آخر مرتبط بخطوط �أفقية على كل ج�نب و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355662 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:
�أحذية  للغو�ش؛  �أحذية  �لغط�ش؛  بدلة  قف�ز�ت  �لغط�ش؛  بدلة  �لغط�ش؛  مالب�ش  �لر�أ�ش؛  و�أغطية  �لقدم  ولب��ش  �ملالب�ش 
ع�لية  ري��ضية  �أحذية  ري��ضية؛  �أحذية  �ضب��ضب؛  �ضن�دل؛  �أخف�ف؛  �أ�ض��ضية؛  بدالت ج�فة؛ طبق�ت  للغط�ش؛  �ل�ض�ق  ع�لية 
)تي- كم  ن�ضف  قم�ض�ن  �لقم�ض�ن؛  �أحزمة  لف�ع�ت؛  ر�أ���ش؛  �أغطية  )من�ديل خمرمة(؛  بند�ن�ت  قبع�ت؛  ج��و�رب؛  �ل�ض�ق؛ 
�ضريت(؛ قم�ض�ن �لبولو؛ �لقم�ض�ن �لري��ضية؛ بنطلون�ت؛ بنطلون�ت �جلينز؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية؛ �لبنطلون�ت �لق�ضرية 
�لتدريب؛  مالب�ش  د�خلية؛  مالب�ش  بيكيني؛  م�يوه  ��ضتحم�م؛  مالب�ش  ��ضتحم�م؛  �ضر�ويل  �ل�ضب�حة؛  مالب�ش  �لري��ضية؛ 
�لطق�ش؛  وعو�مل  للم�ء  مق�ومة  ومع�طف  ج�كيت�ت  مقلن�ضة؛  ج�كيت�ت  ج�كيت�ت؛  مع�طف؛  �خل�رجية؛  �ملالب�ش  �أ�ضن�ف 
�ضد�ر�ت وج�كيت�ت �ضوف مفتوحة من �الأم�م؛ بيج�م�ت؛ �ضدري�ت؛ �أربطة ر�أ�ش و�أربطة ر�ضغ؛ مالب�ش د�خلية؛ بنطلون�ت؛ 
تن�نري؛ لف�ع�ت؛ قم�ض�ن؛ بلوز�ت؛ ف�ض�تني؛ مالب�ش نوم؛ �أرو�ب؛ قم�ض�ن خفيفة؛ مر�يل لالأطف�ل؛ جو�رب طويلة؛ ربط�ت 
عنق؛ �ضد�ر�ت؛ �ض�الت؛ بليزر�ت؛ �أردية �ضرو�لية )�أفرهوالت(؛ بدالت للغط�ش؛ �ضر�ويل ق�ضرية للغط�ش؛ قم�ض�ن للغط�ش؛ 
�أزي�ء �ل�ضب�حة؛ قم�ض�ن حتتية؛ مالب�ش و�أغطية ر�أ�ش من �ملط�ط �ل�ضن�عي؛ مالب�ش �ل�ض�طئ؛ عب�ء�ت تن�ضيف؛ بن�طيل 

ق�ضرية برمود�؛ مالب�ش قدم للغط�ش و�لري��ض�ت �مل�ئية؛ لف�ع�ت �ل�ض�طئ؛ جيوب �ملالب�ش.
25 �لو�ق�عة ب�لفئة:  

كتبت كلم�ت " DEEP DIVE DUBAI " ب�أحرف التينية و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�ط�ت: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   7 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355156 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
�أجهزة فيديو، �أجهزة تلفزيون، ك�مري�ت فيديو، �أجهزة ت�ضجيل )م�ضجالت(، �أجهزة ر�ديو، �أ�ضرطة فيديو، ��ضرطه 
ك��ضيت، بط�ري�ت كهرب�ئية، �ض��ض�ت فيديو، �ألع�ب �إلكرتونية و�ألع�ب ح��ضوب حممولة، م�ضجالت �ضغرية �حلجم، 
و�الأجهزة  و�ل�ضينم�ئي  �لفوتوغر�يف  �لت�ضوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�ض�حية  و�ملالحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة 
و�الأدو�ت �لب�ضرية و�أدو�ت �لوزن و�لقي��ش و�الإ�ض�رة و�ملر�قبة )�الإ�ضر�ف( و�الإنق�ذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�ضل 
�ل�ضوت  ن�ضخ  �أو  �إر�ض�ل  �أو  �أجهزة ت�ضجيل  �لكهرب�ئية،  �لط�قة  �لتحكم يف  �أو  �أو تنظيم  �أو تكثيف  �أو حتويل  �أو فتح 
�أقر��ش فيديوية رقمية وغريه� من  �أقر��ش مدجمة،  ت�ضجيل،  �أقر��ش  بي�ن�ت مغن�طي�ضية،  �ل�ضور، ح�مالت  �أو 
معد�ت  ح��ضبة،  �آالت  �لنقد،  ت�ضجيل  �آالت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  �آلي�ت  �لرقمية،  �لت�ضجيل  و�ض�ئط 
�أفالم  متحركة،  كرتونية  �ضور  �حل��ر�ئ��ق،  �إط��ف���ء  �أج��ه��زة  كمبيوتر،  ب��ر�م��ج  �لبي�ن�ت،  ملع�جلة  ح��ضوبية  و�أج��ه��زة 
�أفالم، ر�ضوم متحركة، ت�ضجيالت �ضمعية وب�ضرية، ت�ضجيالت  �أفالم جم�ضمة،  ت�ضوير �ضينم�ئي معر�ضة لل�ضوء، 
�لرب�مج  تعر�ش  م�ضبق�ً  م�ضجلة  �لزرق�ء  �الأ�ضعة  ذ�ت  و�أقر��ش  رقمية  فيديوية  و�أقر��ش  فيديو  و�أ�ضرطة  �ضوتية 
و�أقر��ش  رقمية  فيديوية  و�أقر��ش  فيديو  و�أ�ضرطة  �ضوتية  ت�ضجيالت  وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  �لتلفزيونية، 
ذ�ت �الأ�ضعة �لزرق�ء م�ضجلة م�ضبق�ً تعر�ش �أفالم حركة حية، �أ�ضرطة فيديو و�أقر��ش فيديوية رقمية و�أقر��ش ذ�ت 
�الأ�ضعة �لزرق�ء م�ضجلة م�ضبق�ً تعر�ش �أفالم �لر�ضوم �ملتحركة، �أقر��ش �ضوت م�ضجلة م�ضبق�ً حتتوي على �ملو�ضيقى، 
كتب �ضمعية، �أ�ضرطة �ضمعية، �أ�ضرطة فيديو �ضمعية، �أقر��ش فيديو �ضمعية، و�ض�ئط رقمية �ضلبة، �ضم�ع�ت �لر�أ�ش 
�ملدجمة،  �الأقر��ش  �ضمعية وم�ضغالت  ك��ضيت�ت  �آالت ح��ضبة حممولة،  لل�ضترييوه�ت، بط�ري�ت، هو�تف ال�ضلكية، 
م�ضغالت �لك�ريوكي �ملحمولة، م�ضجالت وم�ضغالت �أ�ضرطة �لفيديو، م�ضجالت وم�ضغالت �أ�ضرطة �ضمعية رقمية، 
�لهو�تف  وجه  �أغطية  �ملتحركة،  �لهو�تف  �أغطية  �ملتحركة،  �لهو�تف  ل��و�زم  متحركة،  هو�تف  �إلكرتونية،  مفكر�ت 
�ملتحركة، علب �لهو�تف �ملتحركة، �أجهزة �لند�ء �له�تفية �أو/و �الإذ�عية، م�ضغالت �أم بي 3، ك�مري�ت رقمية، نغم�ت 
�ملتحركة �لال�ضلكية،  و�ألع�ب و�ضور فيديو الأجهزة �الت�ض�ل  ق�بلة للتنزيل، نغم�ت ومو�ضيقى و�أم بي 3 ور�ضوم�ت 
برجمي�ت وبر�مج �ألع�ب �لكمبيوتر، بر�مج �ألع�ب �لفيديو و�لكمبيوتر، �أ�ضرطة وخر�طي�ش �ألع�ب �لفيديو، �أقر��ش 
�ألع�ب �لكمبيوتر �ملدجمة، �إر�ض�د�ت �مل�ضتخدم �ملخزنة ب�ضيغة رقمية لرب�مج و�ألع�ب �لكمبيوتر، حمتوي�ت �لو�ض�ئط 
ق�بلة  �لربجمي�ت  تطبيق�ت  للتنزيل،  ق�بلة  من�ضور�ت  �لرتفيه،  جم���ل  يف  للتنزيل  �لق�بلة  و�لب�ضرية  �ل�ضمعية 
 3 بي  �م  وم�ضغالت  �ملتحركة  و�لهو�تف  �ل�ضخ�ضية  �لرقمية  و�مل�ض�عد�ت  �ملحمولة  �الإلكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل 
و�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة، علب و�أكم�م وح�وي�ت حمل و�أغطية و�قية لالأجهزة �الإلكرتونية �ملحمولة و�مل�ض�عد�ت 
للهو�تف  للرقبة  �ضيور  �ملحمولة،  �لكمبيوتر  و�أجهزة   3 بي  �أم  وم�ضغالت  �ملتحركة  و�لهو�تف  �ل�ضخ�ضية  �لرقمية 
�ملتحركة، ح�مالت �لهو�تف �ملتحركة، لب�د�ت �لف�أرة، مغن�طي�ض�ت للزينة، م�ض�طر مدرجة، نظ�ر�ت ونظ�ر�ت �ضم�ضية 
و�ضال�ضل  و�أ�ضرطة  �أحب�ل  �لب�ضرية،  و�لنظ�ر�ت  �ل�ضم�ضية  و�لنظ�ر�ت  للنظ�ر�ت  علب  ب�ضرية،  نظ�ر�ت  ولو�زمه�، 
و�أجهزة لالحتف�ظ ب�لنظ�ر�ت و�لنظ�ر�ت �ل�ضم�ضية و�لنظ�ر�ت �لب�ضرية يف مو�ضعه�، مالقط للنظ�ر�ت �ل�ضم�ضية، 
لنم�ذج  بعد  عن  حتكم  �أجهزة  �لري��ضية،  لالألع�ب  و�قية  نظ�ر�ت  و�قية،  نظ�ر�ت  ثن�ئية،  من�ظري  للنظ�ر�ت،  علب 
�ملركب�ت، خوذ�ت؛ خوذ�ت لالألع�ب �لري��ضية؛ خوذ�ت لركوب �لدر�ج�ت؛ �أجز�ء وقطع جلميع �ل�ضلع �آنفة �لذكر . 

9 �لو�ق�عة ب�لفئة:  
تتكون �لعالمة من �ضكل ت�ضويري لر�كب در�جة على د�رجة و�ضف �لعالمة:  

�ال�ض��رت�ط�ت: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له ب�لربيد 

�مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355661 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م 
�ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة وعنو�نه: 

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ض�حية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف و�ل�ضينم�ئي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�ضرية و�أدو�ت �لوزن و�لقي��ش و�الإ�ض�رة و�ملر�قبة )�الإ�ضر�ف( و�الإنق�ذ و�لتعليم، �أجهزة ت�ضجيل 
�أو �إر�ض�ل �أو ن�ضخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور، �أقر��ش ت�ضجيل، �أقر��ش مدجمة، �أقر��ش فيديوية رقمية وغريه� من 
ح��ضوبية  �أجهزة  كمبيوتر،  بر�مج  �لبي�ن�ت،  ملع�جلة  ح��ضوبية  و�أجهزة  معد�ت  �لرقمية،  �لت�ضجيل  و�ض�ئط 
وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  متحركة،  كرتونية  �ضور  للغط�ش،  �حل��ضوبية  �الأج��ه��زة  برجمي�ت  للغط�ش، 
بر�مج  �لرقمية،  �لك�مري�ت  �ملتحركة،  �لهو�تف  �أغطية وعلب  �ملتحركة،  �لهو�تف  لو�زم  ت�ضجيالت �ضوتية، 
وبرجمي�ت �لكمبيوتر، حمتوي�ت �لو�ض�ئط �ل�ضمعية و�لب�ضرية �لق�بلة للتنزيل يف جم�ل �لرتفيه؛ من�ضور�ت 
ق�بلة للتنزيل؛ تطبيق�ت �لربجمي�ت ق�بلة للتنزيل لالأجهزة �اللكرتونية �ملحمولة، علب و�أكم�م وح�وي�ت 
للهو�تف  للم�ء  للرقبة مق�ومة  �ضيور  �ملحمولة،  �الإلكرتونية  للم�ء لالأجهزة  و�أغطية و�قية مق�ومة  حمل 
تثبيت  �أج��ه��زة  ك���م��ري�ت،  �مل����ء،  حت��ت  تعمل  ك���م��ري�ت  �لنق�لة،  �ل��ه��و�ت��ف  للم�ء  مق�ومة  ح���م��الت  �لنق�لة، 
�لك�مري�ت، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف حتت �مل�ء، معد�ت ت�ضوير �لفيديو، 
�مل�ء، نظ�ر�ت ونظ�ر�ت �ضم�ضية ولو�زمه�؛ نظ�ر�ت للري��ض�ت �مل�ئية، نظ�ر�ت  معد�ت ت�ضوير �لفيديو حتت 
�ل�ضم�ضية  و�لنظ�ر�ت  ب�لنظ�ر�ت  لالحتف�ظ  و�أج��ه��زة  و�ضال�ضل  و�أ�ضرطة  �أحب�ل  �مل�ئية،  للري��ض�ت  و�قية 
ذ�ت  غط�ش  نظ�ر�ت  �لري��ضية،  لالألع�ب  و�قية  نظ�ر�ت  و�قية،  نظ�ر�ت  مو�ضعه�،  يف  �لب�ضرية  و�لنظ�ر�ت 
للغو�ش، منظم�ت  �أقنعة  �لغو�ش،  خ��وذ�ت  �لغو�ش،  ب��ّز�ت  �لغو�ش،  �لغو�ش، معد�ت  �أجهزة  للتنف�ش،  �أنبوب 
تنف�ش للغو�ش، �أوز�ن للغو�ش، خز�ن�ت �لهو�ء ت�ضتخدم يف �لغو�ش، �أحزمة �لوزن للغو�ش، م�ض�عد�ت �لطفو 
للغو�ش، �أجهزة �لتحكم يف �لطفو، مالب�ش و�قية، مالب�ش و�قية للغو�ش، بدالت �لغو�ش مب� يف ذلك مالب�ش 
�لغو�ش، بدالت ج�فة وجلود �لغو�ش، �ضد�د�ت �الأذن للغو��ضني، م�ض�بك �أنف لل�ضب�حة و�لغو�ش حتت �مل�ء، 
قف�ز�ت للغو��ضني، �أجهزة �لتنف�ش للغو�ش مب� يف ذلك، منظم�ت �لغ�ز و�أجهزة �إع�دة �لتنف�ش، معد�ت خز�ن 
�لهو�ء للغو�ش، عو�م�ت ق�بلة للنفخ لالإ�ض�رة ولبي�ن موقع �لغو��ضني،  �أجهزة قي��ش �ل�ضغط، �أجهزة قي��ش 
�ملذكورة  �لب�ض�ئع  جلميع  ول��و�زم  غي�ر  قطع  �لنج�ة،  �ضرت�ت  �حل���ر�رة،  قي��ش  �أجهزة  و  �لبو�ضالت  �لعمق 

�أعاله.
 �لو�ق�عة ب�لفئة:  9 

 و�ضف �لعالمة:  كتبت كلم�ت " DEEP DIVE DUBAI " ب�أحرف التينية 
 �ال�ض��رت�ط�ت:   

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 
ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:
بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355664 

 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       
ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م 

وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت:

�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ض�حية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف و�ل�ضينم�ئي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�ضرية و�أدو�ت �لوزن و�لقي��ش و�الإ�ض�رة و�ملر�قبة )�الإ�ضر�ف( و�الإنق�ذ و�لتعليم، �أجهزة ت�ضجيل 
�أو �إر�ض�ل �أو ن�ضخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور، �أقر��ش ت�ضجيل، �أقر��ش مدجمة، �أقر��ش فيديوية رقمية وغريه� من 
ح��ضوبية  �أجهزة  كمبيوتر،  بر�مج  �لبي�ن�ت،  ملع�جلة  ح��ضوبية  و�أجهزة  معد�ت  �لرقمية،  �لت�ضجيل  و�ض�ئط 
وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  متحركة،  كرتونية  �ضور  للغط�ش،  �حل��ضوبية  �الأج��ه��زة  برجمي�ت  للغط�ش، 
بر�مج  �لرقمية،  �لك�مري�ت  �ملتحركة،  �لهو�تف  �أغطية وعلب  �ملتحركة،  �لهو�تف  لو�زم  ت�ضجيالت �ضوتية، 
وبرجمي�ت �لكمبيوتر، حمتوي�ت �لو�ض�ئط �ل�ضمعية و�لب�ضرية �لق�بلة للتنزيل يف جم�ل �لرتفيه؛ من�ضور�ت 
ق�بلة للتنزيل؛ تطبيق�ت �لربجمي�ت ق�بلة للتنزيل لالأجهزة �اللكرتونية �ملحمولة، علب و�أكم�م وح�وي�ت 
للهو�تف  للم�ء  للرقبة مق�ومة  �ضيور  �ملحمولة،  �الإلكرتونية  للم�ء لالأجهزة  و�أغطية و�قية مق�ومة  حمل 
تثبيت  �أج��ه��زة  ك���م��ري�ت،  �مل����ء،  حت��ت  تعمل  ك���م��ري�ت  �لنق�لة،  �ل��ه��و�ت��ف  للم�ء  مق�ومة  ح���م��الت  �لنق�لة، 
�لك�مري�ت، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف حتت �مل�ء، معد�ت ت�ضوير �لفيديو، 
�مل�ء، نظ�ر�ت ونظ�ر�ت �ضم�ضية ولو�زمه�؛ نظ�ر�ت للري��ض�ت �مل�ئية، نظ�ر�ت  معد�ت ت�ضوير �لفيديو حتت 
�ل�ضم�ضية  و�لنظ�ر�ت  ب�لنظ�ر�ت  لالحتف�ظ  و�أج��ه��زة  و�ضال�ضل  و�أ�ضرطة  �أحب�ل  �مل�ئية،  للري��ض�ت  و�قية 
ذ�ت  غط�ش  نظ�ر�ت  �لري��ضية،  لالألع�ب  و�قية  نظ�ر�ت  و�قية،  نظ�ر�ت  مو�ضعه�،  يف  �لب�ضرية  و�لنظ�ر�ت 
للغو�ش، منظم�ت  �أقنعة  �لغو�ش،  خ��وذ�ت  �لغو�ش،  ب��ّز�ت  �لغو�ش،  �لغو�ش، معد�ت  �أجهزة  للتنف�ش،  �أنبوب 
تنف�ش للغو�ش، �أوز�ن للغو�ش، خز�ن�ت �لهو�ء ت�ضتخدم يف �لغو�ش، �أحزمة �لوزن للغو�ش، م�ض�عد�ت �لطفو 
للغو�ش، �أجهزة �لتحكم يف �لطفو، مالب�ش و�قية، مالب�ش و�قية للغو�ش، بدالت �لغو�ش مب� يف ذلك مالب�ش 
�لغو�ش، بدالت ج�فة وجلود �لغو�ش، �ضد�د�ت �الأذن للغو��ضني، م�ض�بك �أنف لل�ضب�حة و�لغو�ش حتت �مل�ء، 
قف�ز�ت للغو��ضني، �أجهزة �لتنف�ش للغو�ش مب� يف ذلك، منظم�ت �لغ�ز و�أجهزة �إع�دة �لتنف�ش، معد�ت خز�ن 
�لهو�ء للغو�ش، عو�م�ت ق�بلة للنفخ لالإ�ض�رة ولبي�ن موقع �لغو��ضني،  �أجهزة قي��ش �ل�ضغط، �أجهزة قي��ش 
�ملذكورة  �لب�ض�ئع  جلميع  ول��و�زم  غي�ر  قطع  �لنج�ة،  �ضرت�ت  �حل���ر�رة،  قي��ش  �أجهزة  و  �لبو�ضالت  �لعمق 

�أعاله.
 �لو�ق�عة ب�لفئة:  9 

 و�ضف �لعالمة:  كتبت عب�رة  "ديب د�يف دبي" ب�أحرف عربية 
 �ال�ض��رت�ط�ت:   

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 
ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتج�رية:

بت�ريخ:   14 يوليو 2021   �ملودعة حتت رقم:  355670 
 ت�ريخ �إيد�ع �الأولوية:       

ب��ض��م:  �ضم�ل �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش.ب. 123311، ملك خ��ش، بر دبي، �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد، دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�ض�ئع / �خلدم�ت / �ملنتج�ت: 
�الأجهزة و�الأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ض�حية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف و�ل�ضينم�ئي و�الأجهزة 
و�الأدو�ت �لب�ضرية و�أدو�ت �لوزن و�لقي��ش و�الإ�ض�رة و�ملر�قبة )�الإ�ضر�ف( و�الإنق�ذ و�لتعليم، �أجهزة ت�ضجيل 
�أو �إر�ض�ل �أو ن�ضخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور، �أقر��ش ت�ضجيل، �أقر��ش مدجمة، �أقر��ش فيديوية رقمية وغريه� من 
ح��ضوبية  �أجهزة  كمبيوتر،  بر�مج  �لبي�ن�ت،  ملع�جلة  ح��ضوبية  و�أجهزة  معد�ت  �لرقمية،  �لت�ضجيل  و�ض�ئط 
وب�ضرية،  �ضمعية  ت�ضجيالت  متحركة،  كرتونية  �ضور  للغط�ش،  �حل��ضوبية  �الأج��ه��زة  برجمي�ت  للغط�ش، 
بر�مج  �لرقمية،  �لك�مري�ت  �ملتحركة،  �لهو�تف  �أغطية وعلب  �ملتحركة،  �لهو�تف  لو�زم  ت�ضجيالت �ضوتية، 
وبرجمي�ت �لكمبيوتر، حمتوي�ت �لو�ض�ئط �ل�ضمعية و�لب�ضرية �لق�بلة للتنزيل يف جم�ل �لرتفيه؛ من�ضور�ت 
ق�بلة للتنزيل؛ تطبيق�ت �لربجمي�ت ق�بلة للتنزيل لالأجهزة �اللكرتونية �ملحمولة، علب و�أكم�م وح�وي�ت 
للهو�تف  للم�ء  للرقبة مق�ومة  �ضيور  �ملحمولة،  �الإلكرتونية  للم�ء لالأجهزة  و�أغطية و�قية مق�ومة  حمل 
تثبيت  �أج��ه��زة  ك���م��ري�ت،  �مل����ء،  حت��ت  تعمل  ك���م��ري�ت  �لنق�لة،  �ل��ه��و�ت��ف  للم�ء  مق�ومة  ح���م��الت  �لنق�لة، 
�لك�مري�ت، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف، معد�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف حتت �مل�ء، معد�ت ت�ضوير �لفيديو، 
�مل�ء، نظ�ر�ت ونظ�ر�ت �ضم�ضية ولو�زمه�؛ نظ�ر�ت للري��ض�ت �مل�ئية، نظ�ر�ت  معد�ت ت�ضوير �لفيديو حتت 
�ل�ضم�ضية  و�لنظ�ر�ت  ب�لنظ�ر�ت  لالحتف�ظ  و�أج��ه��زة  و�ضال�ضل  و�أ�ضرطة  �أحب�ل  �مل�ئية،  للري��ض�ت  و�قية 
ذ�ت  غط�ش  نظ�ر�ت  �لري��ضية،  لالألع�ب  و�قية  نظ�ر�ت  و�قية،  نظ�ر�ت  مو�ضعه�،  يف  �لب�ضرية  و�لنظ�ر�ت 
للغو�ش، منظم�ت  �أقنعة  �لغو�ش،  خ��وذ�ت  �لغو�ش،  ب��ّز�ت  �لغو�ش،  �لغو�ش، معد�ت  �أجهزة  للتنف�ش،  �أنبوب 
تنف�ش للغو�ش، �أوز�ن للغو�ش، خز�ن�ت �لهو�ء ت�ضتخدم يف �لغو�ش، �أحزمة �لوزن للغو�ش، م�ض�عد�ت �لطفو 
للغو�ش، �أجهزة �لتحكم يف �لطفو، مالب�ش و�قية، مالب�ش و�قية للغو�ش، بدالت �لغو�ش مب� يف ذلك مالب�ش 
�لغو�ش، بدالت ج�فة وجلود �لغو�ش، �ضد�د�ت �الأذن للغو��ضني، م�ض�بك �أنف لل�ضب�حة و�لغو�ش حتت �مل�ء، 
قف�ز�ت للغو��ضني، �أجهزة �لتنف�ش للغو�ش مب� يف ذلك، منظم�ت �لغ�ز و�أجهزة �إع�دة �لتنف�ش، معد�ت خز�ن 
�لهو�ء للغو�ش، عو�م�ت ق�بلة للنفخ لالإ�ض�رة ولبي�ن موقع �لغو��ضني،  �أجهزة قي��ش �ل�ضغط، �أجهزة قي��ش 
�ملذكورة  �لب�ض�ئع  جلميع  ول��و�زم  غي�ر  قطع  �لنج�ة،  �ضرت�ت  �حل���ر�رة،  قي��ش  �أجهزة  و  �لبو�ضالت  �لعمق 

�أعاله.
 �لو�ق�عة ب�لفئة:  9 

و�ضف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �ضكل مميز للحرف D د�خل حرف D �آخر مرتبط بخطوط �أفقية على 
كل ج�نب

�ال�ض��رت�ط�ت:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوب�ً لق�ضم �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �القت�ض�د �أو �إر�ض�له 

ب�لربيد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ض�ر �إليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 27 �صبتمرب 2021 العدد 13351
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 231
يف  يرغب  �ليمن،  �جلن�ضية  حممد،  �ض�لح  حم�ضن  �ض�لح   : �ل�ضيد  ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
علي  عبد�هلل  �حمد  �ل�ضيد:  �ىل  ذلك  و   %100 �لب�لغة  ح�ضته  ك�مل  عن  و�لتن�زل  �لبيع 
�لفهيم �لزرعوين و�جلن�ضية �الم�ر�ت، يف �لرخ�ضة �مل�ضم�ه ))�جليل �جلديد ل�ضي�غة �لذهب(( 
و�لتي ت�أ�ض�ضت ب�أم�رة �ل�ض�رقة مبوجب رخ�ضة رقم )734071( �ل�ض�درة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�ض�دية ، تعديالت �خرى : تن�زل �ض�حب �لرخ�ضة الخر، تغيري �ل�ضكل �لق�نوين من وكيل 

خدم�ت �ىل فردية
 2013 ل�ضنة   )4( رقم  �الحت�دي  �لق�نون  �حك�م   من   )5( فقرة   )14( �مل�دة  وعمالبن�ش 
�لت�ضديق  على  يتم  �ضوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�ضر هذ�  �قت�ضى  فقد  �لعدل.  �لك�تب  �ض�ن  يف 
��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك  �ليه بعد  �مل�ض�ر  �الجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 247

�لبحرين  �جلن�ضية   ، نوح  خليل  عبد�هلل  خليل  مهدى   : �ل�ضيد  ب���أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتن�زل عن ك�مل ح�ضته �لب�لغه 100% و ذلك �ىل �ل�ضيد : �ض�مري ك�نتي 
�ضيل برميل، �جلن�ضية بنغالدي�ش يف �لرخ�ضة )�ض�لون ن��ضي� للحالقة( و�لتي ت�أ�ض�ضت ب�أم�رة 
�ل�ض�رقة مبوجب رخ�ضة رقم )27141( �ل�ض�درة من د�ئرة �لتنمية �القت�ض�دية. تعديالت 
�خرى : مت تغيري �ل�ضكل �لق�نوين من موؤ�ض�ضة فردية �ىل وكيل خدم�ت. وعمالبن�ش �مل�دة 
�لك�تب  �ض�ن  2013 يف  ل�ضنة  رق��م )4(  �الحت����دي  �لق�نون  �ح��ك���م   فقرة )5( من   )14(
�لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ض�ر 
�ليه بعد ��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
    يف الق�صية رقم 2021/404 نزاع تعيني خربة جتاري  

�ملرفوعة من : �ضركة كي �أ�ش �أ�ضيت�ش بي تي �إي ليمتد 
بوك�لة : موزة �خلظر للمح�م�ة و�ال�ضت�ض�ر�ت �لق�نونية 

�ضد �ملتن�زع �ضده� : �يجل �ضكوير للخدم�ت �لفنية - �ش ذ م م 
تكليفي خبري� يف  و�ملت�ضمن  �مل��وؤرخ يف 2021/9/23  دبي  ب�ال�ض�رة �ىل كت�ب حمكمة 
�لق�ضية  يف  خ��ربة  �جتم�ع  عقد  تقرر  ب�نه  علم�  نحيطكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لق�ضية 
يلتزم  �ن  على  �ضب�ح�   11.00 �ل�ض�عة   2021/10/5 �مل��و�ف��ق  �لثالث�ء  ي��وم  �مل��ذك��ورة 
�ملدعي عليه ب�الإت�ض�ل به�تف مكتب �خلبري العالمه ب�جر�ء�ت و�الآلية �ملتبعة لعقد 
�الجتم�ع �ملر�د عقده ب�لت�ريخ و�لتوقيت �ملبني �أعاله ... علم� �أن بي�ن�ت �لتو��ضل مع 

مكتب �خلبري هي : ه�تف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد �إلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0001400 يف  الدعوى رقم

)�لق�مو�ش  �لتج�رية  �لرخ�ضة  �مل�لك  ب�ضفته  �ليو�ضف  علي  حممد  الف�   : عليه  �ملدعي  �إىل 
ملق�والت �لتك�ضية و�الر�ضي�ت �ض�بق�( - جمهول حمل �الإق�مة : �إم�رة �ل�ض�رقة منطقة �ملريجة 
للت�ضوق  �ض�رة  �مللكية لالن�ض�ء�ت مق�بل مركز  �لنور  بن�ية  �لبنوك  �ض�رع  �ض�رع متحف �حل�ضن 

�لط�بق �الول و�خل�م�ش ه�تف رقم  0526999443 0505765678  
�ل�ض�رقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم�م   2021/9/29 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  �نت 
�و بو��ضطة وكيل  2( �ضخ�ضي�  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى  �ملحكمة �الإبتد�ئية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�ضرة �ي�م من ت�ريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �عاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. حرر بت�ريخ  2021/9/25 م   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
نهاد �صعيد البدواوي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  451/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خل�م�ضة رقم 187  

مو�ضوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�ض�در يف �لدعوى رقم 2018/392 عق�ري كلي ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1،703،001/65 درهم( 
�ض�مال للر�ضوم و�مل�ض�ريف

ط�لب �لتنفيذ: بنك �أبوظبي �الأول - �ش م ع - ح�لي� - بنك �خلليج �الأول - فرع دبي - �ض�بق�  
عنو�نه : �إم�رة دبي - ديرة - �ملرقب�ت - �ض�رع �بوبكر �ل�ضديق  

�ملطلوب �إعالنه : ند� مهدي يو�ضفي�ن  
عنو�نه : �إم�رة دبي - ديرة - تعلن على حمله� �ملخت�ر : مكتب ه�ين �جل�ضمي للمح�م�ة و�ال�ضت�ض�ر�ت �لق�نونية - �لك�ئن ب�لقرهود - بن�ية ليربتي - 

nedausefian@gmail.com - 0502534518 - لط�بق �لث�ين - مكتب رقم )203( ب�لقرب من بنك �ل�ض�رقة�
�ضيجرى  �حل���ل  �قت�ضى  �ن  �لت�لية  �لثالث  �الي���م  05:00:00م ويف  �ل�ض�عة   2021/10/20 �ملو�فق  �الربع�ء  يوم  �أن��ه يف   : �الإع��الن  مو�ضوع 
http://www. �الإلكرتوين  وعلى موقعه�  للمز�د�ت  �الإم���ر�ت  )�ضركة  �لبيع  به�  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن���ه  �أو�ض�فه  �ملو�ضحة  �لعق�ر  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع ت�أمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�ض��ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ش 
على �لبيع �لتقدم ب�إعرت��ضه معزز� مب� يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه �يد�ع ك�مل �لثمن و�مل�ض�ريف خالل ع�ضرة �أي�م �لت�لية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�ش غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �الي�م �لع�ضرة �لت�لية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �أن ال تقل هذه �لزي�دة عن ع�ضر �لثمن على �أن يقوم ب�إيد�ع ك�مل �لثمن �ملعرو�ش و�مل�ضروف�ت 
خزينة �ملحكمة وفيم� يلي بي�ن �أو�ض�ف �ملمتلك�ت : �ضقة �ضكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ش 30 - رقم �ملبنى : 1 - ��ضم �ملبنى : 

درهم   )504،474/99( �لتقييم   - مربع  مرت   92  : �مل�ض�حة   -  102  : �لعق�ر  رقم   -  MED  101
مالحظ�ت :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

 اخطار دفع بالن�صر
رقم امللف 2021/248 تنفيذ جتاري 

بن�ء على طلب / �ملحكوم له / مدر�ضة ه�رف�ضت �خل��ضة �جلن�ضية 
�ىل �ملحكوم عليه / �حمد حممد �حمد خمي�ش �جلن�ضية / م�ضر 

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��� ل��دي��ك ب����ن حم��ك��م��ة ر������ش �خل��ي��م��ة ق���د �����ض���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��� بت�ريخ 
2021/3/4 يف �لق�ضية رقم 79/2021 جت�ري جزئي ب�لز�مك بدفع مبلغ وقدره 
تقدم  قد  �عاله  له  �ملحكوم  �ن  ومب�  و�مل�ض�ريف  �لر�ضوم  �ض�مال  درهم�   30184،17
بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل ب�لرقم �مل�ض�ر �عاله ، ف�أنت مكلف بتنفيذ م� ج�ء �عاله خالل 
15 يوم �لت�يل للتبليغ ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�ن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �الجر�ء�ت 

�لق�نونية �ملن��ضبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�ضوم �ملرتبة عليك. 
�ملالحظ�ت : �الإم�ر�ت / ر�أ�ش �خليمة / �ملعمورة - خلف �ضوبر م�ركت �لزيتون 

 ق�صم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف 2021/446 تنفيذ جتاري 
بن�ء على طلب / �ملحكوم له / مدر�ضة ه�رف�ضت �خل��ضة �جلن�ضية 

�ىل �ملحكوم عليه / �ضي�ء �لدين �حمد حممد �جلن�ضية / �ل�ضود�ن 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��� ل��دي��ك ب����ن حم��ك��م��ة ر������ش �خل��ي��م��ة ق���د �����ض���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��� بت�ريخ 
وقدره  مبلغ  بدفع  ب�لز�مك  جزئي  جت�ري   82/2021 �لق�ضية  يف   2021/4/26
113442.61 درهم� �ض�مال �لر�ضوم و�مل�ض�ريف  ومب� �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم 
بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل ب�لرقم �مل�ض�ر �عاله ، ف�أنت مكلف بتنفيذ م� ج�ء �عاله خالل 
15 يوم �لت�يل للتبليغ ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�ن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �الجر�ء�ت 

�لق�نونية �ملن��ضبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�ضوم �ملرتبة عليك. 
�ملالحظ�ت : �الإم�ر�ت / ر�أ�ش �خليمة / جلف�ر - بجو�ر مركز جلف�ر �ل�ضحي. 

 ق�صم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7959(

�ملنذر / �يبكو للزيوت )فرع( �ضركة �يبكو للم�ض�ريع ) ذ. م. م ( 
�ملنذر �ليه�/�ضب�رك لقطع غي�ر �ل�ضي�ر�ت �ش.ذ.م.م - رقم �ملحرر 2021/1/190636  

�النذ�ر  هذ�  مبوجب  نخطركم  للمنذره  �لق�نونيون  �مل�ضت�ض�رون  �ملح�مون  ب�ضفتن�  ف�نن� 
ب�ضرورة �التى : ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )78،418.75 درهم( ثم�نية و�ضبعون �لف 
و�ربعم�ئة وثم�نية ع�ضر درهم �م�ر�تي وخم�ضة و�ضبعون فل�ض� فقط قيمة �ملب�لغ �ملرت�ضدة 
�ي�م من ت�ريخ  �لفو�تري وك�ضف �حل�ض�ب وذلك خالل خم�ضة  �ملنذر�ليه� بن�ء على  يف ذمة 
�لق�نونية  �الج����ر�ء�ت  ك�فة  �ت��خ���ذ  �ىل  �مل��ن��ذرة  ت�ضطر  �ضوف  و�ال  �الإن����ذ�ر،  بهذ�  �الع���الن 
�ىل  ب�ال�ض�فة  ذك��ره  �ضبق  مو�جهتكم اللز�مكم مب�  �د�ء يف  �مر  ��ضت�ضد�ر  ومنه�  �لالزمة 

�لف�ئده و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف مع حفظ ك�فة �حلقوق �لق�نونية �الأخرى للمنذرة. 
والأجل �لعلم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )7960/2021(

�ملنذر / �يبكو للزيوت )فرع( �ضركة �يبكو للم�ض�ريع ) ذ. م. م ( 
�لعزيز  �ضعيد حممد عبد  2- حمد   ، �ل�ضي�ر�ت  �ليهم� :1- مركز و�يف خلدمة  �ملنذر 

خ�ضيف طنيجى - رقم �ملحرر 2021/1/190621 
ف�نن� ب�ضفتن� �ملح�مون �مل�ضت�ض�رون �لق�نونيون للمنذره نخطركم مبوجب هذ� �النذ�ر 
وثالثون  �ثنني  درهم(  ب�ضرورة �التي : ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره )32،000.00 
�لف درهم �م�ر�تى فقط ، قيمة �ملب�لغ �ملرت�ضدة يف ذمة �ملنذر �ليهم� بن�ء على �لفو�تري 
وك�ضف �حل�ض�ب. وذلك »خالل خم�ضة �ي�م من ت�ريخ �العالن بهذ� �الإنذ�ر، و�ال �ضوف 
ت�ضطر �ملنذرة �ىل �تخ�ذ ك�فة �الجر�ء�ت �لق�نونية �لالزمة ومنه� ��ضت�ضد�ر �مر �د�ء 
يف مو�جهتكم اللز�مكم مب� �ضبق ذكره ب�ال�ض�فة �ىل �لر�ضوم و�مل�ض�ريف مع حفظ ك�فة 

�حلقوق �لق�نونية �الأخرى للمنذرة.
والأجل �لعلم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )7948/2021(

مقدم من : �ملن�ذرة حممود كيخ� للتج�رة �لع�مة �ش.ذ.م.م
�ملنذر �إليه : ح�ضينى فخر �لدين مال فخر �لدين - هندي �جلن�ضية

�مل�و�ض�وع : �إنذ�ر �ملنذر �إليه ب�لتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر
تن�ذر �ملن�ذرة �ملن�ذر �إلي��ه وتكلف�ه ب�ض��د�د مبلغ�� وق�دره 500،000،00 خم�ضم�ئة �ألف دره�م"، 
ب�الإ�ض�فة �إىل �لف�ئ�دة �لق�نوني�ة ع�ن ه�ذ� �ملبلغ بو�ق�ع 12% �ض�نوي� م�ن ت��ريخ �إ�ض�تح�ق �ل�ض�ي�ك 
وف�ي  �الإن��ذ�ر  هذ�  ت��ريخ  م�ن  �أي��م  خم�ض�ة   )5( خ�الل  وذل�ك   2020/11/10 ف�ى  �حل��ض�ل 
�إتخ��ذ  �إل�ى  ن�ض�ط�ر  ف�ض�وف  ك��ن  �ض�ب�ب  الأي  �ملبل�غ  دف�ع  ع�ن  �إلي�ه  �ملن�ذر  �إمتن��ع  �أو  تخل�ف  ح��ل 
ك�ف�ة �الإج�ر�ء�ت �لق�نوني�ة �لالزم�ة الإلز�م�ه ب�دفع �ملبل�غ �إل�ى �ملن�ذرة م�ع حتميل�ه من�ذ �الآن ك�ف�ة 

�لر�ض�وم و�مل�ض��ريف و�الأتع�ب �لتي قد تن�ض�أ عن ذلك. 
ب�لوك�لة عن �ملنذرة �ملح�مي / روكز حبيقه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )7947/2021(

مقدم من : �ملن�ذرة : �ضركة �الإطمئن�ن �لتج�رية ذ.م.م
�ملنذر �إليهم� : 1- �ملنذر �إليه� �الأوىل : �لع�مل �لتقليدي للعب�ية �ش.ذ.م.م

�لث�ين : عبد �ملجيد ب�لي�ت �بوبكر ح�جى - ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته �ملدير  �إليه  �ملنذر   -2
و�ملخول ب�لتوقيع على ح�ض�ب �ملنذر �إليه� �الأوىل 

�مل�و�ض�وع : �إنذ�ر �ملنذر �إليهم� ب�لتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر
تنذر �ملن�ذرة �ملن�ذر �إليهم�� وتكلفهم�� ب�لت�ض�من و�لت�ض��مم و�لتك�ف�ل فيم�� بينهم�� ب��ض�د�د مبلغ�� 
�لف�ئ�دة  �إىل  ب�الإ�ض�فة  درهم��“  وثالث�ون  و�ض��تم�ئة  �أالف  “ع�ض�رة  دره�م   10،630 وق�����دره 
�لق�نوني�ة ع�ن ه�ذ� �ملبل�غ بو�ق�ع 12% �ضنوي� م�ن ت��ريخ �إ�ض�تح�ق ك�ل �ض�ي�ك ، وذل�ك خ�الل )5( 
خم�ض�ة �أي��م م�ن ت��ري�خ ه�ذ� �الإنذ�ر وف�ي ح��ل تخل�ف �أو �إمتن��ع �ملن�ذر �إليهم�� ع�ن دف�ع �ملبل�غ الأى 
�ض�ب�ب ك��ن ف�ض�وف ن�ض�ط�ر �إل�ى �إتخ��ذ ك�ف�ة �الإجر�ء�ت �لق�نونية �لالزمة الإلز�مهم�� ب�دفع �ملبل�غ 

�إل�ى �ملن�ذرة م�ع حتميلهم�� من�ذ �الآن ك�فة �لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�الأتع�ب �لتي قد تن�ض�أ 
ب�لوك�لة عن �ملنذرة �ملح�مي / روكز حبيقه

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 178 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
�إىل �ملنفذ �ضده / عبد�هلل جمعه �ل�ضري 

ل�ض�لح ط�لب �لتنفيذ / بنك بريوت - �ش م ل 
www. للمز�د�ت  �الإم�ر�ت  �ضينعقد مز�د علني على موقع  ب�أنه  �الإبتد�ئية �الإحت�دية للجميع  �ل�ض�رقة  تعلن حمكمة 
لبيع  وذلك   2021/9/29 �ملو�فق  �الأربع�ء  يوم  ظهر�  ع�ضر  �لث�نية  �ل�ض�عة  مت�م  يف   emiratesauction.ae

�لعق�رين �لع�ئد ملكيتهم� للمنفذ �ضدهم )الأعلى عط�ء( و�أو�ض�ف �لعق�رين على �لنحو �لت�يل : 
- �لعق�ر قطعة رقم 158 ملك مبنطقة �لند / حي �لق��ضمية ب�إم�رة �ل�ض�رقة ، �ضعر �لتثمني : 33،570،000 درهم 

)ثالثة وثالثون مليون وخم�ضم�ئة و�ضبعون �لف درهم( وهو عب�رة عن بن�ية �ضكنية جت�رية �ر�ضي + 15. 
يتوجب على �لر�غب ب�الإ�ضرت�ك ب�ملز�يدة �ن يتقدم بت�أمني نقدي �و مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر 
للعق�ر.  فعلى من يرغب ب�ل�ضر�ء �و �ال�ضتف�ض�ر عن ذلك مر�جعة ق�ضم �حلجوز�ت و�لبيوع ب�ملحكمة �و �ملوقع �اللكرتوين 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عرت��ش �لتقدم  لالإم�ر�ت للمز�د�ت 

ب�عرت��ضه معزز� �إي�ه مب� يربره من م�ضتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أي�م على �الأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 248
ليكن معلوم� للجميع ب�أن �ل�ض�ده : حميد �ضعد ر��ضد مطر �ملطرو�ضي، �جلن�ضية �الإم�ر�ت �لعربية 
�ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتن�زل عن ك�مل ح�ضته �لب�لغه 51% و ذلك �ىل �ل�ضيد : خ�ضر عبد 
عبون ي��ضني �جلن�بي، �جلن�ضية �لعر�ق كم� يرغب �ل�ضيد : �ض�مي عزيز جورج، �جلن�ضية �لعر�ق 
يف �لبيع و�لتن�زل عن ك�مل ح�ضته �لب�لغه 49% وذلك �ىل �ل�ضيد : خ�ضر عبد عبون ي��ضني 
�ل�ض�رقة  ب�أم�رة  ت�أ�ض�ضت  و�لتي  �لطبي(  �ملنت�ضر  �لرخ�ضة )مركز  �لعر�ق يف  �جلن�بي، �جلن�ضية 

مبوجب رخ�ضة رقم ) 511662( �ل�ض�درة من د�ئرة �لتنمية �القت�ض�دية ،
وعمالبن�ش �مل�دة )14( فقرة )5( من �حك�م  �لق�نون �الحت�دي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ض�ن 
�لت�ضديق  على �الجر�ء  �لك�تب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �الع��الن للعلم و�نه �ضوف يتم 
�مل�ض�ر �ليه بعد ��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7982(

�ملنذر / عنود �ضالم مو�ضى عبد �هلل )�إم�ر�تية �جلن�ضية(.
وعنو�نه وحمله �ملخت�ر )�إم�رة �ل�ض�رقة - كورني�ش �لبحرية - بن�ية �لبطح�ء - �لدور �لع��ضر مكتب 1006 )مكتب حن�ن �ض�مل 

للمح�م�ة و�ال�ضت�ض�ر�ت �لق�نونية( ه�تف : 0543190891 / 065740840   
بتعدد وك�الت للمح�مية / حن�ن �ض�مل

�ملنذر �إليه / حممد جمدى عبد �لب�قي ر�ضدي عبد �لب�قي )�ل�ضهري مبحمد جمدى( 
)وجن�ضيته �أردنى( ه�تف : 042138888 )ه�تف �ل�ضجن(

وعنو�نه/ �م�رة دبي - �ل�ضجن �ملركزي ب�لعوير بدبي
�ملو�ض�وع /- يكلف �ملنذر - �ملنذر �إليه ب�ضرورة �ضد�د مبلغ وقدره مبلغ وقدره 14،000،000،00 درهم )�أربعة ع�ضرة ماليني 
درهم �م�ر�تي( درهم م�ضحوب� على بنك �مل�ضرق مبوجب �ضيك رقم 0005 بت�ريخ 2017/8/15 وكم� ت�ضلم �ملنذر �ليه مبلغ 
�ربعة ماليني درهم مت ت�ضليمه� نقد� مبوجب �الإقر�ر �ملوؤرخ بت�ريخ 2017/11/21 فيكون جمموع �ملبلغ �ملط�لب به بذمته 
كوديعه بذمته قدره �ربعة ع�ضر ماليني درهم. وذلك خالل مده �أق�ض�ه� خم�ضة �أي�م من ت�ريخ ن�ضر هذ� �النذ�ر و�ال �ضيطر 
�ملنذر التخ�ذ ك�فة �الجر�ء�ت �لق�نونية �لتي حتفظ له حقه و��ضت�ضد�ر �أمر �الد�ء و�ملط�لبة ب�لتعوي�ش �ملن��ضب عن �ي عطل �و 

�ضرر تعر�ش له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه بك�فة �لر�ضوم و�مل�ض�ريف �لتق��ضي و�أتع�ب �ملح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7902(

�ملنذر / �ضالم مو�ضى عبد �هلل - لبن�ين �جلن�ضية.
وعنو�نه وحمله �ملخت�ر )�إم�رة �ل�ض�رقة - كورني�ش �لبحرية - بن�ية �لبطح�ء - �لدور �لع��ضر مكتب 1006

)مكتب حن�ن �ض�مل للمح�م�ة و�ال�ضت�ض�ر�ت �لق�نونية( ه�تف : 065740840/0543190891
بتعدد وك�الت للمح�مية / حن�ن �ض�مل

�ملنذر �ليه / ح�ض�م لبيب غ�من - لبن�ين �جلن�ضية )خ�رج �لدولة( 
وعنو�نه ح�ضب م� ورد ب�لتحري �ملرفق / �م�رة دبي - �م �ضقيم - �ش.ب 5213 ه�تف 0509159126 

�ملو�ضوع /- يكلف �ملنذر - �ملنذر �إلية ب�ضرورة �ضد�د مبلغ وقدره )45.000( درهم و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع %12 
2019/11/25 مببلغ  بت�ريخ  �لوطني  دبي  �الم���ر�ت  بنك  �مل�ضحوب على   000007 �رق���م  �ل�ضيك�ت  ت�ريخ  من 
وقدره )35،000( درهم و�ل�ضيك رقم 000008 م�ضحوب على بنك �الم�ر�ت دبي �لوطني مببلغ )10،000(
درهم بت�ريخ 2019/11/25 وذلك خالل مده �أق�ض�ه� خم�ضة �أي�م من ت�ريخ ن�ضر هذ� �النذ�ر و�ال �ضيطر �ملنذر 
التخ�ذ ك�فة �الج��ر�ء�ت �لق�نونية �لتي حتفظ له حقه و��ضت�ضد�ر �أمر �الد�ء و�ملط�لبة ب�لتعوي�ش �ملن��ضب عن �ي 

عطل �و �ضرر تعر�ش له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه بك�فة �لر�ضوم و�مل�ض�ريف �لتق��ضي و�أتع�ب �ملح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن عديل بالن�صر
رقم )2021/7987(

مقدم من �ملنذرة / ليلى �ضلط�ن ح�ضن خمي�ش �حلو�ضني - �إم�ر�تي �جلن�ضية
�ملنذر �إليه/ ح�ضن �أحمد ح�ضن ح�ضني - م�ضري �جلن�ضية

على  مب� �أنه �ضبق و�أن ق�م �ملنذر �إليه ب�ضحب وتوقيع �ل�ضيكني رقمي 000016 و 000017 
�إال  منه  �مل�ضتفيدة  للمنذرة  �ضلمه  ح�ض�به  م��ن  دره��م   300،000 مببلغ  �ل��ت��ج���ري  دب��ي  بنك 
�لك�تب  ل��دى  �مل�ضدق  �لعديل  �الإن���ذ�ر  �مل��ن��ذرة مبوجب  دون �ضرف. لذلك/ تخطرك  �رت��د  �إن��ه 
�لوف�ء له� بقيمة  .......... ب�ضرورة  2021/9/22 ب�ملحرر رقم  بت�ريخ  �لعدل مبح�كم دبي 
ت�ريخ  من  5% �ضنوي�ً  �لق�نونية  �لف�ئدة  دره��م مع   300،000 �أع��اله مببلغ  �ملبني  �ل�ضيكني 
�أي�م من ت�ريخ ن�ضر �الإنذ�ر  �ضبعة  �أق�ض�ه�  مهلة  خالل  �لت�م  �ل�ضد�د  وحتى   2020/2/19
و�إال �ضت�ضطر �ملنذرة �إىل �حت�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية �لتي حتفظ له� حقه� مب� فيه �إق�مة 
ك�فة  حتميلك  مع  �لق�نونية  وف��و�ئ��ده  �ملبلغ  بذلك  للمط�لبة  �الأد�ء  و�أم��ر  �لق�ض�ئية  �لدعوى 

�لر�ضوم وم�ض�ريف �لتق��ضي و�أتع�ب �ملح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد على �صعيد عبداهلل   
)كلي(   مدين   SHCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000767/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد على �ضعيد عبد�هلل 
حيث �نه بت�ريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح �ملدعي 

�ملنفذ كورفيندر دهودى - يف �لق�ضية �مل�ض�ر �ليه� �أعاله 
ومب� �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومب� �ن 
�حلكم �ملطلوب تنفيذه ك�الآتي : �ملجموع �لكلي �ض�مال ً �لر�ضوم و�مل�ض�ريف 41.799.697 درهم مع 
�لق�ض�ء ب�ضورية �لعق�ر�ت �رق�م 214 و215 ب�ملنطقة �ل�ضن�عية رقم 17 �ل�ض�رقة و �ملقطعة رقم 
�الوىل ب�ل�ض�رقة و�لقطعة رقم 83 ب�ملنطقة �ل�ضن�عية  �ل�ضن�عية  ب�ملنطقة   17 رقم  ب�حلو�ش   47
�الوىل ب�ل�ض�رقة و�لذي ��ضبح رقمه� 72 وملكية �مل�ضت�نف كورفيندر دهودي لهم. لذلك �نت مكلف 
بتنفيذ م� ج�ء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ض�ر �ليه �أعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ �إعالنك / �إعالنكم 
بهذ� �الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقررة ق�نون�.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/7952(
�ملنذر / ��ش بي كيه للعق�ر�ت 

�ملنذر �ليه : مطعم د� ج�م� �ش.ذ.م.م
ف�ن �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه ب�التى

1( �ضد�د �مل�ضتحق مبلغ 3978 درهم للفرته من 2021/7/6 وحتى 2021/8/18 وم� ي�ضتجد 
30 يوم� من ��ضتالمه هذ�  2021/8/19 حتى ت�ريخ �ل�ضد�د وذلك خالل  من �يج�ر من ت�ريخ 

�النذ�ر.
�لعني �مل�ضت�جره يف ح�لة عدم دفع �اليج�ر وت�ضليم �لعني للمنذر خ�ليه من  �ل�ضو�غل مع  �خالء   )2

�ضد�د فو�تري �لكهرب�ء و�مل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�ضه.
بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر  �لق�نونيه  �الجر�ء�ت  ك�فة  التخ�ذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  ذلك  بخالف  و   )3
�ليه جرب� ب�ضد�د �ملبلغ �ملط�لب به و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه مع �الخالء �لت�م.  مع 

حفظ ك�فة �حلقوق �الأخرى للمنذر �أي� ك�ن نوعه� �ل�ض�بقه و�حل�ليه و�مل�ضتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/7954(
�ملنذر / ��ش بي كيه للعق�ر�ت 

�ملنذر �ليه : ريت�ض�رد �مريت�ش خلدم�ت حتميل وتفريغ �لب�ض�ئع - �ش ذ م م 
ف�ن �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه ب�التى

وم�   2021/8/22 وحتى   2021/7/23 من  للفرته  دره��م   2378 مبلغ  �مل�ضتحق  �ضد�د   )1
ي�ضتجد من �يج�ر من ت�ريخ 2021/8/23 حتى ت�ريخ �ل�ضد�د وذلك خالل 30 يوم� من ��ضتالمه 

هذ� �النذ�ر.
�لعني �مل�ضت�جره يف ح�لة عدم دفع �اليج�ر وت�ضليم �لعني للمنذر خ�ليه من  �ل�ضو�غل مع  �خالء   )2

�ضد�د فو�تري �لكهرب�ء و�مل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�ضه.
بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر  �لق�نونيه  �الجر�ء�ت  ك�فة  التخ�ذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  ذلك  بخالف  و   )3

�ليه جرب� ب�ضد�د �ملبلغ �ملط�لب به و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ه مع �الخالء �لت�م.  
مع حفظ ك�فة �حلقوق �الأخرى للمنذر �أي� ك�ن نوعه� �ل�ض�بقه و�حل�ليه و�مل�ضتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اعالن بالن�صر

اإنذار عديل
�ملنذر:- عبد �هلل خليل �إبر�هيم �حمد �ملرزوقي - �إم�ر�تي �جلن�ضية - بوك�لة �ملح�مية / مروة �لري�مي

�ضد / �ملنذر �ضده :- ح�ض�م فهمي ح�مد فتح �هلل - م�ضري �جلن�ضية
مو�ضوع �الإخط�ر

يقوم  على   3/10/2020 بت�ريخ  �ملوؤرخ  و��ضتثم�ر  �إد�رة  عقد  وهو  �ضده  و�ملنذر  �ملنذر  بني  فيم�  �ملوقع  �لعقد  على  بن�ء 
�ملنذر �ضده ب�إد�رة و��ضتثم�ر �لبن�ية �ملق�مة على قطعة �الأر�ش رقم 0144 ب�إم�رة عجم�ن و�أن يكون مده هذه �التف�ق ع�م 
ميالدي من ت�ريخ 3/12/2020 حتى ت�ريخ 3/12/2021 وذلك مق�بل 184،000 درهم ومت حترير عدد 4 �ضيك�ت 
21 يوم يتم ف�ضخ �لعقد  �أق�ض�ه  �أنه يف ح�لة �رجت�ع �ضيك يف خالل موعد  مق�بل هذ� �ملبلغ ومت �التف�ق يف �لبند �لر�بع 
71 ب�ضبب �أن �حل�ض�ب مغلق �مل�ضحوب على بنك �الأم�ر�ت دبي �لوطني بت�ريخ  �أنه مت �رجت�ع �ل�ضيك رقم  تلق�ئي�، وحيث 

و�رجت�ع �أي�ض� �ل�ضيك رقم 70 على نف�ش �لبنك ولنف�ش �ل�ضبب و�مل�ضتحق بت�ريخ 5/6/2021   5/3/2021
وفق�  وذلك  مف�ضوخ�  �لعقد  و�عتب�ر  �ملذكورة  للبن�ية  و��ضتثم�رك  �د�رتك  نظري  له  �مل�ضتحق  بدفع  �ملنذر  ينذرك   ، لذلك 
للبند �لر�بع من �التف�قية �ملذكورة وذلك ب�ضبب �رجت�ع �ل�ضيك�ت �ملذكورة ولعدم �ضد�د �مل�ضتحق لديكم ل�ض�لح �ملنذر مع 
�لتعوي�ش عن �خل�ض�ئر عن هذه �لفرتة و ت�ضليم �لبن�ية يف موعد �أق�ض�ه خم�ضه �أي�م من ت�ريخ ��ضتالمكم لهذ� �الأخط�ر 
�أو �للجوء �ىل �لق�ض�ء حلفظ حقوق �ملنذر و�أي م�ض�ريف �أخري قد تن�ض�أ عن �أيه مالحق�ت ق�نونية �أخرى، مع حفظ ك�فة 

حقوق �ملنذر �الأخرى
الكاتب العدل بعجمان   

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0001698 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعى عليه : �ضركة �إن جي �إية للتج�رة �لع�مة وميثله� ن��ضر �ضعيد حممد بن �أحمد �لطنيجي

�ملذكورة  �لدع�������وى  يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2021/5/3 بت�ريخ  ب�أنه  علم�  نحطيكم 
ب�لرقم �أعاله ل�ض�لح : م�ضنع جولدن �ك�ضربي�ش ل�ضن�عة �ملن�ديل �لورقية وميثله� �أمل على عبد�للة 
�لع�مة  للتج�رة  �ية  �إن جي  ))�ضركة  �ضده  �ملطلوب  �لطرف  ب�إلز�م  ن�أمر   : �ملحكمه  ق��ررت   : ب�لت�يل 
جولدن  ))م�ضنع  �لط�لب  للطرف  ي��وؤدي  ب���أن  �لطنيجي((  �أحمد  بن  حممد  �ضعيد  ن��ضر  وميثله� 
درهم�   10.000 وق��دره  مبلغ�  عبد�للة((  على  �أم��ل  وميثله�  �لورقية  �ملن�ديل  ل�ضن�عة  �ك�ضربي�ش 
)ع�ضرة �آالف درهم�(، و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة �ملو�فق 2/5/2021 وحتى 
مت�م �ل�ضد�د، مع �الإلز�م ب�مل�ضروف�ت ومبلغ �ألف درهم� مق�بل �أتع�ب �ملح�م�ة. حكم� ق�بال لال�ضتئن�ف 

خالل 15 يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل ال�ضتالمك ه�ذ� �لتبليغ.  
حرر بت�ريخ : 2021/08/16  حرر بو��ضطة �ملوظف

مركز �ضع�دة �ملتع�ملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء اأمر   AJCFICICPL2021 /0002648 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه �ضركة �ل�ضبع لتج�رة �ملعد�ت �لفندقية 
وميثله� م�لكه�/ر�مي �ضبع �ضمع�ن - �ضوري �جلن�ضية. �لعنو�ن : 9308679

نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ 16/7/22
قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة ب�لرقم �أعاله

�مل على  �ملديرة/  ذ.م.م وميثله  �لورقية  �ملن�ديل  ل�ضن�عة  �ك�ضربي�ش  : م�ضنع جولدن  ل�ض�لح 
عبد�هلل - �ضورية �جلن�ضية، ب�لت�يل : ن�أمر ب�إلز�م �لطرف �ملطلوب �ضده ))�ل�ضبع لتج�رة �ملعد�ت 
�لفندقية مل�لكه� / ر�مي �ضبع �ضمع�ن(( ب�أن يوؤدي للطرف �لط�لب ))م�ضنع جولدن �ك�ضربي�ش 
ل�ضن�عة �ملن�ديل �لورقية ذ. م.م(( : مبلغ� وقدره 31،033 درهم� )و�حد وثالثون �ألف� وثالثة 
وثالثون درهم�(، و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 7%من ت�ريخ �ملط�لبة �ملو�فق 17/06/2021 

وحتى مت�م �ل�ضد�د، مع �الإلز�م ب�مل�ضروف�ت ومبلغ �ألف درهم� �أتع�ب حم�م�ة.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة بيت االإمارات حممد علي البناي  
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002986/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �ضركة بيت �الإم�ر�ت 
�لعنو�ن : �الإم�ر�ت - �إم�رة �ل�ض�رقة �ل�ض�رقة منطقة �لق��ضمية قريب من بنك �مل�ضرق بق�لة بكنك 

حممد علي �لبن�ي 
�لعنو�ن : �الإم�ر�ت - �إم�رة �ل�ض�رقة �ل�ض�رقة منطقة �لق��ضمية قريب من بنك �مل�ضرق بق�لة بكنك 

حيث �نه بت�ريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح �ملدعي 
�ملنفذ �يفكت لتج�رة �الجهزة �لكهرب�ئية  - يف �لق�ضية �مل�ض�ر �ليه� �أعاله 

ومب� �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومب� �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه ك�الآتي : �ملجموع �لكلي �ض�مال �لر�ضوم و�مل�ض�ريف 250192  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ض�ر �ليه �أعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ضتتخذ بحقك  �ملحكمة  ف�إن  �الإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1014
�لبيع  يف  يرغب  �لقمر  �جلن�ضية:جزر   - �ملدنى  عبد�هلل  ��ضح�ق  ف�روق  �ل�ضيد/   : ب�أن  للجميع  معلوم�ً  ليكن 
و�لتن�زل عن )50%( من ك�مل ح�ضته �لب�لغة )100%( وذلك �إىل �ل�ضيد/ �بر�هيم ��ضم�عيل فريوز مب�رك 
�لقمر يرغب  �ملدنى - �جلن�ضية:جزر  ��ضح�ق عبد�هلل  �ل�ضيد/ ف�روق  �الإم�ر�ت. ويرغب   : �خلت�ل - �جلن�ضية 
حممد  فيتي�د�ن  �ضفري  �ل�ضيد/  �إىل  وذلك   )%100( �لب�لغة  ح�ضته  من    )%50( عن  و�لتن�زل  �لبيع  يف 
موهيدين - �جلن�ضية:�لهند. يف �لرخ�ضة �مل�ضم�ه )د�ر �لتحدي لتج�رة �لهو�تف �ملتحركة( �ل�ض�درة من د�ئرة 
�لتنمية �الإقت�ض�دية ب�ل�ض�رقة برخ�ضة رقم )764771(. تعديالت �أخرى :- تغيري �ل�ضكل �لق�نوين للرخ�ضة 
من )وكيل خدم�ت( �إىل )�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة(. - تغيري �ال�ضم �لتج�ري للرخ�ضة من )د�ر �لتحدي 
لتج�رة �لهو�تف �ملتحركة( �إىل )�جل�ئز للتكنولوجي� ذ.م.م(. - تغيري �لن�ض�ط �لتج�ري للرخ�ضة )بيع �لهو�تف 
�مل�دة  ب�لتجزئة(. وعمالبن�ش   - �ملتحركة  �لهو�تف  )بيع  �إىل  �ملتحركة(  �لهو�تف  �إ�ضالح  ب�لتجزئة،  �ملتحركة 
)14( فقرة )5( من �حك�م  �لق�نون �الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ض�ن �لك�تب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر 
هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ض�ر �ليه بعد ��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن 

لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك عليه مر�جعة مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7046/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لث�لثة رقم 185

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ض�در يف �لدعوى رقم 2021/451 جت�ري جزئي ، ب�ضد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8280( درهم �ض�مال للر�ضوم و�مل�ض�ريف.

ط�لب �لتنفيذ : عثم�ن عبد�هلل عثم�ن �ل�ضويح
عنو�نه:خ�رج �لدولة �ل�ضعودية:عنو�نه �ملخت�ر:�الم�ر�ت - �م�رة دبي - بردبي - دبي - �ض�رع 

�ض�رع �ل�ضيخ ز�يد - مبنى مك�تب �ل�ض�حة ب - �ضقة جن�ح رقم 313 - برج خليفة
�ملطلوب �إعالنهم� : 1- �ضركة �ي�ضت غيت مين� �يدوكي�ضن �لق�ب�ضة �ش.�ش.و 2- �ل�ضويح 

للتج�رة �لع�مة �ش.ذ.م.م - �ضفتهم� : منفذ �ضدهم�
مو�ضوع �الإعالن : قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )8280( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه ف�ن �ملحكمة 
�ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6160/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لث�لثة رقم 185

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ض�در يف �لدعوى رقم 2021/3132 �أمر �أد�ء ، ب�ضد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )209.072( درهم �ض�مال للر�ضوم و�مل�ض�ريف.

ط�لب �لتنفيذ : �لي��ش للنقل �لربي ذ.م.م
�حمد  ملك  �لع�م  �ل�ض�رع  ثوب�ن  �ل�ض�جي  منطقة   - �لفجرية  �م���رة   - ع��ن��و�ن��ه:�الم���ر�ت 

م�ضب�ح �ض�مل
�ملطلوب �إعالنه : 1- جيه كيه ب�يون ملق�والت �لبن�ء �ش.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع �الإعالن : قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )209072( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه ف�ن �ملحكمة 
�ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم �اللتز�م ب�لقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بالن�صر 

 3301/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر  - تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1-  زينج ز�جن -  جمهول حمل �الق�مة
مب� �ن �لط�لب �لتنفيذ/بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني �ش.م.ع

وميثله:حممد عي�ضى �ضلط�ن �ل�ضويدي 
قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )1084715.22( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر 
 6789/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر  - تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1-  �ضركة �لرت�ث للمق�والت و�ل�ضي�نة �لع�مة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل �الق�مة

مب� �ن �لط�لب �لتنفيذ/��ش.كي.�م للتكييف ذ.م.م
قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )245539( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر 
 6796/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر  - تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  حممد ع�بر للخدم�ت �لفنية �ش.ذ.م.م

جمهول حمل �الق�مة
مب� �ن �لط�لب �لتنفيذ/��ش.كي.�م للتكييف ذ.م.م

قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )108056.40( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 
ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
                يف  اال�صتئناف رقم: 1831/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

مو�ضوع �ال�ضتئن�ف :  
ط�لب �الإعالن / 1-عبد�هلل خليفة عبد�هلل ليد�ر �ملهريي - �ضفته ب�لق�ضية : م�ضت�أنف 

وميثله :  نوف يو�ضف ح�ضن علي ه��ضم �حلم�دي -  �ضفته ب�لق�ضية : وكيل 
�إعالنهم� :  2-  2 ورث��ة �ملتويف )عب��ش عزيز عبد�هلل ح�ضن( وه��م:�أ - ف�طمة عبد�هلل  �ملطلوب 
د:وف�ء   - ح�ضني  �هلل  عزيز  عب��ش  ج:�ضم�ضه   - ف�ي�ضى  عب��ش  -ب:ن���دى  ع�ضكري  عبد�لرحمن 
عب��ش عزيز �هلل ح�ضني 3- ب�قي ورثة �ملتويف )عب��ش عزيز عبد �هلل ح�ضن( - ه���:ر�ض� عب��ش عزيز 
�هلل ح�ضني - و:منى عب��ش عزيز �هلل ح�ضني - ز:عبد�لعزيز عب��ش عزيز �هلل ح�ضني -  �ضفتهم 

ب�لق�ضية : م�ضت�أنف �ضدهم -  جمهويل حمل �الق�مة 
�ل�ض�در ب�لدعوى رق���م:2018/647 جت�ري كلي.  �لقر�ر/�حلكم  �أ�ضت�أنف  :  قد  مو�ضوع �الإع��الن 
وحددت له� جل�ضة يوم �الربع�ء  �ملو�فق  2021/10/20  �ل�ض�عة 10.00 �ش بق�عة �لتق��ضي عن بعد  

، وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �أو من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن حكم بالن�صر        
18/2020/680 عقاري جزئي 

تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- حممد عبد�هلل خ�ن ع�ضمت �هلل خ�ن  - جمهول حمل �الإق�مة 

مب� �ن حمكوم له :�ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للعق�ر�ت �ال�ضتثم�رية 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي 

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بت�ريخ  2021/9/14  يف  �ملنعقدة  ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�ضته�  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب�ن  عليه  �ملدعي  ب�لز�م  �ال�ضتثم�رية  للعق�ر�ت  �لع�مة  �ملوؤ�ض�ضة  ل�ض�لح/ 
وقدره )110.780( درهم م�ئة وع�ضرة �لف و�ضبعم�ئة وثم�نون درهم - و�لف�ئدة �لق�نونية عنه 
ذل��ك من  ع��د�  م�  ورف�ضت  �ل�ضد�د  �لق�ض�ئية وحتى مت���م  �ملط�لبة  ت�ريخ  �ضنوي� من   %9 بو�قع 
مبث�بة  حكم�  �ملح�م�ة.   �تع�ب  مق�بل  دره��م  وخم�ضم�ئة  و�مل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  و�لزمته  طلب�ت 
�لت�يل لن�ضر هذ� �العالن  �ليوم  �عتب�ر� من  �حل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� 

�ضدر ب��ضم �ض�حب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

                  يف  الطعن رقم:1053/2021/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتج�رية �الوىل - متييز رقم 546

تنفيذه  ووق��ف  فيه  �ملطعون  �حلكم  ونق�ش  ومو�ضوع�  �ضكال  �لطعن  قبول   : �لطعن  مو�ضوع 
و�ح�لة �لدعوى �ىل حمكمة �ال�ضتئن�ف لنظره� من جديد بهئية مغ�يرة و�لز�م �ملطعون �ضده 

ب�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�التع�ب. 
�لط�عن:�حمد �ضليم�ن �إدري�ش عو�ش

عنو�نه:�م�رة دبي - بردبي - �ض�رع �ل�ضيخ ز�يد - برج لطيفة - �لط�بق 36 - مكتب 3601 - رقم 
مك�ين:2684890630 - ه�تف:043521131 - ف�ك�ش:043521132

 وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى بره�ن �له��ضمي
�ملطلوب �إعالنهم� :  1- �لقمي�ش �لوطنية للمق�والت �ش.ذ.م.م )ح�لي�( - بن�ء �الم�ر�ت للمق�والت 

�ش.ذ.م.م )�ض�بق�( 2- �حمد عبد�هلل ح�ضن �لقمي�ش  - �ضفتهم�:مطعون �ضدهم� 
عليكم  ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لطعن  عليكم  �ق���م  �لط�عن  ب���ن  نعلنكم    : �الإع���الن  مو�ضوع 

�حل�ضور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد �ضحيفة �لطعن �ملتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  اال�صتئناف رقم:2272/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�ضتئن�ف �لتج�رية �الوىل رقم 84
�إ�ضتئن�ف �حلكم �ل�ض�در يف �لدعوى رق��م:413 ل�ضنة 2020 جت�ري كلي  مو�ضوع �ال�ضتئن�ف : 

و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�التع�ب. 
�مل�ضت�أنف:برويز غوثخ�ن خ�ن - و�خرون

عنو�نه:�الم�ر�ت - �م�رة دبي - ديرة - دبي - مبنى بن�ية �ل�ضعلة
 وميثله:جمعة �حمد عبيد �حمد مليح ظنح�ين 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ضركة ثروة �إ�ضك�ن لال�ضتثم�ر �ش.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضت�أنف �ضده
مو�ضوع �الإعالن :  قد �أ�ضت�أنف/�حلكم �ل�ض�در ب�لدعوى رقم:2020/413 جت�ري كلي. وحددت 
له� جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق  2021/10/31  �ل�ض�عة 10.00 �ش بق�عة �لتق��ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  اال�صتئناف    

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:5430/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نف�ذ �لعقود �لتج�رية رقم 203

درهم   )61.141.5( وق��دره  مبلغ  ب�ضد�د  عليه  �ملدعي  ب�لز�م  �الم��ر  ب��ضد�ر  �ملط�لبة   : �لدعوى  مو�ضوع 
و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ال�ضتحق�ق وحتى �ل�ضد�د �لت�م م�ضموال ب�لنف�ذ �ملعجل و�لر�ضوم 

و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
�ملدعي:�ضركة عو�زل �لدولية �ش.ذ.م.م

�ضركة عو�زل  1 ملك  رق��م  �لث�نية - م�ضتودع  �ل�ضن�عية   - ر����ش �خل��ور   - دب��ي  �م���رة   - عنو�نه:�الم�ر�ت 
�لدولية  - �لقطعة 613-764 - وميثله:خلود �ضعيد علي �ضعيد �آل علي

�لع�زلة  ب�ملو�د  �البنية  لتجهيز  ه��وم  ج�لك�ضي   -2 ب�ضري  �ضيد  �هلل  رحمت  �ضيد   -1   : �إعالنهم�  �ملطلوب 
�ش.ذ.م.م  -  �ضفتهم� : مدعي عليهم�

 - ب��ت���ري��خ:2021/8/30  �البتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��ضت�ضد�ر  �الإع��الن :طلب  مو�ضوع 
ب�لز�م �ل�ضركة/ ج�لك�ضي هوم لتجهيز �البنية ب�ملو�د �لع�زلة �ش.ذ.م.م  ب�ن توؤدي �ىل �ضركة/ �ضركة عو�زل 
�لدولية �ش.ذ.م.م مبلغ )61.141.5( درهم و�لف�ئدة �لق�نونية عنه وبو�قع 5% �ضنوي� من ت�ريخ ��ضتحق�ق 
كل �ضيك على حدة و�لزمته� ب�لر�ضوم و�مل�ضروف�ت ورف�ضت م�عد� ذلك من طلب�ت لعدم قي�م دليل على 
عالقة �ملعرو�ش �ضده �لث�ين ب�ل�ضيك�ت  .ولكم �حلق يف ��ضتئن�ف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لت�يل 

لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:5423/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نف�ذ �لعقود �لتج�رية رقم 203
مو�ضوع �لدعوى : �ملط�لبة ب��ضد�ر �المر ب�لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره )57.158( درهم و�لف�ئدة 
�لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ال�ضتحق�ق �حل��ضل يف:2017/11/5 وحتى �ل�ضد�د �لت�م م�ضموال ب�لنف�ذ 

�ملعجل و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
�ملدعي:�ضركة عو�زل �لدولية �ش.ذ.م.م

عنو�نه:�الم�ر�ت - �م�رة دبي - ر��ش �خلور - �ل�ضن�عية �لث�نية - م�ضتودع رقم 1 مبنى ملك �ضركة عو�زل 
�لدولية �ش.ذ.م.م - رقم �لقطعة 764-613 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ضركة جرين�د� ملو�د �لبن�ء ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه
 - ب��ت���ري��خ:2021/8/29  �البتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��ضت�ضد�ر  �الإع��الن :طلب  مو�ضوع 
ب�لز�م �ضركة/ �ضركة جرين�د� ملو�د �لبن�ء ذ.م.م ب�ن ت�ضدد �ىل �ضركة/ �ضركة عو�زل �لدولية �ش.ذ.م.م مبلغ 
)57.158( درهم قيمة �ل�ضيك�ت حمل �لطلب و�لف�ئدة �لق�نونية 5% من ت�ريخ ��ضتحق�ق كل �ضيك وبح�ضب 
قيمته حتى مت�م �ل�ضد�د و�لز�مه� ب�لر�ضوم و�مل�ضروف�ت وخم�ضم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ورف�ش 
�لث�ين  �ملدعي عليه  �ل�ضيك�ت هو توقيع  �لتوقيع على  �ن  دليل على  لعدم وج��ود  م�عد� ذلك من طلب�ت 

ولعدم لزوم �لنف�ذ.ولكم �حلق يف ��ضتئن�ف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لت�يل لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:5428/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نف�ذ �لعقود �لتج�رية رقم 203
درهم   )500.500( وق��دره  مبلغ  ب�ضد�د  عليه  �ملدعي  ب���ل��ز�م  �الم��ر  ب��ضد�ر  �ملط�لبة   : �ل��دع��وى  مو�ضوع 
و�لف�ئدة �لق�نونية بو�قع 9% من ت�ريخ �ال�ضتحق�ق وحتى �ل�ضد�د �لت�م م�ضموال ب�لنف�ذ �ملعجل و�لر�ضوم 

و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
�ملدعي:�ضركة عو�زل �لدولية �ش.ذ.م.م

عنو�نه:�الم�ر�ت - �م�رة دبي - ر��ش �خلور -بردبي - �ض�رع �ل�ضن�عية �لث�نية - مبنى م�ضتودع رقم 1 ملك 
�ضركة عو�زل - �ضقة �لقطعة 613-764 - وميثله:خلود �ضعيد علي �ضعيد �آل علي

�ملطلوب �إعالنهم� :  1- عو�ش مب�رك للخدم�ت �لفنية �ش.ذ.م.م 2- ر�ضو�ن قمر قمر �لزم�ن  -  �ضفتهم� 
: مدعي عليهم�

مو�ضوع �الإعالن :طلب ��ضت�ضد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بت�ريخ:2021/8/29 - ب�لز�م 
�ملدعي عليهم� ب�لت�ض�من و�لتك�فل ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )500.500( درهم و�لف�ئدة �لق�نونية 
بو�قع 5% من ت�ريخ ��ضتحق�ق �ل�ضيك�ت وحتى مت�م �ل�ضد�د مع �لز�مهم� ب�لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومبلغ �لف 
درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ورف�ضت طلب �لنف�ذ �ملعجل  .ولكم �حلق يف ��ضتئن�ف �المر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لت�يل لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2159/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لع��ضرة رقم 413

مو�ضوع �لدعوى : �لت�ضريح بقيد �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية قيمة �لفو�تري مو�ضوع 
�ملح�م�ة �ضم  �تع�ب  و�مل�ض�ريف ومق�بل  ب�لر�ضوم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  �ملط�لبة مبقد�ر )50.596.71( درهم 

ملف �لنز�ع �ملدين رقم 1930/2021. 
�ملدعي:�ضركة جمموعة �الم�ر�ت لالت�ض�الت )جمموعة �ت�ض�الت( �ش.م.ع

�ت�ض�الت  مبنى  مبنى   - حممد  بن  حمد�ن  �ض�رع   - �بوظبي   - �ملط�ر   - �بوظبي  �م���رة   - عنو�نه:�الم�ر�ت 
�لرئي�ضي - بج�نب م�رك�ش �ضبن�ضر - وميثله:عبد�هلل حممد ر�ضول علي �لهرمودي

�ملطلوب �إعالنه :  1- ج�بر عبيد �ض�مل �ضلوم  -  �ضفته : مدعي عليه 
ب�ن  و�ل��ز�م �ملدعي عليه  �لدعوى  �لت�ضريح بقيد  �لدعوى ومو�ضوعه�  �أق���م عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�ضوع 
ب�لر�ضوم  �ملدعي عليه  و�لز�م  �ملط�لبة مبقد�ر )50.596.71( درهم  �لفو�تري مو�ضوع  للمدعية قيمة  يوؤدي 
و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة �ضم ملف �لنز�ع �ملدين رقم 1930/2021 - وحددت له� جل�ضة يوم �الربع�ء  
�أو من ميثلك  �ملو�فق  2021/9/29  �ل�ض�عة 09.00 �ش يف مكتب �د�رة �لدعوى لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور 

ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:388/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعق�رية �جلزئية �لث�نية رقم 92
مو�ضوع �لدعوى : ب�ضحة ونف�ذ �تف�قية �لتعهد ب�ل�ضر�ء �ل�ض�درة عن �ملدعي عليه بت�ريخ:2015/9/30 مع �لز�مه ب�ضد�د 
وقدره  �ملدعي مبلغ  للم�ضرف  ي��وؤدي  ب�ن  عليه  �ملدعي  ب�لز�م  و�الم��الك  �الر��ضي  د�ئ��رة  لدى  �لت�ضجيل  ر�ضوم وم�ض�ريف 
 - فل�ض�  وت�ضعون  و�ربعة  درهم�  وع�ضرون  و�ضتة  و�ضبعم�ئة  �لف  ع�ضر  و�ضتة  و�ربعم�ئة  مليون  �ثن�ن  درهم   )2416726.94(

و�الرب�ح �لت�أخريية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى مت�م �ل�ضد�د مع �لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
�لوكيل:نوف يو�ضف ح�ضن علي ه��ضم �حلم�دي

A5 عنو�نه:ديرة - �ض�رع بني ي��ش - برج �خلور - �لدور �خل�م�ش - مكتب رقم
�ملطلوب �إعالنه :  1- مو�ردي للمق�والت �ش.ذ.م.م  -  �ضفته : �خل�ضم �ملدخل 

�لتعهد ب�ل�ضر�ء �ل�ض�درة عن �ملدعي عليه  �أق���م عليك �لدعوى ومو�ضوعه� ب�ضحة ونف�ذ �تف�قية  مو�ضوع �الإع��الن :  قد 
ب�لز�م �ملدعي عليه ب�ن  �لت�ضجيل لدى د�ئرة �الر��ضي و�المالك  �لز�مه ب�ضد�د ر�ضوم وم�ض�ريف  بت�ريخ:2015/9/30 مع 
يوؤدي للم�ضرف �ملدعي مبلغ وقدره )2416726.94( درهم �ثن�ن مليون و�ربعم�ئة و�ضتة ع�ضر �لف و�ضبعم�ئة و�ضتة وع�ضرون 
درهم� و�ربعة وت�ضعون فل�ض� - و�الرب�ح �لت�أخريية بو�قع 9% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى مت�م �ل�ضد�د مع �لر�ضوم و�مل�ض�ريف 
ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة - وحددت له� جل�ضة يوم �الربع�ء  �ملو�فق  2021/10/13  �ل�ض�عة 08.30 �ش يف ق�عة �لتق��ضي عن 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت  بعد لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور 

�جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:3148/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتج�رية �حل�ديه ع�ضر رقم 156
مو�ضوع �لدعوى : �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليهم ب�لت�ض�مم و�لت�ض�من ب�ن يوؤدي� مببلغ وقدره )315710( 

درهم و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�لف�ئدة 5% من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�ضد�د �لت�م. 
�ملدعي:�مري حميد ر�ض� عبودي  - و�خرون

�لط�بق  بن�ية زعبيل �ضر�ي - �ضقة  عنو�نه:�الم�ر�ت - �م���رة دبي - بردبي - دبي - نخلة دبي - مبنى 
4 - �ضقة 476

�ملطلوب �إعالنه :  1- لوليت جري�ش ك�لون�ض�ج بينيت  -  �ضفته : مدعي عليه 
ب�لت�ض�مم  عليهم  �مل��دع��ي  ب���ل��ز�م  �ملط�لبة  ومو�ضوعه�  �ل��دع��وى  عليك  �أق����م  ق��د    : �الإع���الن  مو�ضوع 
و�لت�ض�من ب�ن يوؤدي� مببلغ وقدره )315710( درهم و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�لف�ئدة 5% من ت�ريخ �ملط�لبة 
وحتى �ل�ضد�د �لت�م - وحددت له� جل�ضة يوم �لثالث�ء  �ملو�فق  2021/10/5  �ل�ض�عة 08.30 �ش يف ق�عة 
�لتق��ضي عن بعد لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:606/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعق�رية �لكلية �الوىل رقم 96
مو�ضوع �لدعوى : �ملط�لبة �لز�م �ملدعي عليه بت�ضليم �لعق�ر �لك�ئن بجبل علي و�ململوك للمدعية و�ملبني 

ب�ضه�دة �مللكية �ملرفقة �لز�م �ملدعي عليه� ب�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�تع�ب �ملح�م�ة . 
�ملدعي:�ضركة جبل علي �لعق�رية

 -  902F �ل��ت������ض��ع - مكتب  �ل��ط���ب��ق   - ل��الع��م���ل  �ل�ضقر  ب��ن���ي��ة   - ز�ي���د  �ل�ضيخ  ���ض���رع   - دب���ي  ع��ن��و�ن��ه:�م���رة 
�مييل:aalkarmy@yahoo.com - ه�تف:0505522502 - مك�ين:2652089754 - ف�ك�ش:043433316 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ضركة برونتو ميدل �ي�ضت الد�رة �ملن�ض�آت و�ملر�فق �ش.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع �الإعالن :  نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�ضته� �ملنعقدة بت�ريخ:2021/8/10 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�ض�لح/�ضركة جبل علي �لعق�رية ب�لز�م �ملدعي عليه� بت�ضليم �ملدعية �لعق�ر �ململوك له� و�لك�ئن على 
قطعة �الر�ش رقم 495 مبنطقة جبل علي - �ل�ضن�عية �الوىل رقم �لبلدية 1702 - 599 على �لنحو �لث�بت 
، حكم� مبث�بة �حل�ضوري  �ملح�م�ة  �تع�ب  درهم مق�بل  و�لف  و�مل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  و�لزمته�  �مللكية  ب�ضه�دة 
ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر ب��ضم �ض�حب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بالن�صر 

 6860/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر  - تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1-  ب��ضيفيك �وفر�ضييز للتج�رة �لع�مة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل �الق�مة

مب� �ن �لط�لب �لتنفيذ/��ش.كي.�م للتكييف ذ.م.م
قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )160175.55( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر 
 5781/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�ضر  - تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1-  ح�ضن حممد عب��ش �لعجمي  - جمهول حمل �الق�مة
مب� �ن �لط�لب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

وميثله:حممد عي�ضى �ضلط�ن �ل�ضويدي
قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )353589.74( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ب�لقر�ر �ملذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:839/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعق�رية �جلزئية �لر�بعة رقم 198
�ملدعي:م�ضرف دبي �ش.م.ع - و�خرون

عنو�نه:�الم�ر�ت - �م�رة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - �ض�رع عود ميث�ء - مبنى رقم 16 - �لط�بق �لث�لث - وميثله:ج�بر ر��ضد 
حممد ج�بر ر��ضد �ل�ضالمي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- موكي�ش توجن�يت  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع �الإعالن :  نعلنكم ب�ن �ملحكمة حكمت بجل�ضته� �ملنعقدة بت�ريخ:2021/8/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ض�لح/م�ضرف دبي 
�ش.م.ع وم�ضرف �الم���ر�ت �ال�ضالمي )م�ض�همة ع�مة( �وال:بف�ضخ �تف�قية �الج�رة �ملنتهية ب�لتملك ومالحقه� �ملربمة بني طريف 
�لتد�عي و�ملوؤرخة 2007/12/25 و�ملعدلة بت�ريخ:2014/8/10 و�لز�م �ملدعي عليه برد حي�زة �لعق�ر مو�ضوع �التف�قية �ملبني �حلدود 
و�الو�ض�ف ب�ضه�دة �مللكية وت�ضليم �لعق�ر �ملوؤجر للمدعي ب�حل�لة �لتي ك�ن عليه� وقت �لتع�قد و�ضطب ��ض�رة �لقيد �لعق�ري �لو�ردة 
يف �ضه�دة �مللكية ل�ض�لح �ملدعي عليه ب�لعقد وملحق�ته وتكليف د�ئرة �الر��ضي و�المالك لتنفيذ ذلك - ث�ني�:�لز�م �ملدعي عليه ب�ن 
يوؤدي للمدعي �الول مبلغ وقدره )44.470/98( درهم �ربعة و�ربعون �لف� و�ربعم�ئة و�ضبعون درهم وثم�نية وت�ضعون فل�ش - �جم�يل 
�ملت�أخرة �ملرت�ضدة بذمته من ت�ريخ 2020/11/3 وحتى ت�ريخ رفع �لدعوى وب�لز�م �ملدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعيني بدل  �الجرة 
بعد  وذل��ك عن فرتة حي�زته  له�  �ملثل  �ج��رة  ب�ض�أن  �لعق�ري  �لتنظيم  موؤ�ض�ضة  ي�ضدر عن  مل�  وفق�  �لتد�عي  ب�لوحدة حمل  �النتف�ع 
ر�ضوم  و�ي  و�ملي�ه  �لكهرب�ء  ر�ضوم  ب�ضد�د  عليه  �ملدعي  ث�لث�:�لز�م   - للمدعي  وت�ضليمه�  عنه�  تخليه  ت�ريخ  وحتى   2021/7/7 ت�ريخ 
�خرى م�ضتحقة عن �لوحدة الية جهة وذلك حتى ت�ريخ �الخالء و�لت�ضليم �لفعلي ورف�ضت م�عد� ذلك من طلب�ت و�لزمته ب�لر�ضوم 
و�مل�ض�ريف وخم�ضم�ئة درهم مق�بل �تع�ب �ملح�م�ة ، حكم� مبث�بة �حل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم 
�آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.لالطالع على  �لت�يل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر ب��ضم �ض�حب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد 

تف��ضيل �لدعوى و�للو�ئح و�ملذكر�ت وتقدمي �لدف�ع و�لطلب�ت البد من ��ضتخد�م خدم�ت حم�كم دبي �اللكرتونية و�لذكية لال�ضرت�ك يرجى �ل�ضغط على �لر�بط
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6968/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع �لتنفيذ :  
ط�لب �الإعالن : ج�ن�رد�ن د�ملي� به�جو�تي -  �ضفته ب�لق�ضية : ط�لب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضيد �أ�ضد ر�ض� ر�ضوى �ضيد حممد - �ضفته ب�لق�ضية : منفذ �ضده 
-  جمهول حمل �الإق�مة 

و�لز�مكم  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق����م  ق��د   : �الإع����الن  م��و���ض��وع 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25827570( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة 
ب�ال�ض�فة �ىل مبلغ )   ( ر�ضوم خلزنية �ملحكمة ، وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت 
ت�ريخ  �ملذكور خالل )15( يوم� من  ب�لقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6132/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ :  

ط�لب �الإع��الن : �ضي بي �ل لتج�رة م�ضتح�ضر�ت �لتجميل ذ.م.م -  �ضفته ب�لق�ضية 
: ط�لب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- رن هوب جيرن�ل تريدينغ ليمتد - �ضفته ب�لق�ضية : منفذ �ضده 
-  جمهول حمل �الإق�مة 

�أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�ضوع �الإعالن : قد 
�ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  ط���ل��ب  �ىل  دره���م   )779498.45( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
ب�ال�ض�فة �ىل مبلغ )   ( ر�ضوم خلزنية �ملحكمة ، وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت 
ت�ريخ  �ملذكور خالل )15( يوم� من  ب�لقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم �اللتز�م 

ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2850/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتج�رية �خل�م�ضة رقم 15
مو�ضوع �لدعوى : ب�لز�م �ملدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ� وقدره )1.599.552.27( درهم مليون وخم�ضم�ئة 
وت�ضعة وت�ضعون �لف وخم�ضم�ئة و�ثن�ن وخم�ضون درهم و�ضبعة وع�ضرون فل�ش - و�لف�ئدة �لق�نونية عن هذ� �ملبلغ 
و�مل�ض�ريف  �لر�ضوم  ك�فة  �ملدعي عليه�  ث�ني�:ت�ضمني   - �لت�م  �ل�ضد�د  �ملط�لبة وحتى  ت�ريخ  �ضنوي� من  بو�قع %12 

ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة. 
�ملدعي:�ضركة م�ض�نع �الأ�ضب�غ �لوطنية �ملحدودة

عنو�نه:�الم�ر�ت - �م�رة �ل�ض�رقة - �ملنطقة �ل�ضن�عية �لث�لثة ع�ضر - �ض�رع �ل�ضيخ حممد بن ز�يد - مبنى جممع 
م�ض�نع ن��ضيون�ل - �ضقة جممع م�ض�نع ن��ضيون�ل - دو�ر ن��ضون�ل

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ضركة �لفجرية �لوطنية للمق�والت ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
للمدعية مبلغ� وقدره  ت��وؤدي  ب���ن  �ملدعي عليه�  ب���ل��ز�م  �ل��دع��وى ومو�ضوعه�  �أق���م عليك  :  قد  �الإع���الن  مو�ضوع 
)1.599.552.27( درهم مليون وخم�ضم�ئة وت�ضعة وت�ضعون �لف وخم�ضم�ئة و�ثن�ن وخم�ضون درهم و�ضبعة وع�ضرون 
فل�ش - و�لف�ئدة �لق�نونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12% �ضنوي� من ت�ريخ �ملط�لبة وحتى �ل�ضد�د �لت�م - ث�ني�:ت�ضمني 
�ملدعي عليه� ك�فة �لر�ضوم و�مل�ض�ريف ومق�بل �تع�ب �ملح�م�ة - وحددت له� جل�ضة يوم �لثالث�ء  �ملو�فق  2021/10/5  
�ل�ض�عة 09.30 �ش يف ق�عة �لتق��ضي عن بعد لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

 اعالن بالن�صر
322/2021/1295 ا�صتئناف عقاري  

مذكرة �إعالن ب�لن�ضر )�إ�ضتئن�ف(
تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 

جمهويل   - حممد  ع�ض�م   -2 رجيمخ�نوف�  �مل��ري�   -1/ �ضدهم�  �مل�ضت�أنف  �ىل 
حمل �الق�مة مب� �ن �مل�ضت�أنف / موؤ�ض�ضة عق�ر وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل 
رقم  ب�لدعوى  �ل�ض�در  �لقر�ر/�حلكم  ��ضت�أنف  قد   - �ملطرو�ضي  بخيت  �حمد 
977/2021 عق�ري جزئي، وحددت له� جل�ضه يوم �الثنني �ملو�فق 2021/10/4 
�ل�ض�عة 10.00 �ضب�ح� بق�عة �لتق��ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
 1070/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حكيمه عبد�لر�ض� بري�يه  - جمهول حمل �الإق�مة 

مب� �ن �ملدعي :موؤ�ض�ضة عق�ر 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي 

قد �أق�م عليك �لدعوى ومو�ضوعه� �ملط�لبة ب�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )599741( 
�ل�ضد�د  �ملط�لبة وحتى  �ملح�م�ة و�لف�ئدة 12% من  درهم و�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�تع�ب 

�لت�م و�ضمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل بال كف�لة.
ق�عة  يف  �ضب�ح�   08:30 �ل�ض�عة   2021/10/3 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�ضة  له�  وح���ددت 
�لتق��ضي عن بعد لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7992(

�ملنذر : نور �ملدينة لالقم�ضة ذ م م 
)وميثله� / ك�ملي�ش كوم�ر �ضند�ن كوم�ر - هندي �جلن�ضية(

�ملنذر �ليه : �ضيد حممد �ضيد حممد نور �ض�ئمي - �ير�ين �جلن�ضية
ذمته�  يف  �ملرت�ضد  �ملبلغ  �ضد�د  ب�ضرورة  �إليه�  �ملنذر   - �ملنذرة  ينذر  �ملو�ضوع/ 
و�لب�لغ قدره 111690 درهم يف مدة �ق�ض�ه� خم�ضة �ي�م من ت�ريخ ت�ضلمكم 
هذ� �الإنذ�ر و�ال ف�نن� �ضوف ن�ضطر ��ضفني التخ�ذ ك�فة �الإجر�ء�ت �لق�نونية 
ب�لتعوي�ش  و�ملط�لبة  و�مل��دن��ي��ة  �جلن�ئية  �ل��دع��وى  رف��ع  م��ع  �ضدكم  �ل��الزم��ة 

�لك�مل عن جميع �ال�ضر�ر �لتي ترتب على ذلك �لت�خري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7953(
�ملخطر : حممد �حمد حممد عبد�هلل حالوه - م�ضري �جلن�ضية 

�ملخطر �إليه : حممد ري��ش عطيه - م�ضري �جلن�ضية.
�ملو�ضوع : �عالن �خط�ر ب�لغ�ء �لوك�لة �مل�ضدق برقم )2021/1/190770(

ب�إلغ�ء �لتوكيل �مل�ضدق من �لك�تب �لع�دل بت��ريخ ف�ي دب�ي  �إليه  يخطر �ملخطر �ملخطر 
2017/10/1 حتت حمرر رقم )2017/1/212334( �عتب�ر� من ت�ريخ ن�ضر هذ� 
مبجرد  مبقت�ض�ه  �لعمل  من  ويحذره  �لق�نونية  الآث�ره  منتجة  غري  و�عتب�ره  �الإخط��ر 
و�ب�الغ  �ن وجدت  �لوك�له  هذه  �لن�جته عن  �لوك�الت  ب�لغ�ء جميع  ويخط�ره  �ال�ضتالم 
�ل�وكالء ويحمل�ه ك��ف�ة �مل�ضوؤولي�ت �ملدنية و�جلن�ئية ومن جميع �لوجوه لو ثبت تع�مله 

مبوجب �لتوكيل �مللغي بع�د هذ� �لت�ريخ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   SHCFICICOM2021 /0003824 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ر�ئد توم� قو�ضطندي يغنم - �ردين �جلن�ضية  
جمهول حمل �الإق�مة : �لعنو�ن : م�ضفح �ل�ضن�عية ، م 40 ، ق 107. حمل رقم 1 ، �مل�لك / 
�ضعيد علي عبيد�لروي�ضي �لظ�هري م 40. ق 107 - حمل رقم 1 م�ضفح �ل�ضن�عية �بوظبي 

وذلك بن�ء على طلب �ملدعي : �لبنك �لعربي �ملتحد )فرع( 
�ل�ض�رقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم�م   2021/9/29 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  �نت 
بو��ضطة  �و  �ضخ�ضي�   )1 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�ضرة �ي�م من ت�ريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �عاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2021/9/20 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   SHCFICICOM2021 /0003824 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ب��ضل توم� قو�ضطندي يغنم - �ردين �جلن�ضية  
جمهول حمل �الإق�مة : �لعنو�ن : م�ضفح �ل�ضن�عية ، م 40 ، ق 107. حمل رقم 1 ، �مل�لك / 
�ضعيد علي عبيد�لروي�ضي �لظ�هري م 40. ق 107 - حمل رقم 1 م�ضفح �ل�ضن�عية �بوظبي 

وذلك بن�ء على طلب �ملدعي : �لبنك �لعربي �ملتحد )فرع( 
�ل�ض�رقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم�م   2021/9/29 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  �نت 
بو��ضطة  �و  �ضخ�ضي�   )1 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�ضرة �ي�م من ت�ريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �عاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2021/9/20 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(   جتاري   SHCFICICOM2021 /0003824 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ضركة �لو�ضيطة �الإم�ر�ت خلدم�ت �لتموين - ذ م م   
جمهول حمل �الإق�مة : �لعنو�ن : م�ضفح �ل�ضن�عية ، م 40 ، ق 107. حمل رقم 1 ، �مل�لك / 
�ضعيد علي عبيد�لروي�ضي �لظ�هري م 40. ق 107 - حمل رقم 1 م�ضفح �ل�ضن�عية �بوظبي 

وذلك بن�ء على طلب �ملدعي : �لبنك �لعربي �ملتحد )فرع( 
�ل�ض�رقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم�م   2021/9/29 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  �نت 
بو��ضطة  �و  �ضخ�ضي�   )1 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�ضرة �ي�م من ت�ريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �عاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2021/9/20 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1021
ليكن معلوم� للجميع ب�أن �ل�ضيدة / هدير حممود �ل�ضيد �لعربي حممود �بر�هيم - �جلن�ضية 
: م�ضر ترغب يف �لبيع و�لتن�زل عن ك�مل ح�ضته� �لب�لغه 100% ل�ض�لح �ل�ضيد / ��ضرف 
د�ئرة  من  �ض�درة  حكيم(  )ك�فتريي�  �مل�ضم�ه  �لرخ�ضة  يف  �لهند  �جلن�ضية   - حممد  برييك� 

�لتنمية �القت�ض�دية يف �ل�ض�رقة ب�لرقم )763176(
تعديالت �أخري :- اليوجد

 2013 ل�ضنة   �لق�نون �الحت�دي رقم )4(  �مل�دة )14( فقرة )5( من �حك�م   وعمالبن�ش 
يف �ض�ن �لك�تب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ض�ر �ليه بعد ��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1022

يرغب  �جلن�ضية  �أمريك�   - �لقريوتي  يو�ضف  �ل�ضيد/حممد  ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
كي�يل  �ل�ضيد/ م�ضطفى حممد  �إىل  %100 ح�ضة  �لب�لغة  ك�مل ح�ضته  وبيع  ب�لتن�زل 
- �ضوري� �جلن�ضية يف �لرخ�ضة �ل�ض�درة من د�ئرة �لتنمية �القت�ض�دية ب�ل�ض�رقة )ك�فتريي� 
تن�زل �ض�حب  �لرخ�ضة رقم )617549( تعديالت �خري : حيث مت  �ملحطة( مبوجب 

�لرخ�ضة الآخر و�ن�ضح�ب وكيل خدم�ت ودخول وكيل خدم�ت جديد عليه�. 
وعمالبن�ش �مل�دة )14( فقرة )5( من �حك�م  �لق�نون �الحت�دي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ض�ن �لك�تب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ض�ر �ليه بعد ��ضبوعني من ت�ريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حي�ل ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لك�تب �لعدل �ملذكورة التب�ع �الجر�ء�ت �لق�نونية
   مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

فقدت �ضه�دة �أ�ضهم ب��ضم / حممد �ضرقي �ضنوح 
�لق�ب�ضة  �لع�ملية  �ل�ضركة  �ض�درة عن  �لع�مري 
 ASMAK177653 ضم�ك( برقم �ضه�دة��(
وبعدد ��ضهم 1200 فمن يعرث عليه� ت�ضليمه� 
على  �الإت�ض�ل  �و  �أعاله  �ملذكورة  لل�ضركة 

 0502335880

   فقدان �صهادة ا�صهم

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021_0016550 رقم املعاملة
�ملخطر : عبيد ��ضح�ق �مل�زمي �م�ر�تي �جلن�ضية عنو�نه �ملخت��ر : �إم�رة �ل�ض�رقة - بن�ية مركز �لغ�من لالعم�ل - �لط�بق12- مكتب رقم 

Obaidalmaazmi2014@gmail.com �مييل  ه�تف رقم 0503816666   0562929130: ه�   -1206
 - �ملوحد  �لرقم   ،)784198258591309( ب�لرقم  هوية  يحمل  �جلن�ضية  فل�ضطيني   - �لعبد  خ�لد  عم�د   : �ليه  �ملخطر 

 Imad@lonegroup ae �مييل   -  23 رقم  ط�بق  هريزة  بن��ي�ة  خليف�ة  �ض�رع   - عجم��ن  �إم�رة   : وعنو�نه   11771628
ه�تف رقم ه�تف رقم 971504997097 - ف�ك�ش 045516367

�ملو�ضوع / �ملط�لبة ب�ضد�د مبلغ وقدرة  36،000 درهم )�ضت وثالثون �لف درهم (
�ملخطر يد�ين �ملخطر �إليه بقيمة �ل�ضيك رقم)000114( �مل�ضحوب على بنك �أبوظبي �لوطني ب�حل�ض�ب رقم )6204873613( 
وجود  عدم  ب�ضبب  درهم  �لف  وثالثون  �ضت  درهم   36،000 بقيمة   )000114( رقم  �ل�ضيك  �رج�ع  ت�ريخ   2016/12/1 بت�ريخ 
ر�ضيد ك�يف لل�ض�حب وحيث �أن �ملخطر حني تقدم للبنك �مل�ضحوب عليه ل�ضرف قيمة �ل�ضيك �أعيد دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد ق�ئم 
وق�بل لل�ضحب ، وحيث �أن �ملخطر قد ق�م بتكليف �ملطلوب �الأمر �ضده ب�لوف�ء طبق� لن�ش �مل�دة )63( من �لالئحة �لتنظيمية لق�نون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية وقد �أمهله� )5( �أي��م للت�ضديد �إال �أنه وحتى ت�ريخه مل يب�در �ملطلوب �الأمر �ضدهم بت�ضديد �أية مب�لغ من �ملط�لب به� ، 
وحيث �أن ن�ش �مل�دة )62( من �لالئحة �لتنظيمية لق�نون �الإجر�ء�ت �ملدنية قد �أ�ض�ر �إىل �أنه تتبع �أحك�م �لو�ردة يف ب�د �أو�مر �الأد�ء �إذ� ك�ن 
حق �لد�ئن ث�بت ب�لكت�بة وح�ل �الأد�ء وك�ن كل م� يط�لب به دين� من �لنقود معني �ملقد�ر وتتبع هذه �الأحك�م �إذ� ك�ن �ض�حب �حلق د�ند

�أبوظبي �لوطني  �إليه ب�ضرورة ت�ضديد قيمة �ل�ضيك �ملذكور بع�ليه و�مل�ضحوب على بنك  بورقة جت�رية، لذلك: يخطر �ملخطر �ملخطر 
ب�حل�ض�ب رقم )6204873613( برقم �ل�ضيك رقم )000114( بقيمة 36000 درهم ل�ض�لح �ملخطر وذلك يف خالل )5( �أي�م من 
ت�ريخ ��ضتالم �الخط�ر و�إال �ضوف ن�ضطر ��ضفني �إىل ��ضت�ضد�ر �أمر �الد�ء من حمكمة �ل�ض�رقة �ملخت�ضة و��ضت�ضد�ر حكم ق�ض�ئي بحقكم 

وتكليفكم ب�لر�ضوم و�مل�ض�ريف و�لتعوي�ش عم� ف�ت من ك�ضب و�لفو�ئد �لق�نونية من ت�ريخ �أ�ضد�ر �ل�ضيك،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0018450
�ملخط�ر/ ب�ضري ب�د�بيديل حممد - �جلن�ضية �لهند

يحمل بط�قة هوية رقم )784196936292869(
�لعنو�ن / �م �لقيوين - ه�تف رقم / 0502754273

�ملخطر  �إليه / دهري�ج ر�فيندر �ن�ت�ن - �جلن�ضيه : �لهند
�لعنو�ن �ل�ض�رقة - ه�تف رقم / 0564703308

�ملو�ضوع / �إخط�ر عديل للوف�ء مببلغ 60000 درهم )�ضتون �لف درهم(
�ملخطر �إليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ 60000 درهم مو�ضوع �ل�ضيك �ملحرر من قبل �ملخول ب�لتوقيع عن �ملدعي 

عليه حيث �نه بت�ريخ ��ضتحق�ق �ل�ضيك توجه �ملدعي ل�ضرف �ل�ضيك �إال �أنه �رتد ب�ضبب �لتوقيع غري متط�بق
2021/07/04، �مل�ضحوب  60000 در هم بت�ريخ ��ضتحق�ق  000047 مببلغ  وبي�نه ك�لت�يل : رقم �ل�ضيك 
على بنك �ت�ش ��ش بي �ضي وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�ضي ت�ريخ ��ضتحق�قه و�ملط�لبة 
�لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى، ف�نن� نخطركم ب�ضرورة �ضد�د مبلغ �ملذكور خالل خم�ضة �أي�م من ت�ريخ 
�إخط�ركم و�ال �ضت�ضطر التخ�ذ �الإجر�ء�ت �لق�نونية. و�طلب من �ل�ضيد �لك�تب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخط�ر 

للعلم مب� ج�ء به،  وهذ� �إخط�ر من� بذلك
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0019422
�ملخط�ر : جمموعة �ضلط�ن للعن�ية �ل�ضحية و �ملرخ�ضة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�ض�دية ب�إم�رة دبي برقم )554096( و ميثله� م�لكه� 
ق��ضم �ضلط�ن عبد�لرحمن �لبن� - �إم�ر�تي �جلن�ضية و ميثله ب�لوك�لة/ نو�ف ق��ضم �ضلط�ن عبد�لرحمن �لبن� - �إم�ر�تي �جلن�ضية مبوجب 
/ عبد�ملجيد غالم  ب�لوك�لة  ب�لتوقيع  و ميثله  برقم )277537/1/2018(  دبي  ب�إم�رة  �لعدل  �لك�تب  لدى  ع�مة م�ضدقة  وك�لة 
�لك�تب  لدى  م�ضدقة  ع�مة  وك�لة  مبوجب   )784198448365738( رقم  هوية  بط�قة  ويحمل  �جلن�ضية  ب�ك�ضت�ين   - حممد 
– ملك حممد خليفه   97 رقم  م�ضتودع   -  2 �ل�ضن�عية  �لق�ضي�ش   - دبي   : �لعنو�ن   )1297/1/2019( برقم  دبي  ب�إم�رة  �لعدل 

�حلبتور - ديرة
ه�تف رقم : )0551586591(

�ملخطر �إليه ي��ضر ه��ضم �ضعد �ض�كر - م�ضري �جلن�ضية و يحمل بط�قة هوية رقم )784197379680685( 
�لعنو�ن �ل�ض�رقة - �ملج�ز - �ض�رع جم�ل عبد�لن��ضر - �ضيدلية �لرج�ء - ه�تف رقم )0501940951(

مو�ضوع �الإخط�ر : �خط�ر بدفع قيمة �ل�ضيك،
�لوق��ئ��ع : حيث �أن �ملخطر �إليه قد حرر ل�ض�لح �ملخطر �ضيك

)بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني( م�ضتحق  على  درهم فقط ال غري( م�ضحوب  �لف  )م�ئة  درهم  - رقم )000477( بقيمة )100،000( 
�لدفع بت�ريخ )25/05/2021(، حيث �أن �ل�ضيك ال يق�بله ر�ضيد ق�بل لل�ضحب. - ح�ول �ملخطر حت�ضيل قيمة �ل�ضيك من �ملخطر 
�ليه ب�لطرق �لودية مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى، - و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�ل�ضرورة دفع قيمة �ل�ضيك يف فرتة �أق�ض�ه� 
خم�ضة �أي�م من ت�ريخ ��ضتالم �الإخط�ر و �إال �ضوف يقوم ب�إتخ�ذ �الإجر�ء�ت �لق�نونية لذلك و حتميله ك�فة �لر�ضوم و �مل�ض�ريف و �تع�ب 
�ملح�م�ة و �لف�ئدة �لق�نونية بن�ضبة )12%( من ت�ريخ �ال�ضتحق�ق حتى �ضد�د �لت�م للمبلغ، - و عليه يلتم�ش �ملخطر من �ضع�دة �لك�تب 

�لعدل �إخط�ركم بهذ� ر�ضمي�

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0018762
�ملخط�ر : جمموعة �ضلط�ن للعن�ية �ل�ضحية و �ملرخ�ضة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�ض�دية ب�إم�رة دبي برقم )554096( و ميثله� م�لكه� ق��ضم �ضلط�ن عبد�لرحمن 
�لبن� - �إم�ر�تي �جلن�ضية و ميثله ب�لوك�لة/ نو�ف ق��ضم �ضلط�ن عبد�لرحمن �لبن� - �إم�ر�تي �جلن�ضية مبوجب وك�لة ع�مة م�ضدقة لدى �لك�تب �لعدل ب�إم�رة دبي 
برقم )277537/1/2018( و ميثله ب�لتوقيع ب�لوك�لة / عبد�ملجيد غالم حممد - ب�ك�ضت�ين �جلن�ضية ويحمل بط�قة هوية رقم )784198448365738( 
مبوجب وك�لة ع�مة م�ضدقة لدى �لك�تب �لعدل ب�إم�رة دبي برقم )1297/1/2019( �لعنو�ن : دبي - �لق�ضي�ش �ل�ضن�عية 2 - م�ضتودع رقم 97 – ملك حممد 

خليفه �حلبتور - ديرة - ه�تف رقم : )0551586591(
�ملخطر �إليه : حفيف ف�النغ�تيل حنيف ف�النغ�تيل - هندي �جلن�ضية و يحمل بط�قة هوية رقم )784198487154829(

�لعنو�ن : �ل�ض�رقة - �ل�ضهب�ء - �ضيدلية بني ي��ش - ه�تف رقم : )0529943235(
مو�ضوع �الإخط�ر �خط�ر يدفع �ملبلغ �ملتبقي من قيمة �ل�ضيك�ت مبلغ و قدره )37،991( درهم

 �لوق��ت�ع : حيث �أن �ملخطر �ليه حرر �ضيك�ت و بي�ن�تهم ك�لت�يل :
1. �ضيك رقم )000010( بقيمة )11،957،17( درهم م�ضحوب على )بنك �مل�ضرق نيو( م�ضتحق �لدفع بت�ريخ 05/05/2020،   2. �ضيك رقم )000026( 
بقيمة )9،883،84( درهم م�ضحوب على )بنك �مل�ضرق نيو( م�ضتحق �لدفع بت�ريخ 15/07/2019 ،  3. �ضيك رقم )000027( بقيمة )7،274،91( درهم 
م�ضحوب على )بنك �مل�ضرق نيو( م�ضتحق �لدفع بت�ريخ 31/07/2019 ، 4. �ضيك رقم )000029( بقيمة )14،180،99( در هم م�ضحوب على )بنك �مل�ضرق 
نيو( م�ضتحق �لدفع بت�ريخ 30/09/2019، 5. �ضيك رقم )000030( بقيمة )13،576،46( درهم م�ضحوب على )بنك �مل�ضرق نيو( م�ضتحق �لدفع بت�ريخ 
30/10/2019، �ل�ضيك�ت حمررة ل�ض�لح �ملخطر - وال يق�بلهم ر�ضيد ق�بل لل�ضحب، - حيث �إن �ملخطر �إليه ق�م بدفع مبلغ و قدره )18،882،37( درهم )ثم�نية 
ع�ضر �لف و ثم�ئم�تة و �إثن�ن و ثم�نون درهم� و �ضبعة و ثالثون فل�ض�( من قيمة �ل�ضيك�ت �ملذكورة �أعاله، - و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�ل�ضرورة دفع �ملبلغ 
�ملتبقي من قيمة �ل�ضيك�ت �ملذكورة �أعاله و قدره )37،991( درهم )�ضبعة و ثالثون �لف و ت�ضعم�ئة و و�ح�د و ت�ضعون درهم( يف فرتة �أق�ض�ه� خم�ضة �أي�م من ت�ريخ 
��ضتالم �الإخط�ر و �إال �ضوف يقوم ب�تخ�ذ �الإجر�ء�ت �لق�نونية لذلك و حتميله ك�فة �لر�ضوم و �مل�ض�ريف و �أتع�ب �ملح�م�ة و �لف�ئدة �لق�نونية بن�ضبة )12%( من ت�ريخ 

�الإ�ضتحق�ق حتى �ضد�د �لت�م. وعليه يلتم�ش �ملخطر من �ضع�دة �لك�تب �لعدل �إخط�ركم بهذ� ر�ضمي� ،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 5241/2021/60 اأمر اأداء  
تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر

�ىل �ملدعي عليه / 1- كرييتف ل�ضن�عة �الملنيوم و�لزج�ج - �ش ذ م م  
مب� �ن �ملدعي / �لورق�ء ملق�والت �لزج�ج و�الملنيوم - ذ ذ م  

�ن  �ملعرو�ش �ضده�  ب�لز�م   2021/8/15 بت�ريخ  �البتد�ئية  دبي  قررت حمكمة 
و�ضبعون  �ل��ف  و�ضبعون  )�ضتة  دره��م   76،070.40 وق��دره  مبلغ�  للط�لبة  ت��وؤدي 
�ضنوي�   %5 قدره�  ب�ضيطة  ق�نونية  ف�ئدة  �ليه  م�ض�ف�  فل�ض�(  و�ربعون  درهم� 
�ضده�  �ملعرو�ش  و�لزمت  �لت�م  �ل�ضد�د  وحتى  �لطلب  تقدمي  ت�ريخ  من  تبد�أ 
ب�مل�ض�ريف. ولكم �حلق يف �إ�ضتئن�ف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لت�يل لن�ضر 

هذ� �العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7973(
�ملنذر : �ضركة �الوت�ر ملق�والت وتركيب وحد�ت �لتكييف

�ملنذر �إليه : �ضركة جنمه �لق�رة للنقل و�ل�ض�حن�ت �لثقيله
�ملو�ضوع : �عالن ب�لن�ضر لالنذ�ر �مل�ضدق برقم 2021/1/184522

)ت�ضعه  دره��م   )19،748( وق��دره  مبلغ  �أد�ء  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
ع�ضر �لف و�ضبعم�ئة وثم�نية و�ربعون درهم( خالل مدة �أق�ض�ه� خم�ضه �أي�م من 
ت�ريخ ��ضتالمه هذ� �النذ�ر، و�ال �ضي�ضطر �ملنذر �ىل �تخ�ذ م�يلزم من �جر�ء�ت 
ق�نونية مع حتميلكم �مل�ضوؤولية ومط�لبتكم بك�فة �لتعوي�ض�ت �ملرتتبة على ذلك 

وحتميلكم م�قد يرت�ضد يف ذمتكم من مب�لغ  م�ضتقبال.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اأ�صوك كومار روان بن �صاند جموهرات الهنيدي - ذ م م   

مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003606/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1 - �أ�ضوك كوم�ر رو�ن بن �ض�ند 

م   م  ذ   - �لهنيدي  جموهر�ت   -  2
حيث �نه بت�ريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ض�لح �ملدعي 

�ملنفذ عبيد ��ضح�ق ��ضم�عيل �مل�زمي  
يف �لق�ضية �مل�ض�ر �ليه� �أعاله 

ومب� �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومب� �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه ك�الآتي : �ملجموع �لكلي �ض�مال �لر�ضوم و�مل�ض�ريف 107619 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ض�ر �ليه �أعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ضتتخذ  �ملحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  تخلفك  ح�لة  ويف  �الإخط�ر.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
 اعالن بالن�صر

56/2021/324 ا�صتئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة �إعالن ب�لن�ضر )�إ�ضتئن�ف(

تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 
�ىل �مل�ضت�أنف �ضده /1- ح�ضني علي عبد�هلل من�ضور �ملن�ضور - جمهول حمل �الق�مة 
مب� �ن �مل�ضت�أنف / حممد جميل ظفري �حمد - وميثله:حممد عيد ج��ضم حممد 
��ضت�أنف �لقر�ر/�حلكم �ل�ض�در ب�لدعوى رقم 2019/6710 تنفيذ  �ل�ضويدي - قد 
جت�ري بت�ريخ:2021/4/26 ،  وحددت له� جل�ضه يوم �الربع�ء �ملو�فق 2021/10/20 
من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  �لتق��ضي  بق�عة  م�ض�ء�   05.30 �ل�ض�عة 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن بالن�صر        
 1081/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- الريز� ك�تكوف�  - جمهول حمل �الإق�مة 

مب� �ن �ملدعي :موؤ�ض�ضة عق�ر 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��ز�م  �مل��ط���ل��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه���  �ل��دع��وى  �أق�����م عليك  ق��د 
�ملط�لبة  من   %12 و�لف�ئدة  �ملح�م�ة  و�تع�ب  و�مل�ض�ريف  و�لر�ضوم  دره��م   )241.316(

وحتى �ل�ضد�د �لت�م.
ق�عة  يف  �ضب�ح�   08:30 �ل�ض�عة   2021/9/29 �ملو�فق  �الربع�ء  يوم  جل�ضة  له�  وح��ددت 
�لتق��ضي عن بعد لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�ضور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أي�م على �الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  اال�صتئناف رقم:1328/2021/322 ا�صتئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�ضتئن�ف �لعق�رية �لث�نية رقم 202
مو�ضوع �ال�ضتئن�ف : �إ�ضتئن�ف �حلكم �ل�ض�در يف �لدعوى رقم:977/2021 عق�ري جزئي و�لر�ضوم 

و�مل�ض�ريف و�التع�ب. 
�مل�ضت�أنف:موؤ�ض�ضة عق�ر

عنو�نه:�م�رة دبي - �ض�رع �ملط�ر - منطقة بور�ضعيد - بن�ية نقطة �العم�ل - �مليز�نني - مكتب رقم 
9 - ه�تف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي 

�ملطلوب �إعالنهم� :  1- ع�ض�م حممد 2- �ملري� رجيمخ�نوف�  -  �ضفتهم� : م�ضت�أنف �ضدهم�
مو�ضوع �الإعالن :  قد �أ�ضت�أنف/�حلكم �ل�ض�در ب�لدعوى رقم:977/2021 عق�ري جزئي. وحددت 
له� جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2021/10/4  �ل�ض�عة 10.00 �ش بق�عة �لتق��ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم �و من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  اال�صتئناف    
العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 

اعالن حكم بالن�صر        
397/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- علي �ض�مل ح�ضن وليد �حلم�دي  - جمهول حمل �الإق�مة 

مب� �ن حمكوم له : بنك دبي �ال�ضالمي - �ضركة م�ض�همة ع�مة
وميثله : بدر حممد علي �لقرق 

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/9/5 ب��ت���ري��خ   �ملنعقدة  بجل�ضته�  حكمت  �ملحكمة  ب���ن  نعلنكم 
للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  ب�ن  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  �ضركة م�ض�همة ع�مة   - �ال�ضالمي  دبي  بنك  ل�ض�لح/ 
�لف وم�ئة و�حد ع�ضر درهم - م�يع�دل 4.94316  وق��دره )127.111( درهم م�ئة و�ضبعة وع�ضرون 
مبث�بة  حكم�  �ملح�م�ة.   �تع�ب  مق�بل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�ض�ريف  وب�لر�ضوم  مرتي/نح��ش  طن 
�حل�ضوري ق�بال لال�ضتئن�ف خالل ثالثني يوم� �عتب�ر� من �ليوم �لت�يل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر 

ب��ضم �ض�حب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  768/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لث�منة رقم 229

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�ضد�د   ، رقم 549/2019  �لدعوى  �ل�ض�در يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�ضوع 
)252.854( درهم �ض�مال للر�ضوم و�مل�ض�ريف.

ط�لب �لتنفيذ : �ملوؤ�ض�ضة �لع�مة للعق�ر�ت �ال�ضتثم�رية
�مل��ي��ز�ن��ني مكتب رق��م 9  ب��ور �ضعيد بن�ية نقطة �الع��م���ل  �مل��ط���ر منطقة  ���ض���رع  ع��ن��و�ن��ه:�م���رة دب��ي - 

ه�تف:0504643947 - بريد �لكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مك�ين:3244594826
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبله ر��ضد علي مع�ضد �لكتبي - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع �الإعالن : قد �أق�م عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )252854( درهم �ىل ط�لب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه ف�ن �ملحكمة �ضتب��ضر �الجر�ء�ت 
هذ�  ن�ضر  ت���ري��خ  م��ن  يوم�   )15( خ��الل  �مل��ذك��ور  ب�لقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ح�لة  يف  بحقكم  �لتنفيذية 

�العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اعالن بالن�صر 

250 / 2020 / 286 بيع عقار مرهون
تف��ضيل �الإعالن ب�لن�ضر

�إىل �ملنفذ �ضدهم�/1_ خلدون ح�ض�ن �حلالق، 2_ الر� �حمد قليط 
 جمهويل حمل �الإق�مة

مب� �أن �لط�لب �لتنفيذ/م�ضرف �لهالل )�ض�بق�( - بنك �بوظبي �لتج�ري )ح�لي�(
و ميثله /حممد عي�ضى �ضلط�ن �ل�ضويدي

نعلنكم ب�أن مت �حلجز على �أمو�لكم �خل��ضة وهي عب�رة عن )نوع �لعق�ر : �أر�ش - �ملنطقة: 
ل�ضد�د  نعلنكم  كم�  مربع(  مرت   309.40 �مل�ض�حة:   -  391 �الر����ش:  رق��م   - �لث�لثة  �حلبية 
قيمة �ملط�لبة وقدره�2906250 درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوم� من ت�ريخ �لتبليغ  يف ملف 
�لتنفيذ �أعاله و�إال بيع �لعق�ر حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفق� لن�ش �مل�دة 295 من ق�نون 
�الجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�ع�ة �حت�ض�ب مدة �لتكليف ب�ل�ضد�د بعد م�ضي مدة �ل�ضبعة �أي�م 

من علمكم ب�حلجز .  بن�ء� على قر�ر �ملحكمة �ل�ض�در بت�ريخ 2021/09/21. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006447 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ن��ضر عبيد جوم� عبيد 
جمهول حمل �الإق�مة : ر�أ�ش �خليمة �ل�ض�م�ضي فيال �ض�رع �لرف�ع 

�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ )14000( درهم 
�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�ضوم و�مل�ضروف�ت و�تع�ب �ملح�م�ة و�ضمول �حلكم ب�لنف�ذ �ملعجل. 

�ل�ض�رقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم�م   2021/10/3 بجل�ضة  ب�حل�ضور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �ضخ�ضي� �و بو��ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفق� به� ك�فة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�ضرة �ي�م من ت�ريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمه� �عاله - بو�ضفك 

مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2021/9/20 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13351 بتاريخ 2021/9/27 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة   �ضركة  - هي  م  م  ذ   - )ي��و.�ي.�ي��ه( منطقة ح��رة  بيورو  �نفورمي�ضن  ر�مي 
م�ضجلة لدى �ضلطة دبي للمجمع�ت �الإبد�عية مبوجب ترخي�ش رقم 30665  وعنو�نه� �مل�ضجل 
07 ، دب��ي، �الإم���ر�ت �لعربية �ملتحدة ، تعلن طري�ن  01 ، �ملبنى :  114 ، �لط�بق  يف �ملبنى رقم 
�ل�ضركة  حل  �ضيتم   ،  2021 �ضبتمرب   22 �مل���وؤرخ   �ل�ضرك�ء  لقر�ر  وفق�  �أن��ه  )�ل�ضركة(  �الإم����ر�ت 
طو�عية مبوجب �الإجر�ء �ملن�ضو�ش عليه يف �مل�دة 101 من �للو�ئح �لتي حتكم �ل�ضرك�ت �خل��ضة 

يف جممع�ت دبي �الإبد�عية لع�م 2016 
ت�ريخ هذ�  يوم� من   45 رفعه� يف غ�ضون  �ل�ضركة  دع��وى �ضد  لديه  �أي طرف معني  يجب على 

�ال�ضع�ر عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو عن طريق �الإت�ض�ل ب���: 
�ل�ضيدة �ض�رون ريت�ضي 

مكتب معلوم�ت رمي )�الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة( منطقة حرة ذ 
�ملبنى : 114  ، �لط�بق : 01  ، �ملبنى : 07 

دبي ، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة  - �له�تف : 043903736 
rime1@rimeinfo.com : لربيد �الإلكرتوين�

لن يتم قبول �ملط�لب�ت �ملقدمة بعد فرتة 45 يوم� 

ا�صعار بالت�صفية
Date 27/ 9/ 2021  Issue No : 13351

Notification by Publication
(2021/7973)

The warner : AL AWTAR. A/C UNITS FIX. CONT LLC
The warnee : Najmat Al Qara Transport and Heavy Trucks Company

 Subject: Notification by Publication of the Certified Warning 
No. 184522/1/2021

The warner warns the warnee to promptly pay an amount of (AED 
19.748) (Nineteen Thousand Seven Hundred And Forty-Eight 
Dirhams Only) within a period not exceeding five days from the date 
of receipt of the notification, otherwise the warner shall take all legal 
procedures against you while holding you responsible and claiming 
you for all the compensations arising from that, and charging you 
with any sums that may be owed to you in the future.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• ال�شارقة-الفجر:

ملوؤ�ض�ضة  �لت�بعة  �ل�ض�رقة”  “ن��ضئة  �أطلقت 
و�ملبتكرين،  �ل��ق���دة  ل�ضن�عة  قرن”  “ربع 
�نطالق�ً  وذلك  �مل�هر”،  “�ملتحدث  برن�مج 
من حر�ضه� على دعم مه�ر�ت منت�ضبيه� يف 
�لتحدث ومتكينهم من �لتعبري عن �أنف�ضهم 

وت�أهيلهم ليكونو� �أكرث �إقن�ع�ً و�أعمق ت�أثري�ً 
�أثن�ء �لتحدث �أم�م �الآخرين.

وت��ع��رف �مل�����ض���رك��ون خ��الل �ل��ربن���م��ج �لذي 
�الآد�ب  من�ضط  عبد�حلليم،  حممود  يقدمه 
بني  �لفرق  �إىل  �ل�ض�رقة،  ن��ضئة  و�للغ�ت يف 
و�ضعوب�ته  �الإل���ق����ء  وف���ن  �الإل���ق����ء  م��ف��ه��وم 
كيفية  �إىل  �إ���ض���ف��ة  عليه�،  �لتغلب  وكيفية 

حدوث �الرتب�ك و�خلوف، ومظ�هر �خلوف 
وطرق �لتع�مل معه�. 

�لنظرية  �الأ����ض�������ش  �إىل  �مل�������درب  وت����ط����رق 
�إعد�د  مرحلة  يف  �الح��رت�ف��ي��ة  و�الأ���ض���ل��ي��ب 
وعن��ضره�  �الإل��ق���ء،  قبل  �لكلمة  م��و���ض��وع 
�ل��ت��ي ت�����ض��م �ال���ض��ت��ه��الل و�مل���ق���دم���ة و�ملنت 
�أهمية  ج����ن���ب  �إىل  و�الإغ���������الق،  و�خل����ت�����م 

حتديد �جلمهور، و�لزم�ن و�ملك�ن و�حلدث، 
م���ه����ر�ت  �إىل  �إ����ض����ف���ة  �ل����ه����دف،  وحت����دي����د 
�ل��ت��ع���م��ل م��ع �جل��م��ه��ور وب��ن���ء ع��الق��ة معه 
وفن  �ل�ضوتي  �لتلوين  عرب  �الإل��ق���ء،  �أث��ن���ء 
�جل�ضد،  ولغة  �لب�ضري  و�الت�ض�ل  �لوقف�ت 
هذ� �إىل ج�نب عر�ش مه�ر�ت م� بعد �الإلق�ء 
�أ�ضر�ر  �إىل  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ت��ق��ي��ي��م،  وم��ع���ي��ري 

غد  يوم  م�ض�ء  �مل�ض�ركون  �الرجت�ل.ويطبق 
�لربن�مج  م��ن  �ملكت�ضبة  مه�ر�تهم  �الث��ن��ني 
عرب �لتحدث عن مو�ضوع�ت من �ختي�رهم، 
قبل  �مله�ر�ت  �أه��م  خالله�  من  ي�ضتعر�ضون 
�إد�رة  و�أثن�ء وبعد �الإلق�ء، �إ�ض�فة �إىل فنون 
�حلو�ر و�حرت�م �ملن�ق�ض�ت و��ضتخد�م �لردود 

�لدبلوم��ضية.
“�لتقرير  برن�مج  يف  �مل�ض�ركون  تعلم  فيم� 
�ملب�رك،  رم����زي  ق��دم��ه  �ل����ذي  �ل�ضحفي” 
�ل�ض�رقة،  ن��ضئة  يف  و�للغ�ت  �الآد�ب  من�ضط 
�أهمية �ل�ضح�فة ودوره� يف منظومة �لقيم 
و�لفرق  �حلي�ة،  و�أ�ض�ليب  �لتفكري  و�أمن���ط 

بني �خلرب �ل�ضحفي و�لتقرير �ل�ضحفي.
�لتقرير  م��ف��ه��وم  �إىل  �مل�����ض���رك��ون  وت���ع���رف 
على  �لقر�ء  م�ض�عدة  و�أهميته يف  �ل�ضحفي 
فهم �الأحد�ث عرب م� يحتويه من معلوم�ت 
من  جم��م��وع��ة  ح���ول  و�ضفية  �أو  تف�ضيلية 
�أ�ضك�ل  �إىل  �الأح��د�ث و�الأخ��ب���ر، كم� تعرفو� 
كت�بة  وكيفية  ومكون�ته،  و�ضم�ته  �لتقرير 
�أ�ض�ش  وف��ق  م�  ق�ضية  ح��ول  �ضحفي  تقرير 
علمية تعك�ش وعي�ً وفهم�ً مل�ضمون �ملحتوى.
�الأخط�ء  من  جمموعة  �مل��درب  و��ضتعر�ش 
�ل�����ض���ئ��ع��ة �ل��ت��ي ي��ج��ب جت��ن��ب��ه��� ع��ن��د كت�بة 
�لكلم�ت  �ل�ضحفي من حيث كت�بة  �لتقرير 
وكيفية  �ملو�ضوع،  م�ضمون  ع��ن   تعرب  �لتي 
�مل�ض�ركون  �ملن��ضبة، وقدم  �الأفع�ل  ��ضتخد�م 
خت�م  يف  �ل�ضحفية  �لتق�رير  من  جمموعة 
�ل���ربن����م���ج ع���ن م��و���ض��وع���ت خم��ت��ل��ف��ة من 

�ختي�رهم.

�إىل  �مل������ض��ى،  �مل��ت��ح��دة، �خلمي�ش  �ل���والي����ت  �أع�����دت 
ع�م   3500 ع��م��ره  �أث��ري���ً  م�ضم�ري�ً  ل��وح���ً  �ل��ع��ر�ق 
جلج�م�ش”،  “ملحمة  م���ن  ج����زء  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى 
من  ���ض��رق  �ل��ل��وح  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة  لل�ضلط�ت  وت��ب��ني 
متحف عر�قى فى 1991 ثم هرب بعد �ضنو�ت �إىل 

�لوالي�ت �ملّتحدة.
�الأث��رى م�ضنوع من �لطني ومكتوب عليه   و�للوح 
�لتى  جلج�م�ش”  “ملحمة  م��ن  ج��زء  ب�مل�ضم�رية 
وتروى  للب�ضرية  �الأدبية  �الأعم�ل  �أقدم  �أحد  ُتعترب 
مغ�مر�ت �أحد �مللوك �الأقوي�ء لبالد م� بني �لنهرين 

فى �ضعيه �إىل �خللود.
�للوح  يحتويه�  �لتى  �لنقو�ش  به�  �ملكتوبة  و�للغة 
�الأثرى هى �للغة �مل�ضم�رية لغة �حل�ض�رة �ل�ضومرية 
�لقدمية، وهى و�حدة من �أقدم �للغ�ت �ملكتوبة فى 
�لع�مل، بل ويعتقد �لعديد من �لب�حثني �أنه� �الأقدم 
ع��ل��ى �الإط�����الق ع��رب �ل��ت���ري��خ �الإن�����ض���ن��ى، ف��ه��ل هى 

�الأقدم �أم �للغة �مل�ضرية �لقدمية؟
�لقدمية  و�مل�������ض���ري���ة  �ل�����ض��وم��ري��ة  �ل��ل��غ��ت���ن  ت���ع���ّد   
�مل�ضّجلة  �ملكتوبة  �للغ�ت  �أقدم  )�لهريوغليفية( من 

حيث يعود ت�ريخ ظهوره� �إىل حو�ىل �ضنة 3200 
قبل �مليالد. لكن �للغة �الأقدم �لتى ال تز�ل موجودة 
�ل�ضينية  �للغة  �الأرج���ح  على  ه��ى  ه��ذ�  يومن�  حتى 
قبل   1500 ���ض��ن��ة  �الأوىل  ل��ل��م��رة  ظ��ه��رت  و�ل���ت���ى 

�مليالد.
 و�جه �خلرب�ء و�لب�حثون �ضعوبًة فى حتديد �للغة 
�ملكتوبة  �للغ�ت  �أق���دم  ب����أن  ق���ل��و�  �أن��ه��م  �إال  �الأق����دم، 
�كت�ض�فه�  �لتى مت  �مل�ضم�رية،  �لكت�بة  و�مل�ضجلة هى 
قبل  �لث�منة  �الألفية  �لنهرين فى  م� بني  فى بالد 
�مليالد، �أم� من ن�حية �للغة �الأقدم �لتى متتلك �أكرب 
�لقدمية، و�للغة  �مل�ضرية  �للغة  ت�ريخ مكتوب فهى 
�الأقدم �لتى م� ز�ل بع�ش �الأ�ضخ��ش يتحدثون به� 

حتى �الآن فهى �للغة �لت�ميلية.
�لدكتور ح�ضني عبد  �مل�ضرية  �الآث���ر  وبح�ضب ع�مل 

�لب�ضري، 
م��دي��ر متحف �آث����ر �الإ���ض��ك��ن��دري��ة، ف��ى م��ق���ل ح�ضب 
فى  لغة  �أق��دم  �جلميلة..  �مل�ضرية  لغتن�   “ بعنو�ن 
“تعد �للغة �مل�ضرية �لقدمية من �للغ�ت  �لع�مل”: 
مثل  )�ل�ض�مية  و�الآ�ضيوية  )�حل�مية(  �الأفريقية 

�للغة  �لقدم�ء  �مل�ضريون  و�خ��رتع  �لعربية(،  �للغة 
قبل ميالد   3000 ح��و�ىل  قبل  �لقدمية  �مل�ضرية 
�ل�ضيد �مل�ضيح، و��ضتمرت هذه م�ضتخدمة �إىل حو�ىل 

�لقرن �حل�دى �لع��ضر �مليالدى، ولعل هذ� يجعله� 
�أكرث  �أق��دم لغة ع��ضت فى �لع�مل؛ فقد بلغ عمره� 

من �أربعة �آالف �ضنة”.

�مل�صرية �أم �ل�صومرية.. �أقدم لغة مكتوبة فى �لعامل عرفها �لإن�صان

لن�دي  �لت�بع  و�لبحوث  للدر��ض�ت  ز�ي��د  مركز  نظم 
و�أم�ضية  �مل��ح������ض��ر�ت  م��ن  �الإم�����ر�ت جمموعة  ت���ر�ث 
�ضعرية �ضمن م�ض�ركته يف �لدورة �لث�نية ع�ضرة من 
�أبوظبي  مركز  م��ع  ب�لتع�ون  للكت�ب  �لعني  معر�ش 
 – و�ل�ضي�حة  �لثق�فة  ل��د�ئ��رة  �لت�بع  �لعربية  للغة 

�أبوظبي.
وج�����ءت �مل��ح������ض��رة �الأوىل حت��ت ع��ن��و�ن “ �ل��ع��ني .. 
ق�ض�ش يف كت�ب�ت �لرح�لة “ وقدمه� �لب�حث و�ملوؤرخ 
�لب�حث  و�أد�ر �حلو�ر  �لدرعي  �لدكتور حمد�ن ر��ضد 

�ضعيد حمد �جلنيبي.
�لرح�لة  ك��ت���ب���ت  م���ن  ع�����دد�ً  �ل���درع���ي  و����ض��ت��ع��ر���ش 
و�مل�ضت�ضرقني عن مدينة �لعني مدعمة ب�ضور ووث�ئق 
�الإ�ضرت�تيجية  �ل��ع��ني  و�ح���ة  �أه��م��ي��ة  ت��وؤك��د  ت�ريخية 

و�القت�ض�دية و�ل�ضي��ضية و�لدميوغر�فية.
“ت�ريخ  �ل��ث���ن��ي��ة حت���ت ع���ن���و�ن  �مل��ح������ض��رة  وج�������ءت 
من  ع���م���ً   50 ب  يحتفون  �ل��ع��ني  �لق�ضيد..�ضعر�ء 
و�مل�����وؤرخ  �ل��ب���ح��ث  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه���  و����ض����رك  �الإبد�ع”، 
و�الإعالمي  و�ل�ض�عر  �ملزروعي  �أحمد  ر��ضد  �لدكتور 
�ل�ض�عر  �حل������و�ر  و�أد�ر  �ل�������ض���وي���دي  �مل���ظ���ل���وم  ب��ط��ي 

و�العالمي �أنور حمد�ن �لزع�بي.
�أم� �الأم�ضية �ل�ضعرية فك�نت بعنو�ن “ �لعني يف عيون 
�ل�ضعر�ء “ و�ض�رك فيه� كل من �ل�ض�عر حممد ر��ضد 
�ل�ض�م�ضي و�ل�ض�عر عو�ش بن �ل�ضبع �لكتبي و�أد�ره� 

�الإعالمي م�ضلم �ض�لح �لع�مري.
�لق�ض�ئد  من  ب�لعديد  �الأم�ضية  يف  �ل�ضعر�ء  و�ضدح 
مو��ضيع  م��ن  وغ��ريه���  و�لغزلية  �لوطنية  �ل�ضعرية 
�حل�ضور،  ق��ب��ل  م��ن  ��ضتح�ض�ن�  الق���ت  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ع��ر 
و�أعرب �ل�ضعر�ء عن �عتز�زهم وفخرهم ب�مل�ض�ركة يف 

هذه �لفع�لية.
م�ض�ركته  و�لبحوث  للدر��ض�ت  ز�ي��د  مركز  ويو��ضل 
بتنظيم  للمعر�ش  �مل�����ض���ح��ب  �ل��ث��ق���يف  �ل��ربن���م��ج  يف 
ومو�هب  �أ���ض��و�ء،  “فن،  بعنو�ن  �الأوىل  حم��ضرتني 

ي�ض�رك فيه�  �ل�ضينم�ئي”  �لعني  �إم�ر�تية: مهرج�ن 
ن��ضر �لظ�هري �إعالمي وك�تب، وع�مر �ض�ملني �ملري 
ع�ئ�ضة  �الإع��الم��ي��ة  �ملح��ضرة  وي��دي��ر  وك���ت��ب  خم��رج 
نظرة   .. و�الإرث  “�الأثر  بعنو�ن  و�لث�نية  �ل��زع���ب��ي، 

ويقدمه�  �لعني”  مدينة  يف  و�حل�ضون  �لقالع  على 
ز�يد  مركز  يف  رئي�ضي  ب�حث  �لف�حت  حممد  �لدكتور 
�إد�ري يف  �الأم��ريي مدير  وبدر  و�لبحوث،  للدر��ض�ت 

مركز ز�يد للدر��ض�ت و�لبحوث.

ح�صور مميز لنادي تر�ث �لإمار�ت يف معر�ض �لعني للكتاب

نا�صئة �ل�صارقة يتدربون على �لتحدث مبهارة وكتابة �لتقارير �ل�صحفية

�لبحث �لبالغى �لعربى.. كتاب جديد 
يبحث فى �لتيار�ت �للغوية �ملختلفة

�ضدر حديث� عن �لهيئة �لع�مة للكت�ب، برئ��ضة �لدكتور هيثم �حل�ج على، 
كت�ب بعنو�ن “�لبحث �لبالغى �لعربى من منظور تد�ويل”، للدكتور ع�ضرى 
�لقطع  159 �ضفحة من  فى  ج���ء  �ل��ذى  �لكت�ب  يت�ضمن  �ل��غ��ول،  حممد 
�ملتو�ضط 4 ف�ضول رئي�ضية يتحدث فيه� �لك�تب عن در��ضة �لتي�ر�ت �للغوية. 
ويقول �ملوؤلف فى 
كت�به:  م��ق��دم��ة 
�مل��ت���أم��ل فى  يجد 
�لتي�ر�ت  در�����ض���ة 
�ملختلفة  �للغوية 
�ىل  �ل���ن���ظ���ر  �أن 
ب�عتب�ره�  �للغة 
ب�����ن�����ي�����ة م���غ���ل���ق���ة 
رب�����ط�����ه������  دون 
ب������ال������ض�����ت�����خ�����د�م 
�ل�����������ف�����������ع�����������ل�����������ى 
[�ن  ل��ل��ن�����ض��و���ش 
عن  للغة  �أبع�ده� 
�حلقيقية  روحه� 
وم���������ض����ك����الت����ه����� 
�مل������ع������ق������دة وم�����ن 
ث���������������م ظ��������ه��������رت 
�أخرى  �جت����ه����ت 
ت������وؤك������د �أه����م����ي����ة 
در���������ض�������ة �ل���ل���غ���ة 
�ال�ضتعم�ل  ف����ى 
�لطرف  �لتى ال ميكن غ�ش  �لتو��ضل  �ض�ئر عن��ضر  ب�لرتكيز على  وذلك 
�حل�ضب�ن. فى  و�أخذه�  مر�ع�ته�  دون  علمية  نت�ئج  �إىل  �لو�ضول  �أو  عنه� 
ومن �لو��ضح �أن عزل �للغة عن �لفكر و�لو�قع �أى در��ضته� فى ذ�ته� ومن 
�أجل ذ�ته� مل يعد له �ليوم �ل�ضرورة �لعلمية، خ�ضو�ض� بعد ظهور وتطور 
للعمل  �ملج�ل �حليوى  �أم���م  �لبحث  �أفق  �لتى فتحت  �لتد�ولية  �لنظري�ت 
�الإف���دة منه� فى  �لتى ميكن  �لعلوم  �أحمد  �لتد�ولية من  �الإن�ض�ين. وتعد 
در��ضة �لبالغة �لعربية فهى مدخل مهم لفهم �لبالغة و�لك�ضف عن �أفك�ر 
�لتى تطرح  �لتد�ولية  �الأفك�ر  �لتى ال تقل قيمة عن  �لقد�مى  �لبالغيني 
��ملع��ضرة تنطلق  �ل��در����ض���ت  �أن كثري� م��ن  �مل��وؤك��د  �ل��غ��رب فمن  ف��ى  �ل��ي��وم 
�إدر�ك �لعالق�ت بني علم �ل�ضالمة وعلوم مع��ضرة مثل �ل�ضيمي�ئي�ت  من 

و�لتد�ولية وحتليل �خلط�ب.
�لدكتور ع�ضرى حممد �لغول هو �أ�ضت�ذ �لبالغة و�لنقد �مل�ض�عد كلية �الآد�ب 
ج�معة �ل�ضوي�ش، وح��ضل على ج�ئزة �أف�ضل حتقيق علمى من جممع �للغة 
�لعربية ب�لق�هرة فى م�ض�بقة �إحي�ء �لرت�ث 2010 م، من موؤلف�ته كت�ب 
كت�ب  2010م،  �ملع��ضرة”،  �لعربية  �لق�ضيدة  فى  �ال�ضتع�رية  “�ل�ضور 

�لعربى �مل�ضطلح وتطور �ملفهوم”. �لرت�ث  فى  “�ملج�ز 

»�لنقلة« كتاب عن �حلركة �جلادة
 من �أجل تطوير �لذ�ت

�ملعنى”  �إىل  �لطموح  من  حي�تك  �نقل  “�لنقلة..  كت�ب  على  �ل�ضوء  نلقى 
ت�أليف و�ين د�ير،  وينطلق �لكت�ب من فكرة �أّن “�لنقلة” هى دعوة من �أجل 
��ضتك�ض�ف عملية �حلركة بعيد�ً عن �حلي�ة �لتى ال هدف له�، و�لتحّول �إىل 

�أُخرى ع�مرة ب�ملع�نى و�الأهد�ف. 
يقول �لكت�ب:

�إنَّ �لنقلة �الأوىل �لتى نقوم به� جميع�ً هى تلك �لتى ت�أخذن� من �لعدم �إىل 
�لوجود، من ع�مل �لروح �إىل ع�مل �مل�دة، من �لع�مل �خلفى �إىل �لع�مل �مل�دى 

�لذى تّعرب عنه �الأ�ضي�ء، و�حلدود، و�ملمتلك�ت.
�إنَّ �لطموح هو �ملرحلة  “�لطموح”،  “من” �إىل  �لنقلة  �لث�نية هى  �لنقلة 
�لتى نتبنى فيه� “�لذ�ت �ملزيفة” �لتى هى نقي�ش ع�مل �لروح �لذى �أتين� 
منه.فى �لنقلة �لث�لثة نخت�ر �لقي�م ب�لقفزة �لتى تلى نقلة �لطموح �لتى 
حتكمه� �الأن� �ملزيفة.فى �لنقلة �لر�بعة يتّم �النتق�ل �إىل “�ملعنى”، عندم� 
نتخّلى عن ذ�تن� �ملزيفة ونبد�أ فى �لعودة نحو �مل�ضدر بينم� ال نز�ل على قيد 

�حلي�ة، ونعي�ش وفق جمموعة جديدة من �ملب�دئ �لتوجيهية.
وهى  �لكّمية  �للحظة  جتربتهم  بعد  �لرج�ل  ُيبينه�  �لتى  �الأه��ّم  �لقيم  �إنَّ 
و�ل�ضالم  �ل��روح���ن��ي��ة،  “�لنقلة” ه���ي:  م��ن  �الأ���ض������ض��ي��ة  �ل��ر���ض���ئ��ل  �ح���دى 

�ل�ضخ�ضي، و�لع�ئلة، وم�ضيئة �الإله، و�ال�ضتق�مة.
�لكّمية  �للحظة  جتربتهم  بعد  �الأه��ّم  ف�لقيم  �ل�ضيد�ت،  �إىل  ب�لن�ضبة  �أم��� 

فهي: تطوير �لذ�ت و�حرت�مه�، و�لروح�نية، و�ل�ضع�دة، و�لكرم.
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م�سل�سل )الربيئة( �سي�سكل نقلة نوعية يف م�سريتي

�صا�صا دحدوح: �لتمثيل ل يوؤثر 
على عملي يف �لعالم

كونك  ق�ضرية،  �أعم�ل  يف  �مل�ض�ركة  تن��ضبك  هل   •
�أم ال م�ضكلة  �أي�����ض���ً،  �الإع���الم  تعملني يف جم���ل 

لديك يف هذ� �الأمر؟
يف  عملي  الأن  ذل���ك،  يف  م�ضكلة  ال   -
�الإعالم َمِرن جد�ً، و�أ�ضتطيع 
وبني  بينه  �أوّف���ق  �أن 
�ل����ت����م����ث����ي����ل. 
 ، كممثلة

ال 

ميكنني �أن �أح�ضر جتربتي ب�مل�ض�ركة يف �مل�ضل�ضالت �لق�ضرية، 
يف  ُتعر�ش  �لتي  �الأع��م���ل  يف  �مل�ض�ركة  تهّمني  �أن��ه  خ�ضو�ض�ً 
�ملو��ضم �لرم�ض�نية، و�لتي تت�ألف ع�دة من 30 حلقة وتكون 
بينه�  ف���رق���ً  هن�ك  �أن  يعني  وه��ذ�  �أط���ول،  ت�ضويره�  ف��رتة 
وبني ت�ضوير م�ضل�ضل خ��ش للعر�ش على �ملن�ضة. علم�ً �أنه 
ميكنني �لتكّيف مع هذين �لنوعني من �الأعم�ل، من دون �أن 

يوؤّثر عملي �الإعالمي على عملي �لتمثيلي وب�لعك�ش.
رم�ض�ين؟ مل�ضل�ضل  �لتح�ضري  ب�ضدد  �أنك  • يبدو 

�أن  �إىل  �الآن.  حتى  م��وؤك��د�ً  �ضيء  ولكن ال  ع��رو���ش  توجد   -
حُت�ضم م�ض�ركتي ر�ضمي�ً يف �أي عمل من خالل �لتوقيع على 
�ل��ورق، ال ميكنني �أن �أعلن عن �أي جديد، خ�ضو�ض�ً يف ظل 
على  و��ضتيق�ظن�  لبن�ن،  يف  نعي�ضه�  �لتي  �لت�ضوير  ظروف 

خرب جديد يومي�ً.
�الإعالم،  من  �أكرث  �أعط�ك  �لتمثيل  �إن  �لقول  ميكن  • هل 

بدليل ��ضتمر�ريتك يف �ملج�ل؟
- هذ� �ضحيح! ال ميكنني �إنك�ر �أن �الإعالم �أعط�ين �أي�ض�ً، 
ولكن �لو�ضع �ختلف ح�لي�ً. وكل �لن��ش �أ�ضبحو� �ضح�فيني 
من  فيديو  ع��رب  �ل�ضخ�ش  يطّل  �أن  يكفي  �إذ  و�إع��الم��ي��ني، 
ب��ضم  معين�ً  موقف�ً  ي�ضّجل  و�أن  ميدي�(  )�ل�ضو�ضي�ل  خالل 
ل  وحَتوُّ نعي�ضه�،  �لتي  �لظروف  ظل  يف  خ�ضو�ض�ً  �ل�ضعب، 
يف  وه���ذه  للتعبري،  من�بر  �الجتم�عي  �لتو��ضل  م��و�ق��ع 

�الأ�ض��ش وظيفة �الإعالم.
نف�ضي يف  �أث��ب��ت  ولكنني  �ل��ك��ث��ري،  �أع��ط���ين  �الإع����الم 
�ضي�ضكل  �أكرث، وم�ضل�ضل )�لربيئة(  �لتمثيل  جم�ل 
كثري�ً  ��ضتغلُت  الأن��ن��ي  م�ضريتي،  يف  نوعية  نقلة 
�ضهاًل  ولي�ش  و�ضعب  م�ضتِفّز  وه��و  �ل���دور،  على 

على �الإطالق.
�أن  �لتمثيل، يهّمني  وم� دمُت �خرتت طريق 
�أ�ضلكه بطريقة �ضحيحة، و�أال �أ�ضتخف ب�أي 

دور �أقبل به.
)�لربيئة(  دوري يف  يكن  لو مل  وحتى 
عليه  ��ضتغلُت  ف�إنني  م��ن��ي،  قريب�ً 
مع مدّرب خ��ش ب�لتمثيل، ومع 

�ملخرج ر�مي حن� �لذي يعطي �لكثري للممثل، وهذ� �الأمر ال 
�أر�هن على  يحت�ج �إىل نق��ش، رمب� الأنه ك�ن ممثاًل �ض�بق�ً. 

هذ� �مل�ضل�ضل كثري�ً.
• ومل�ذ� �لره�ن على هذ� �مل�ضل�ضل حتديد�ً؟ وهل الأن دورك 

فيه �أهّم من �أدو�رك �ل�ض�بقة؟
- هذ� �ضحيح.

دوري يف )�لربيئة( �أهّم من كل �الأدو�ر �لتي لعبُته� قبله، كم� 
�أن م�ض�حته �أكرب. �مل�ضل�ضل يف �الأ�ض��ش موؤلف من 8 حلق�ت، 
وهو عدد قليل، وكي تتطور �ل�ضخ�ضية، ال ميكنني �أن �أقبل 

بدور تكون �إطاللتي عربه خجولة، الأن يف ذلك ظلم يل.
دوري يف �مل�ضل�ضل �أ�ض��ضي ومف�ضلي، عد� عن �أنه يحت�ج �إىل 
�لكثري من �لتح�ضري الأنه مرّكب، و�أن� متّكنُت من �خلروج 
من نف�ضي، وكنت موّفقة فيه، الأن )ن�دين(، وهي �ضخ�ضيتي 
يف �مل�ضل�ضل، مّرت بتحدي�ت كبرية يف حي�ته� وع��ضت ظرف�ً 
للخروج  ب�لتخطيط  فق�مت  تدمريه�،  يف  �ضبب�ً  ك�ن  �ضعب�ً 

من هذ� �لظرف �ل�ضعب.
�لتي م��رت به� )ن���دي��ن(، و�لتي قد متر به� �مر�أة  �مل��ر�ح��ل 
ك�مل  مب���ك��ي���ج  ت��ط��ّل  وه���ي  تتقّبله�  �أن  ي��ع��ق��ل  ال  ���ض��و�ه���، 
وتعي�ش  وتبكي  تعي�ضة  وهي  نر�ه�  و�أن��ه  بل البد  ومرت�حة، 
ح�لة نف�ضية مدّمرة، هذ� عد� �الأحد�ث �لتي مّرت به� خالل 
طفولته�، ولذ� ظهرُت من دون م�كي�ج. �لدور م�ضتفز جد�ً، 

وح�ولن� �أن جنعله قريب�ً من �لن��ش.
ومن  ب�مل�ضل�ضل  �خل��ش  �لرتويجي  �لفيديو  خالل  من   •
�مل�ضل�ضل تدور  �إن ق�ضة  �لقول  ذك��رِت��ه، هل ميكن  خ��الل م� 

حول ق�ض�ي� ن�ض�ئية؟
من  ت��ع���ين  ب�ضيب�ش  ك���رم��ن  �مل�ضل�ضل  بطلة  ول��ك��ن  ك��ال،   -
ق�ضته�  �ضخ�ضية  ول��ك��ل  ح��ول��ه���،  ت���دور  و�الأح�����د�ث  م�ضكلة 

�أي�ض�ً.
�أجمل م� يف هذ� �مل�ضل�ضل، �أن كل ممثل ُم�ض�ِرك فيه هو بطل 

ق�ضته، و�لق�ض�ش متد�خلة و�أحد�ثه مت�ض�رعة.

�لفن�ن فتحى عبد �لوه�ب فى دور جديد  يظهر 
مب�ضل�ضل "وعد �إبلي�ش"، من بطولة �لفن�ن عمرو 
�الأعم�ل  يح�ضر  رج��ل  دور  يج�ضد  حيث  يو�ضف، 
و�لعمل  �الأح���د�ث،  خالل  جن  ويخ�وى  �ل�ضفلية 
ج�رى ت�ضويره ح�لي�، ومن �ملقررعر�ضه نوفمرب 
 6 ل���  حلق�ته  وت�ضل  �مل��ن�����ض���ت،  �أح���د  على  �ملقبل 

حلق�ت.
"وعد  م�ضل�ضل  خ���الل  ي��و���ض��ف  ع��م��رو  وي��خ��و���ش 
�إبلي�ش"، ع�مل ودر�م� �ل�ضحر من منظور جديد، 
وي��ظ��ه��ر خ����الل �ل��ع��م��ل ب�����دور م���دي���ر جمموعة 
�ضرك�ت ت�ضويق عق�ري، ويتح�لف مع �ل�ضيط�ن يف 
�إط�ر من �الإث�رة و�لغمو�ش، ومتزوج من ع�ئ�ضة 

بن �أحمد.
وي�ض�رك يف بطولة م�ضل�ضل "وعد �إبلي�ش"، بجو�ر 
عمرو يو�ضف كل من فتحي عبد�لوه�ب، ع�ئ�ضة 
بن �أحمد، �أحمد �لر�فعي، حممد �إبر�هيم ي�ضرى، 
م����ر�د م��ك��رم، وخ���ل��د ك��م���ل، وع����دد م��ن �ضيوف 
�ل�����ض��رف �أب��رزه��م نيللي ك���رمي، وه��و م��ن �إخ���ر�ج 
�مل�ضل�ضل  �لع�م  له هذ�  �لذي عر�ش  تييج،  كولني 

�ل�ضعودي ر�ض��ش.
يف  �حل�لية  �لفرتة  عبد�لوه�ب  فتحي  وي�ض�رك 
بطولة  "�ملحكمة"،  فيلم  منهم  عمل  م��ن  �أك���رث 
ك�����رمي ع���ف���ي���ف���ي، فتحي  حم���م���ود ع���ب���د�مل���غ���ن���ي، 
ع��ب��د�ل��وه���ب، جن���الء ب���در، �أح��م��د خ���ل��د �ض�لح، 
�أح���م���د عبد�هلل  ج��م��ي��ل��ة ع���و����ش، وم����ن ت����أل���ي���ف 
و�إخر�ج حممد �أمني، �أي�ض�ً ي�ض�رك يف فيلم "�أهل 
�لنبوي،  خ���ل��د  ببطولته  ي��ق��وم  �ل����ذي  �لكهف" 
حممد ممدوح، غ�دة ع�دل، حممود حميدة، وهو 
�أمي��ن بهجت قمر، وم���أخ��وذ عن  �ضين�ريو وح��و�ر 
ق�ضة �الأديب �لكبري توفيق �حلكيم، ومن �إخر�ج 

عمرو عرفة.

ت��ع���ن��ى �ل��ف��ن���ن��ة ه���ل��ة ف���خ��ر م��ن زه���مي��ر خالل 
"عقب�ل عو�ضك"، �ضمن ق�ض�ش  �أح��د�ث حك�ية 
�لفن�نة  تقدمه�  و�ل��ت��ي  �لقمر"،  "زى  م�ضل�ضل 
مى ك�ض�ب، ويتمنى �أبن�وؤه� وف�ته� لريثو� �ضقته� 

.cbc و�ملقرر عر�ضه �ليوم �ل�ضبت على قن�ة
وتن�ق�ش  ري��ضي�ت  مدر�ضة  دور  فى  مى  وتظهر 
و�لعمل  م�ضوق،  در�م��ى  �إط���ر  فى  �لعنو�ضة  فكرة 
م��ن �إن��ت���ج م��ه��� �ضليم و���ض��ي��رنج��ى، وي�����ض���رك فى 
بطولة �لعمل كل من �لفن�نة ه�لة ف�خر، �أحمد 

جم�ل �ضعيد، حممد جمعة، وعدد من �ل�ضب�ب.
�أبرزه� ق�ضية  �أكرث من ق�ضية  يتن�ول  و�مل�ضل�ضل 
�إىل  ب�الإ�ض�فة  �ملجتمع،  على  وت�أثريه�  �لعنو�ضة، 
ت�أخر �لبن�ت يف �لزو�ج وكيف توؤثر تلك �لظ�هرة 
�الأهل  تع�مل  وكيفية  و�لع�ئالت،  �الأم��ه���ت  على 

و�الأ�ضدق�ء مع تلك �لظ�هرة.
 "%  1" cbc ح��ل��ق���ت ح��ك���ي��ة  ق��ن���ة  وع��ر���ض��ت 
�ضفيق على  �أحمد  �إخ��ر�ج  للنجمة �ض�برين ومن 
فد�ء  ت�أليف  �مل������ض��ى   �ل�ضبت  ي��وم  م��ن  �ض��ضته�، 
�أحمد �ضفيق، وهى �حلدوتة  �ل�ضندويلى و�إخ��ر�ج 
�لقمر"،  "زى  مل�ضل�ضل  �لث�نى  �ملو�ضم  من  �لث�لثة 
 cbc حيث مت عر�ش �حلدوتة �الأوىل على قن�ة
�ضريين  و�إخ�����ر�ج  درة  ب��ط��ول��ة  "غ�لية"  ب��ع��ن��و�ن 
ع�دل، و�نتهى عر�ش �حلدوتة �لث�نية "�أن� قبلت" 

�إخر�ج معتز ح�ض�م.
�ملو�ضم �الأول من م�ضل�ضل زى �لقمر، �ضهد عر�ش 
حك�ي�ت"حتة مني"، بطولة �إله�م �ض�هني و�أحمد 
و�إخ��ر�ج ح�ض�م على، وم�ش  و�إين��ش ك�مل،  وفيق، 
�أبو  وعب��ش  م��ر�د  جوم�ن�  بطولة  بيكي،  هنفرح 
حم�قى،  �لرحمن  عبد  حممد  و�إخ���ر�ج  �حل�ضن، 
و�ضت �لهو�من بطولة ليلى علوي، وجمدى ك�مل 

و�إخر�ج ط�رق رفعت.

انطلق عر�ص م�سل�سل )الربيئة( على اإحدى املن�سات، وهو عمل موؤلف من 8 حلقات 
وي�سارك يف بطولته كارمن ب�سيب�ص، بديع اأبو �سقرا، يورغو �سلهوب، وتقال �سمعون 

وي�ساركهم عدد من املمثلني بينهم �سا�سا دحدوح.
اإياه  اأهّم من كل الأدوار التي لعبتها قبله، وا�سفة  دحدوح، حتدثت يف هذا احلوار، عن دورها يف العمل، والذي اعتربته 

ب�)الأ�سا�سي واملف�سلي(، لفتة يف الوقت ذاته اإىل اأنه )م�ستِفّز و�سعب(.
وفيما اأ�سارت اإىل وجود عرو�ص يف ما يتعلق باملو�سم الرم�ساين ولكن ل �سيء موؤكدًا حتى الآن، راأت اأن م�ساركتها يف اأعمال 
ق�سرية، كونها تعمل يف جمال الإعالم اأي�سًا، ل ت�سكل لديها م�سكلة، )لأن عملي يف الإعالم َمِرن جدًا، واأ�ستطيع اأن اأوّفق 

بينه وبني التمثيل(.

فتحى عبد �لوهاب "خماوي 
جن" يف م�صل�صل "وعد �إبلي�ض"

هالة فاخر تعاين من زهامير يف حكاية 
ك�صاب مي  عو�صك" مع  "عقبال 
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متى ي�صبح تغرّي معدل 
�صربات �لقلب مقلقا؟

�أعلن �لربوفي�ضور �ألك�ضندر بيفزنر، �أخ�ض�ئي �ملركز �لوطني لبحوث �أمر��ش 
�لقلب �لت�بع لوز�رة �ل�ضحة �لرو�ضية، �إذ� ك�ن �لقلب يعمل ك�ل�ض�عة، ف�إنه ال 

ي�ضري �إىل �ل�ضحة �ملرجوة.
�أنه يالحظ عند  �إىل  "ر�ديو رو�ضي�"،  وي�ضري �الأخ�ض�ئي يف حديث الإذ�عة 
عند  �لقلب  �ضرب�ت  ف���زدي���د  �لقلب.  عمل  يف  معني  تب�ين  وج��ود  �الإن�ض�ن 
�الإيق�ع  حني  يف  �لقلب،  ع�ضلة  �ضالمة  على  عالمة  ب��دين،  بن�ض�ط  �لقي�م 

�مليك�نيكي �أو �جل��ضي ي�ضري �إىل ��ضتنف�د �حتي�طي �لقلب.
وي�ضيف، يعترب �إيق�ع �لقلب طبيعي� عندم� يكون بني 60 و90 �ضربة يف 
�لدقيقة. وعندم� يكون �الإن�ض�ن يف ح�لة �ليقظة، يجب �أن ال تقل �ضرب�ت 
60 �ضربة  �أقل من  �لري��ضيني. الأن  ب��ضتثن�ء  �لدقيقة،  60 يف  قلبه عن 

يف �لدقيقة، قد ي�ضري �إىل بطء �لقلب.
يف  نب�ضة  ن�ضوء  ع��ن  ن�جتة  �لقلب  ب��طء  �أ�ضب�ب  تكون  �أن  "ميكن  وي��ق��ول، 
منطقة تنظيم �لنب�ش، �أي يف منطقة �لعقدة �جليبية، �أو ��ضطر�ب خروج 

�لنب�ضة من �لعقدة �جليبية. وهذ� �أحد �الأ�ضب�ب �لرئي�ضية لبطء �لقلب.
�لذين يتن�ولون  �لقلب لدى �الأ�ضخ��ش  �أن يالحظ بطء  وي�ضيف، ميكن 
�لدم،  �ضغط  م�ضتوى  �رتف�ع  ح�لة  يف  تو�ضف  �أدوي��ة  وه��ي  بيت�،  ح��ضر�ت 
�إحت�ض�ء ع�ضلة �لقلب . ب�لطبع هذه �حل�لة ال تعترب  وقلة �لرتوية وبعد 
مر�ضية، �إذ� مل ت�ضبب للمري�ش �لدوخة و�ل�ضعف، وبعك�ضه يجب تخفي�ش 
�ل��دوخ��ة وحتى �الإغ��م���ء فيجب  �ل��ذي ي�ضبب  �جل��رع��ة. ولكن ب��طء �لقلب 

عالجه برتكيب جه�ز تنظيم �ضرب�ت �لقلب.
�لقلب لدى  �أن يتب�ط�أ معدل �ضرب�ت  �أنه ميكن  �إىل  وي�ضري �لربوفي�ضور، 
�لنف�ش،  �نقط�ع  نوبة  �أث��ن���ء  حيث  �ل��ن��وم،  �أث��ن���ء  �لنف�ش  ب�نقط�ع  �مل�ض�بني 
ينخف�ش   �الإيق�ع، وعندم� تنتهي، ي�ض�حبه� فرط �لتنف�ش وت�ض�رع �ضرب�ت 

�لقلب.
ووفق� للربوفي�ضور، �إذ� ك�ن �ل�ضخ�ش يع�ين من دون �ضبب و��ضح زي�دة يف 
�ضرب�ت �لقلب وبعد فرتة عودته� �إىل معدله� �لطبيعي. ف�إن هذ� ي�ضري �إىل 
�إ�ض�بته ب�خلفق�ن،حيث ميكن �أن ي�ض�حب هذه �لنوبة دوخة و�ضيق تنف�ش 
وحتى فقد�ن �لوعي. لذلك يجب ��ضت�ض�رة �لطبيب الأن هن�ك نوعني من 
�لقلب  �ضرب�ت  ت�ض�رع  �لبطيني.  وف��وق  بطيني   - �لقلب  �ضرب�ت  ت�ض�رع 
ميكنه  �الأخ�ض�ئي  �لطبيب  لذلك  �ل��وف���ة،  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  �لبطيني 

حتديد �لنوع وو�ضف �لعالج �لالزم.
�لك�ل�ضيوم  وكذلك  �لبوت��ضيوم  ��ضتقالب  عملية  ��ضطر�ب  "�إن  وي��ق��ول، 
و�ملغني�ضيوم و�لب�ريوم، ميكن �أن يوؤثر �ضلب� يف �إيق�ع �لقلب، ويوؤدي �إىل عدم 

�نتظ�مه".
�ملعدنية  �لعن��ضر  على  للح�ضول  �ضحيح،  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ���م  ب�تب�ع  وين�ضح 
�لالزمة. الأن �تب�ع حمية غذ�ئية خ�لية من �لربوتين�ت �أو حمية غذ�ئية 

خ�لية من �مللح، تكون له� ع�دة ت�أثري�ت �ض�رة ب�لقلب.

من هو ما�سبريو؟
ه���و م�����ض��ت�����ض��رق ف��رن�����ض��ي در������ش �ل��ل��غ���ت �ل�����ض��رق��ي��ة ف�����ض��ل��ع يف �للغة 
�لهريوغليفية و�ن�ض�أ �ملعهد �لفرن�ضي ب�لق�هرة وعمل مدير� للمتحف 
�الآث�ر  لدر��ضة  �مل�ضرية  للبعثة  كرئي�ش  م�ضر  قدم  قد  وك���ن  �مل�ضري 
كم� �ن له جهود� يف �لك�ضف عن بع�ش �الث�ر �مل�ضرية و�أهمه� مومي�ء 
يف  �لرئي�ضية  �ل�����ض��و�رع  �ح��د  على  ��ضمه  �أط��ل��ق  كم�  �ل��ث���ين،  رم�ضي�ش 

�لق�هرة و�ملطلة على كورني�ش �لنيل. 
من هو جوتنربج ؟

�لطب�عة ب�حلروف  �خ��رت�ع  �ليه يف  �لف�ضل  �مل���ين يرجع  هو خم��رتع 
�ملتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�سم معادن ؟
�لدولة  ،�م�  �لنح��ش  ��ضمه� �لالتينيي كيربيو�ش  هم� قرب�ش ويعني 
�ي  �رج���ن��ت  �ال�ضب�نية  م��ن  م�ضتق  و��ضمه�  �الرجنتني  فهي  �الخ���رى 

�لف�ضة. 

- �أن �لك�أ�ش �ل�ضميك معر�ش للك�ضر �أكرث من �لك�أ�ش �لرقيق فيم� �إذ� و�ضع به م�ضروب �ض�خن
�الأر����ش حول  به�  ت��دور  �لتي  �ل�ضرعة  ب�ضبب  وذل��ك  ث�نية  و8  دق�ئق   7 �أك��رث من  ي�ضتمر  �لك�ضوف ال  �أن   -

�ل�ضم�ش.
- �أن �لغ�ز يف طبيعته غ�ز ال ر�ئحة له ، ولكن ت�ض�ف �إليه هذه �لر�ئحة لدى ت�ضفيته وتخزينه من �أجل ع�مل 

�الأم�ن و�حلم�ية لالنتب�ه �إليه
- �أن ط�ئر �لكيوي هو �لط�ئر �لوحيد �لتي تقع فتحة �أنفه يف مقدمة منخ�ره

- �أن �مل�ء �لب�رد هو �أخف من �مل�ء �ل�ض�خن
- �أن م�يخ�ش �جلمل من مفرد�ت وتع�بري يف �للغة �لعربية يقرب من 1000 كلمة

- �أن �لبعد بني �ل�ضم�ش و�الأر�ش يع�دل 385 �ضعف� من بعد �الأر�ش عن �لقمر
- �أن زج�جة �حلليب تفقد م� يع�دل ثلثي حمتو�ه� من فيت�مني )ب( �إذ� م� و�ضعت حو�يل

�ض�عتني يف �ضوء �لنه�ر
�لنح��ش يف نف�ش قطر  �لرجل قوي جد� ويع�دل يف قوته ومت�نته مت�نة �ضلك من  �للحية لدى  �أن �ضعر   -

�ضعره

الثعلب والأ�سد 
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العنب 
حديثة  ط��ب��ي��ة  در������ض����ة  ك�����ض��ف��ت 
�أ�ضرف عليه� ب�حثون من ج�معة 
�لعنب  �أن  �الأم��ري��ك��ي��ة  م��ي���م��ى 
للعني  مثرية  �ضحية  ف��و�ئ��د  ل��ه 

ووظ�ئف �الإب�ض�ر.
�لعنب  �أن  �ل��در����ض��ة  و�أو���ض��ح��ت 
�الأك�ضدة  مب�����ض���د�ت  ج���د�  غ��ن��ى 
�لتى حتمى خالي� ج�ضم �الإن�ض�ن 

من تلف �حلم�ش �لنووى DNA الفتة �أن تن�ول هذه �لف�كهة ب�ضكل منتظم 
ي�ض�هم فى تعزيز �ضحة �ضبكية �لعني وتقليل فر�ش �الإ�ض�بة بتدهور وظ�ئف 

�الإب�ض�ر و�نخف��ش خطر حدوث �لعمى وهو م� يعد �أمر�ً مثري� للغ�ية. 
خالل   ”Nutrition“ �ل�ضهرية  �لعلمية  ب�ملجلة  �لنت�ئج  ه��ذه  ون�ضرت 
ل�ضحيفة  �الإلكرتونى  �ملوقع  على  موؤخر�  ن�ضرت  وكم�  �جل���رى  م�ر�ش  �ضهر 
�أي�ض�  ك�ضفت  �ل�ض�بقة  �الأبح�ث  �أن  ب�لذكر  جدير  ميل” �لربيط�نية.  “ديلى 
�أ�ضرف عليه� ب�حثون  �أ�ض�رت در��ضة طبية  عن �لكثري من فو�ئد �لعنب حيث 
من ج�معة جال�ضكو �لربيط�نية �أن تن�ول ع�ضري �لعنب ب�ضكل منتظم يحد 
من خطر �الإ�ض�بة ب�أمر��ش �لقلب و�ل�ضرط�ن و�لزه�مير. فيم� ك�ضفت در��ضة 
�أخرى �أ�ضرف عليه� ب�حثون من ج�معة و��ضنطن �ضتيت �الأمريكية �أن تن�ول 
�لعنب بكمي�ت متو�ضطة يقى من �الإ�ض�بة بزي�دة �لوزن نظر� الحتو�ئه على 
مركب “resveratrol” �لذى يحول جزء� من �لدهون �لبي�ض�ء �ل�ض�رة 
�ل�ضعر�ت  ح��رق  م��ع��دالت  تعزيز  ف��ى  بف�عليته�  �ملعروفة  �لبنية  �ل��ده��ون  �إىل 

�حلر�رية.

�رتعد �لثعلب وهو ي�ضمع زئري �الأ�ضود فقد ك�ن ع�لي�ً جد�ً و�ي�ض�ً غ��ضب�ً جد�ً .. �ض�أل نف�ضه ي� ترى م�ذ� حدث 
م�يل ��ضمع �الأ�ضود تز�أر وهى غ��ضبة �ض�أذهب الأعرف ف�أن� ال ��ضتطيع �ن �جل�ش و�نتظر.

ذهب �لثعلب �إىل عرين �الأ�ضود وهو يح�ول ت�ضمم �الأخب�ر وحني و�ضل وجد �م�مه �الأ�ضد �لكبري وهو �ضديق�ً 
له ف�ض�أله بقلق م�يل �ر�كم تز�أرون هل حدث �ضيئ�ً فق�ل �الأ�ضد �ختفى �ضبلي �ل�ضغري .. ال تقف �م�مي هكذ� 
�ذهب و�بحث عنه .. �ذهب و�أال قتلتك، يجب �ن تبحث �لغ�بة كله� عن �بني، جرى �لثعلب من �م�م �الأ�ضد و�خذ 
ي�ضرخ وهو يف �لطريق عن �ل�ضبل �ل�ضغري �ل�ض�ئع وكلم� تق�بل مع �حد �حليو�ن�ت �ض�أل هل وجدمتوه ولكن 
�جلميع ك�نو� يجيبون ب�لنفي و�لغ�بة كله� من�ضغله ب�لبحث عن �ل�ضبل �ل�ضغري .. مل ترتك �حليو�ن�ت مك�ن�ً 
�ال وبحثت فيه فوق �الأ�ضج�ر وحتته� ..بني �ل�ضجري�ت وو�ضط �ملي�ه �ل�ضحلة، من �طر�ف �لغ�بة الأطر�فه� ومن 
�ضرقه� �إىل غربه� ولكن دون ف�ئدة و�جتمع �جلميع حول �الأ�ضد يقولون رمب� وقع يف يد �ضي�د ف�ضرخ �ل�ضقر 
وق�ل ال مل ي�أتي �إىل غ�بتن� �ضي�دون �ليوم وال حتى �م�ش فق�ل �لقرد رمب� �ضقط يف �لنهر فرد �لتم�ض�ح وق�ل 
ال ��ضرف على �لنهر بنف�ضي مل ي�ضقط فيه �أي حيو�ن �ليوم ف�ضرخ �الأ�ضد وق�ل ح�ضن�ً هل تبخر �بني يف �لهو�ء 
�يه� �ملغفلون ..�ضمت �جلميع رمب� خوف�ً منه ورمب� �حرت�م�ً لدموع �الأم �ملنكوبة .. وو�ضط هذ� �ل�ضمت �ملطبق 
ج�ء �ل�ضبل �ل�ضغري ووقف و�ضط �لزح�م وهو يقول م�ذ� حدث مل�ذ� تبكون، �نده�ش �جلميع وتعجبو� ثم نظرو� 
�إىل �الأ�ضد وهم يكتمون �ضحك�تهم خوف�ً من �الأ�ضد �لذي برزت عين�ه وهو ينظر �إىل �ضبه �لذى ك�ن يبكيه منذ 
حلظ�ت .. �ضرخ فيه �ين كنت �يه� �ل�ضقي فق�ل كنت �ن�م يف �لتجويف �على �ل�ضجرة من �خللف، كم ك�ن �لنوم 
فيه د�فئ�ً ومريح�ً وم�زلت �ح�ش برغبتي يف �لنوم مرة �خرى .. �ن�ضحب �ل�ضبل بهدوء و�لتف خلف �ل�ضجرة 
فت�ضلق فروعه� ودخل يف جتويف عميق لي�ضتكمل نومه ت�رك�ً �مه و�ب�ه و�حليو�ن�ت كله� ت�ضحك وت�ضحك حيث 
�ضرخ �لثعلب وق�ل ك�ن ين�م فوق ر�أ�ش �بيه وهو ال يح�ش بذلك، ي� له من غبي، �آه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
�لث�لثه فقد لطمه �الأ�ضد لطمه قوية فقتله يف �حل�ل فقد ظن �ن �الأ�ضد يق�ضده هو ب�لغب�ء وال يق�ضد �بنه 
وعندم� ع�تبته زوجته ق�ل هذ �ل�ضبل من ظهر ذ�ك �الأ�ضد وال ي�ضح �ن يو�ضف ب�لغب�ء �بد�ً .. فهل دفع �لثعلب 

حي�ته ثمن�ً لغب�ئه �م غب�ء �الأ�ضد ؟ 

حذر �لدكتور ميخ�ئيل غين�ضبورغ، خبري 
�لتغذية �لرو�ضي كل من بلغ �ل�ضتني من 

�لعمر تن�ول بع�ش �ملو�د �لغذ�ئية.
�مل�����و�د  ب��ع�����ش  �أن  �إىل  �خل����ب����ري،  وي�������ض���ري 
مبكر�،  �جل�ضم  �ضيخوخة  ت�ضبب  �لغذ�ئية 
ع�م�،   60 ع��م��ره  بلغ  م��ن  ل��ذل��ك يجب على 

��ضتبع�ده� من �لنظ�م �لغذ�ئي.
�لغذ�ئية  �مل��و�د  جتنب  �الأوىل  ب�لدرجة  يجب  ل��ه،  ووفق� 
�ملو�د  ه��ذه  وخطر  و�لع�ضل،  �ملربى  مثل  �ل�ضكر  على  �ملحتوية 
يزد�د عند �إ�ض�فته� لل�ض�ي، وحذر من تن�ول �حللوي�ت و�ملعجن�ت، 

حيث يجب �أن ال تزيد كمية �ل�ضكر �ليومية عن 20 غر�م�.

يحتوي  الأن��ه  للج�ضم،  تهديد�  �ل�ضم�ش  عب�د  زيت  ي�ضكل  وي�ضيف، 
لذلك  �ل�ضيخوخة.  �أمر��ش  حتفز  �لتي  �لدهنية،  �الأحم��ش  على 

من �الأف�ضل تن�ول زيت �لزيتون.
ويقول، "يف�ضل جتنب �الأطعمة ذ�ت موؤ�ضر �ضكر مرتفع. من بني 
�الأبي�ش، مثل  �لدقيق  �مل�ضنوعة من  �ملنتج�ت  �مل��و�د، وكذلك  هذه 
�الألي�ف  �ل��ت��ي عملي� ال حت��ت��وي على  و�مل��ع��ج��ن���ت  �الأب��ي�����ش  �خل��ب��ز 

�لغذ�ئية. كم� تن�ضب �لبط�ط� و�الأرز �إىل هذه �ملو�د".
وين�ضح غين�ضبورغ، بتقليل كمية �للحوم �حلمر�ء يف �لنظ�م �لغذ�ئي 
و��ضتبد�له� ب�الأ�ضم�ك و�لدو�جن. ومن �ملفيد لل�ضحة زي�دة ن�ضبة 
منتج�ت �الألب�ن �ملخمرة و�حلبوب �لك�ملة و�خل�ضرو�ت )وخ��ضة 

�لثوم و�لب�ضل( يف �لنظ�م �لغذ�ئي.

مو�د غذ�ئية ل ين�صح بتناولها بعد �صن �ل�صتني

املمثلة الأمريكية كارين �سرتا�سمان لدى و�سولها حل�سور العر�ص الأول لفيلم  Rumba Love يف م�سرح 
لندمارك يف لو�ص اأجنلو�ص.  ا ف ب


