
�ص 22

�ص 39

حفل فني للمغنية الفلبينية 
اأجنيلني كوينتو على من�صة 

اليوبيل 

تارا عماد:

 اأمي هي الداعمة الأوىل 
يل يف كل تفا�صيل حياتي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اأ�سباب واأعرا�ض �سرطان املعدة
قالت خدمة معلومات ال�سرطان الأملانية اإن �سرطان املعدة هو �سرطان 

ي�سيب باطن املعدة وميكن اأن ميتد اإىل املريء اأو الأمعاء الدقيقة.
واأو�سحت اخلدمة اأن عوامل اخلطورة املوؤدية اإىل �سرطان املعدة هي 
ال�ستعداد الوراثي وفرط �سرب اخلمر وكرثة تناول الأطعمة اململحة 
واحلمى  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات  ت��ن��اول  وق��ل��ة  املدخنة  اأو  املعاجلة  اأو 
الغدية وجراحة املعدة واللتهاب املزمن يف الغ�ساء املخاطي يف املعدة، 

الذي ت�سببه بكترييا "هيليكوباكرت بيلوري".
وتتمثل اأعرا�س �سرطان املعدة يف الإح�سا�س ب�سغط اأو امتالء اأو اأمل 
يف اجلزء العلوي من البطن وفقدان ال�سهية وفقدان الوزن بال مربر 
وفقر الدم وتراجع القدرة على بذل املجهود و�سعوبات البلع وحرقة 
غري  ب�سكل  الداكن  وال��رباز  والقيء  بالغثيان  املتكرر  وال�سعور  املعدة 
عادي. ويعتمد عالج �سرطان املعدة على مكان الورم ومدى انت�ساره. 
الغ�ساء  على  قا�سرا  وك��ان  ج��دا،  مبكرا  ال�سرطان  اكت�ساف  مت  واإذا 
)ال�ستئ�سال  امل��ع��دي  بالتنظري  اإزال��ت��ه  فيكفي  ال�سطحي،  املخاطي 
اأعمق، فمن  اأن�سجة  بالفعل  اخ��رتق  ال��ورم قد  كان  اإذا  اأم��ا  باملنظار(. 
ال�سروري اإجراء عملية اأكرث �سمول؛ حيث تتم اإزالة اأجزاء من املعدة 
اأو املعدة باأكملها، ورمبا اأي�سا اجلزء ال�سفلي من املريء اأو الطحال اأو 
جزء من البنكريا�س. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اللجوء اإىل العالج 

الكيميائي والعالج الإ�سعاعي.

ك�سف �سبب ا�ستهالك الدماغ قدرا كبريا من الطاقة
ب��ال��رغ��م م��ن امل�����س��اح��ة ال�����س��غ��رية ال��ت��ي ي�سغلها ال��دم��اغ ال��ب�����س��ري يف 
اأنه على درجة كبرية من التعقيد ي�ستطيع معها اإجناز  اأج�سادنا، اإل 
الكثري من املهام اليومية، وجتاوز ذلك اإىل متكني الب�سر من ب�سط 

�سيطرتهم على الكرة الأر�سية، ورمبا الف�ساء اخلارجي.
ول تزال جهود العلماء حتاول �سرب اأغوار الدماغ وك�سف اأ�سراره. كانت 
اآخر تلك اجلهود درا�سة جديدة ن�سرت بدورية "�ساين�س اأدفان�سي�س"، 
خاللها  ح��اول  كورنيل،  بجامعة  الطب  كلية  م��ن  باحثان  واأج��راه��ا 
"الطاقة" يف ج�سم  ا�ستهالك الدماغ للقدر الأكرب من  فهم طريقة 

الإن�سان.
موقع "�سكاي نيوز عربية" توا�سل مع تيموثي رايان، املوؤلف الرئي�سي 
للدرا�سة، واأ�ستاذ الكيمياء احليوية يف كلية طب وايل كورنيل بجامعة 
النتائج التي مت  كورنيل يف نيويورك، الذي ك�سف بدوره عن طبيعة 

التو�سل اإليها يف الدرا�سة اجلديدة.
اأدمغة  اإن  ي��ق��ول  اإذ  ال��دم��اغ؛  عمل  ماهية  راي���ان  يو�سح  ال��ب��داي��ة  يف 
"من  جميع الثدييات حتتاج اإىل الكثري من الطاقة لإبقائها تعمل: 
حيث الوزن، يكون الدماغ اأكرب ب�10 مرات من الأع�ساء الأخرى يف 
اجل�سم، كما اأنه ي�ستخدم حوايل 20 يف املئة من اإجمايل "الطاقة" 
التي يحتاجها اجل�سم، لكنه ميثل حوايل 2 باملائة فقط من اإجمايل 
كتلة اجل�سم". وي�سيف رايان ملوقع" �سكاي نيوز عربية" مو�سًحا اأن 
اأّن خاليا  اإىل حقيقة مفادها  ُيعزى  العايل للطاقة  هذا ال�ستهالك 
الدماغ ت�ستخدم اإ�سارات كهربائية لإر�سال ر�سائل عرب املدى الطويل 

جًدا من اخلاليا الع�سبية الفردية. 

اأدمغة امل�سابني بال�سرع ت�سيخ اأ�سرع
تو�سلت درا�سة جديدة اأجريت يف جامعة وي�سكون�سون الأمريكية، اإىل 
عليهم  تظهر  ال�سرع  من  طويل  تاريخ  لديهم  الذين  الأ�سخا�س  اأن 
احتمالت  م��ن  تزيد  ق��د  التي  ال�سريعة  ال��دم��اغ  �سيخوخة  ع��الم��ات 

الإ�سابة باخلرف.
اأدمغة الأ�سخا�س امل�سابني بال�سرع الذي بداأ  وبح�سب الدرا�سة فاإن 
الأ�سخا�س  م��ن  �سنوات   10 ب��ح��وايل  ع��م��راً  اأك��رب  تبدو  الطفولة  يف 

الأ�سحاء.
عر�سة  اأكرث  كانوا  بال�سرع  امل�سابني  الأف��راد  باأن  الدرا�سة  واأظهرت 
الذاكرة  املعريف، مبا يف ذلك م�ساكل  التدهور  ا لإظهار عالمات  اأي�سً
زيادة  اإىل  ت�سري  التي  الدماغ  فحو�سات  يف  والتغريات  وال�ستدلل، 

خطر الإ�سابة مبر�س الزهامير.
وكانت �سيخوخة الدماغ والتغريات يف التفكري والذاكرة اأكرث و�سوًحا 

بني الأ�سخا�س الذين مل يخ�سعوا للعالج ب�سكل جيد.
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برودة القدم يف ال�ستاء.. 
عالمة على وجود م�سكلة �سحية

ي�سعر الكثريون بربودة بال�ساقني يف ال�ستاء حتى مع التدفئة، لذلك فاإن 
الطق�س البارد قد ل يكون ال�سبب الوحيد الكامن وراء هذه احلالة.

واإذا ا�ستمرت برودة ال�ساقني رغم ارتداء اجلوارب الدافئة والناعمة، فاإن 
زي��ارة فورية  ه��ذا قد يكون عالمة على وج��ود م�سكلة �سحية قد تتطلب 

للطبيب.
ونقلت �سحيفة "نيويورك بو�ست" الأمريكية عن درا�سة علمية اأن هناك 5 

اأ�سباب رئي�سية لربودة القدمني امل�ستمرة.
اأنها خاملة ول تنتج ما يكفي من الهرمونات  يعني ق�سور الغدة الدرقية 
لتعمل ب�سكل �سحيح، حيث ميكن اأن توؤدي الغدة الدرقية غري الن�سطة اإىل 
وال�سعور  القدمني  اإىل  الدم  تدفق  وانخفا�س  الدموية،  ال��دورة  انخفا�س 
العام بالقدم الباردة، لأن هذه الهرمونات توؤثر على الكثري من الأع�ساء يف 

اجل�سم وت�ساعد يف حتويل الطعام اإىل طاقة.
ولذلك، اإذا كنت ت�سعر بالربد يف كامل اأنحاء ج�سمك، مبا يف ذلك قدميك، 
زي��ارة الطبيب يف  الدرقية، ويجب عليك  الغدة  فقد تكون م�سابا بق�سور 

حال كانت لديك �سكوك يف اإ�سابتك بهذه احلالة.
وه��و حالة  ال���ربد،  رد فعله جت��اه  يبالغ يف  اأن ج�سمك  ري��ن��ود  يعني مر�س 
نادرة تت�سبب يف ت�سيق الأوعية الدموية يف اليدين والقدمني كلما �سعرت 
بالربد اأو التوتر. وعندما تنخف�س درجات احلرارة، قد تالحظ اأن يديك 
اأن يتغري لون اجللد يف  اأو برودة اجلليد. وميكن  وقدميك ت�سعر باخلدر 
الأزرق،  اأو  الأبي�س  اللون  اإىل  �ساحبة وتتحول  اليدين والقدمني وت�سبح 

ثم تتحول اإىل اللون الأحمر وتبداأ يف الوخز عند اإحمائها.

طائرة تقطع ن�سف العامل 
دون التزود بالوقود

يقوده  ال��ذي   FlyZero م�سروع  ق��دم 
ومتوله  ال��ف�����س��اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
جديداً  مفهوماً  املتحدة  اململكة  حكومة 
تعمل  احل����ج����م  م���ت���و����س���ط���ة  ل����ط����ائ����رة 

بالهيدروجني ال�سائل.
على  ق����ادرة  �ستكون  اجل��دي��دة  ال��ط��ائ��رة 
لندن  م��ن  توقف  دون  راك��ب��ا   279 نقل 
اإىل  لندن  من  اأو  فران�سي�سكو،  �سان  اإىل 
اأوك���الن���د ب��ن��ي��وزي��ل��ن��دا م��ع ت��وق��ف واحد 
ل��ل��ت��زود ب��ال��وق��ود. وال��ط��ائ��رة ال��ت��ي يبلغ 
وحمركني  م����رتاً   54 ج��ن��اح��ي��ه��ا  ط���ول 
ال�سرعة  "نف�س  ���س��ت��وف��ر  ت��ورب��ي��ن��ي��ني، 
اليوم" ولكن  ط���ائ���رات  م��ث��ل  وال���راح���ة 

بدون انبعاثات كربونية.
اإن  ال��ف�����س��اء  تكنولوجيا  معهد  وي��ق��ول 
م��ربدة يف  وق��ود  الطائرة لديها خزانات 
�ستخزن  والتي  اخللفي،  الطائرة  ج�سم 
مئوية  درج��ة   -250 عند  الهيدروجني 
و�سيحافظ  )418- درجة فهرنهايت(. 
الطائرة  ج�����س��م  ط�����ول  ع���ل���ى  خ����زان����ان 
الأم����ام����ي ع��ل��ى ت������وازن ال���ط���ائ���رة عند 

ا�ستخدام الوقود.

ثمـــانية اأ�سبــاب توؤدي 
اإىل توقف فقدان الـوزن  �ص 23

من يعانون من هذه املتالزمة.. 
مبدعون يف عملهم!

املحتال"  "متالزمة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال����ذي  الأ���س��خ��ا���س  اأن  ج��دي��دة  درا����س���ة  ك�سفت 
اأن  وميكن  اأف�سل  �سخ�سية  مبهارات  يتمتعون   )imposter syndrome(

جتعلهم موظفني اأف�سل.
تي  اآي  "اإم  كلية  يف  توفيق،  ب�سمة  النف�س  عاملة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  اأك��دت  فقد 
�سلون" لالإدارة يف كامربيدج مبا�سات�سو�ست�س، اأن امل�سابني بهذه املتالزمة ي�سعرون 
عادة بالقلق والتوتر وم�ساعر بتدين قيمة الذات، اإل اأنه تبني اأن هذه العوامل ميكن 

اأن تو�سل املوظف مل�ستويات اأداء اأف�سل.
واأو�سحت اأن الأ�سخا�س الذين يعانون من املتالزمة مييلون اإىل التفكري يف اأنف�سهم 
بالفعل ويتمتعون بحر�س  اأنهم ل يكونون كذلك  "حُمتالون"، يف حني  اأنهم  على 

على حت�سني اأدائهم والفوز با�ستح�سان املحيطني بهم من زمالء وروؤ�ساء.
يف الأثناء، اأ�سارت اإىل اأن "متالزمة املُحتال" ميكن اأن تكون مبثابة "بطانة ف�سية"، 
اأو مبعنى حجر زاوية، ميكن اأن ت�ساهم بالنجاح يف بع�س النواحي، مو�سحة اأنه رمبا 

يكون الأ�سخا�س امل�سابون بها هم الأن�سب للعمل معهم.
ميكن  اأن��ه  بينها  من  ال�سلبية  النقاط  بع�س  عن  النتائج  ك�سفت  نف�سه،  الوقت  يف 
ل  رمب��ا  اأنهم  حيث  منها  يعانون  من  جهود  تعرقل  املُحتال" اأن  "متالزمة  لأفكار 
يتمكنون ب�سببها من م�ساعدة اأنف�سهم حًقا عندما يتعلق الأمر باأداء عملهم باأف�سل 
ما لديهم من ق��درات. يف جتربة ثانية، قامت بروفي�سور توفيق وفريقها البحثي 
بتقييم م�ستويات "متالزمة املحتال" لدى عدد من الأطباء املتدربني واختبار مدى 

تاأثريها على تعامالتهم مع مر�سى مزيفني.

النيئة اخل�سار  تناول  من  قللي   -  1
حددي نف�سك نوعاً حمدداً من اخل�سار اخلام يف كل وجبة، 
فقد ل تتمكن اأمعاوؤك من دعم الألياف �سديدة ال�سالبة. 
اإذا لزم الأمر، مرريها ب�سرعة يف املقالة. ول تن�سي تق�سري 
للبطاط�س  بالن�سبة  نف�سه  ال�����س��يء  وال���ف���واك���ه.  اخل�����س��ر 

اجلديدة، حتى الع�سوية.

اله�سم ت�سهيل   -  2
مبكونات  و�سفاتك  بتتبيل  كلوتو  الخت�سا�سية  تو�سي 
م��ث��ل ب����ذور ال�����س��م��ر ع��ل��ى رق��ائ��ق ال�����س��م��ك، واإك��ل��ي��ل اجلبل 
ل�سحة  املفيدة  وغريها  النجمي  واليان�سون  اللحوم،  على 
توجد  الليمون.  بل�سم  اأو  الزعرت  منقوع  وا�سربي  الأمعاء. 
الكثري من الإ�سافات ال�سغرية التي متلك فوائد جّمة على 

اجلهاز اله�سمي.

جيدة زيوتاً  اختاري   -  3
اأو  اللفت  ب��ذور  زي��وت  ا�ستخدمي  الباردة،  املاأكولت  لتتبيل 
)الأحما�س   3 اأوميغا  على  للحفاظ  الكاميلينا؛  اأو  اجلوز 
على  ك��رذاذ  باإ�سافتها فقط  قومي  اأو  الأ�سا�سية(.  الدهنية 
الطهي.  نهاية  يف  الن�سوية  الأطعمة  اأو  املطبوخة  اخل�سار 
للطبخ يف�سل زيت الزيتون اأو ال�سم�سم اأو زيت جوز الهند؛ 
لأن��ه��ا اأك���رث مقاومة ل��ل��ح��رارة م��ع جت��ّن��ب درج���ات احلرارة 

املرتفعة.
تابعي املزيد: اأعرا�س وعالج انقطاع التنف�س اأثناء النوم

الأ�سقر ال�سيليوم  جربي   -  4
ي�سجع  الع�سبية.  الأم��ع��اء  حركات  لتخفيف  ن�سيحة  ه��ذه 
ه���ذا ال��ن��ب��ات ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ك��ت��ريي��ا اجل��ي��دة ال�سرورية 
ل���ت���وازن اجل��راث��ي��م امل��ع��وي��ة. مي��ك��ن��ك ت��ن��اول ب����ذوره ب�سكل 
طبيعي اأو على �سكل م�سحوق اأو حبيبات )يف ال�سيدليات(. 

لال�ستخدام طويل الأمد، اطلبي ن�سيحة الطبيب.

3 الأوميغا  تعزيز   -  5

اللفت،  )ب�������ذور  ال����زي����وت  ب��ع�����س 
اجلوز، الكاميلينا(، الرجنة، اخل�س، 

البي�س وغريها غنية بالأوميغا 3 وتقلل 
من اللتهابات ونفاذية الأمعاء. فكري اأي�ساً 

بتناول بذور الكتان املطحونة جيداً. 10 جرامات 
ميكنك  اليومية،  الحتياجات  ن�سف  من  اأك��رث  تغطي 

ر�سه على ال�سلطات واحللويات واللنب والكومبوت.

اجليدة البكترييا  على  حافظي   -  6
العد�س  مثل  احل�����س��اء  يف  املجففة  اخل�����س��ار  ت��ن��اول  يف�سل 
اخل�سروات  ع�سائر  ت��ن��اول  واأي�����س��اً  ال��ك��م��ون،  م��ع  املق�سور 
)الع�سيدة مع حليب البندق، وحلوى حليب جوز الهند...(، 
وجنب الأغنام، والأطعمة الغنية باملخمرات املفيدة )اخل�سار 

املخمرة باللنب، حبوب اللقاح، اإلخ(.

الغازية امل�سروبات  جتّنبي   -  7
تعمل ال�سكريات واملحليات على تعزيز التخمر املعوي. من 
الغازية  "املياه  اأن  من  الخت�سا�سية  حت��ذر  اأخ��رى،  ناحية 
اجلهاز  راح���ة  حت�سني  ع��ل��ى  تعمل  ب��ال��ب��ي��ك��رب��ون��ات  ال��غ��ن��ي��ة 
اله�سمي، ولكن قد يكون من اجليد التخل�س منها". خالف 
ذلك، ا�سربي 1.5 لرت من املاء اأو امل�سروبات ال�ساخنة )�ساي 
اأع�ساب، مرق ...( يف اليوم. كوب اإىل كوبني كحد اأق�سى لكل 

وجبة؛ لأنه اإذا كانت غنية بالألياف، فقد تتمدد معدتك.

ببطء الطعام  تناويل   -  8
حاويل الرتكيز على �سيء ما اأثناء تناولك للطعام كتحفة 
انتباهك  لت�ستيت  ال��ط��ع��ام،  ط��اول��ة  على  و�سعتها  �سغرية 
الطبق،  يف  ملعقتك  اأو  �سوكتك  ت�سعني  م��رة  كل  يف  قلياًل 

وبذلك �ستم�سغني الطعام جيداً.

�سبب ت�سكل دهون البطن اخلطرة على ال�سحة
تعد دهون البطن واحدة من امل�ساكل التي توؤرق الكثريين، 
وهي ت�سخم يف حجم اخلاليا الدهنية على البطن، نتيجة 
الكر�س  يكون  ما  وغالبا  املنطقة،  ه��ذه  يف  ال��ده��ون  لرتكز 

با  م�سحو
نتيجة  ال���������وزن  يف  ب�����زي�����ادة 
الإ�سراف يف تناول الطعام وال�سراب ب�سكل زائد على حاجة 

اجل�سم.
وت�سبب الأنظمة الغذائية اخلطاأ عدًدا من امل�ساكل ال�سحية 
مثل الغازات والنتفاخ وزيادة الوزن، وذلك ب�سبب احتوائها 
التي  املكررة  والكربوهيدرات  ال�سكر  من  كبرية  ن�سبة  على 
تعالج ب�سكل اأكرب من الكربوهيدرات التي جندها بالفاكهة، 
وبذلك تتم اإزالة اأو تعديل حمتواها من الألياف الطبيعية، 

مما ي�ساهم يف اإبطاء عملية اله�سم وتراكم الدهون.
املكررة  الكربوهيدرات  تناول  اأن  حديثة  درا�سة  واكت�سفت 
دهون  وتراكم  اأك��رب  خ�سر  مبحيط  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
البطن، ب�سبب انعدام القيمة الغذائية وانخفا�س م�ستوى 
الألياف اأو الربوتني اأو الدهون ال�سحية، وبالتايل تتحول 
هذه املاأكولت اإىل �سعرات حرارية فارغة ميكن اأن ت�سهم يف 

كثري من الأحيان يف تكوين دهون البطن وتراكمها.
ويوؤكد خرباء يف التغذية اأن ا�ستهالك الأطعمة امل�سنعة هو 
ال�سبب الرئي�سي لالنتفاخ العنيد ل �سيما رقائق البطاط�س 

املعباأة واخلبز واملعجنات، وفق موقع "اإيت ذي�س".
وي��ق��وم اجل�����س��م مب��ع��اجل��ة ال��ك��رب��وه��ي��درات امل��ك��ررة ب�سرعة 
وتخزينها ب�سهولة على �سكل دهون، حيث اأنها توفر م�سدرا 
�سريعا للطاقة التي تاأتي يف �سكل ارتفاع يف اجللوكوز، ويف 
زيادة  ي�سبب  مما  اجل�سم  يف  اجللوكوز  ينهار  الوقت  نف�س 
باجلوع ومقاومة اجل�سم  امل�ستمر  ال�سعور  ب�سبب  ال��وزن  يف 
لالأن�سولني، فيقوم اجل�سم يف تخزين اجللوكوز الزائد على 

�سكل دهون.
وفق  احل�سوية  ال��ده��ون  اأو  ال��زائ��دة  البطن  ده���ون  وت��وؤث��ر 
ت�سبب  حيث  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  على  �سلبي  ب�سكل  اخل���رباء 
�سغطا كبريا على القلب والأع�ساء احليوية الأخرى، مما 
وال�سكتة  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  اإىل  امل��رء  يعر�س 

الدماغية.

بي اإم دبليو تعلن بيع 
�سيارتها الكهربائية املليون

اأعلن مدير الت�سويق يف �سركة "بي 
بيرت  لل�سيارات،  دبليو" الأملانية  اإم 
�سيارتها  ب��اع��ت  ال�����س��رك��ة  اأن  ن��وت��ا، 

الكهربائية رقم مليون.
و�سلت  ال�سركة  اأن  اإىل  نوتا  واأ�سار 
جمال  يف  فارقة  عالمة  اإىل  بذلك 
املحركات  م��ن  امل��زي��د  اإىل  ال��ت��ح��ول 
اإم دبليو"  "بي  الكهربائية. وت�سعى 
ال�سيارات  من  مبيعاتها  زي��ادة  اإىل 
والهجني  اخل��ال�����س��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اإىل مليوين �سيارة بحلول دي�سمرب 

)كانون الأول( 2023.
يذكر اأن "بي اإم دبليو" تعتمد منذ 
ال�سيارات  على  ن�سبيا  مبكر  وق��ت 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت طرحت 
 "3 "اآي  �سيارتها الكهربائية طراز 
واأو�سح   .2013 ع��ام  منذ  للبيع 
ال�سركة  مبيعات  اإج��م��ايل  اأن  ن��وت��ا 
اأن������واع ال�����س��ي��ارات تراجع  م���ن ك���ل 
ب��ع�����س ال�������س���يء يف ت�����س��ري��ن ث���ان/
بنف�س  م���ق���ارن���ة  امل���ا����س���ي  ن��وف��م��رب 
ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي وذلك 
تاأثرا باأزمة نق�س اأ�سباه املو�سالت، 
لكنه قال اإن اإجمايل املبيعات حقق 
زيادة ملحوظة يف الأحد ع�سر �سهرا 
املا�سية وانتزعت العالمة املركزية 
ال�سدارة  م��رك��ز  دبليو"  اإم  "بي 
فئة  يف  بنز  مر�سيد�س  من  العاملية 
يذكر  مل  لكنه  الفارهة،  ال�سيارات 
اأن مبيعات  ن��وت��ا  واأ���س��اف  اأرق���ام���اً. 
الكهربائية  ال�سيارات  من  ال�سركة 
من   30% م����ن  ح���ال���ي���اً  ت���ت���األ���ف 
اخلال�سة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����س��ي��ارات 
الهجني  ال�����س��ي��ارات  م���ن  و70% 
الطلبيات  حجم  ارت��ف��اع  اإىل  ولفت 
ع��ل��ى ال��ط��رازي��ن اجل��دي��دي��ن اآي4 
واآي اإك�س من ال�سيارات الكهربائية 
دبليو"  اإم  "بي  وت��ع��ول  اخل��ال�����س��ة، 
اآي4  ط���راز  على  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
ك�������س���ي���ارة ري���ا����س���ي���ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 

مناف�سة ت�سال.

التنورة امليتالك لإطاللة 
متاألقة يف احلفالت

اأفادت جملة "Elle" باأن التنورة 
امليتالك متنح املراأة اإطاللة متاألقة 
التنورة  اأن  مو�سحة  احلفالت،  يف 

تتالألأ بربيق الذهب اأو الف�سة.
باملو�سة  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأ���س��اف��ت 
امليتالك  ال���ت���ن���ورة  اأن  واجل����م����ال 
تطل بخامات متنوعة مثل اجللد 
ت���ت���األ���ق بع�س  ب��ي��ن��م��ا  وال�������س���ات���ان، 
املوديالت بطيات البلي�سيه املفعمة 
 "Elle" بالرقة والأناقة. واأ�سارت
التنورة  ت��ن�����س��ي��ق  ي��ن��ب��غ��ي  اأن����ه  اإىل 
تت�سم  فوقية  قطعة  م��ع  امليتالك 
للبعد  وذل��ك  وال��ه��دوء،  بالب�ساطة 
ناحية  م��ن  والتكلف  املبالغة  ع��ن 
التنورة  على  الأ���س��واء  ولت�سليط 

من ناحية اأخرى.

تكفل  ريجيم  دون  من  ن�سائح   8
لك احل�سول على بطن م�سطح

بعد  باالنتفاخ  ال�شعور  على  معتادة  كنت  اإذا 
للتو.  تناولته  ما  يف  اأخرى  مرة  ففكري  الغداء، 

الكثري من اخل�شار النيئة؟ البقول كثرية جدًا؟ اأو 
رمبا تكونني قد ابتلعت وجبتِك ب�شرعة كبرية. 

ملنع ح�شول اإزعاج ما بعد الوجبة وجتّنب 
انتفاخ املعدة، غالبًا ما يكفي ت�شحيح 

بع�ض االأخطاء ال�شغرية.
يف  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�شا�شية  ن�شائح  ات��ب��ع��ي 

يف  كلوتو،  اإلي�شا  فرن�شا،  يف  ون��ان��ت  بورني�شيت 
املو�شوع االآتي، وفقًا ملجلة "فام اأكتويال":
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�ش�ؤون حملية
اإقبال كبري على التربع 

بالدم يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

 نظم اإك�سبو 2020 دبي فعالية للتربع بالدم بالتعاون مع نادي روتاري دبي، وذلك بهدف ت�سليط ال�سوء على 
اأهمية احلد من انت�سار الأمرا�س، وتاأكيدا على اأهمية امل�ساركة املجتمعية يف هذا ال�ساأن.

و�سهدت الفعالية، التي اأقيمت يف منطقة الفر�س يف موقع اإك�سبو 2020 دبي وا�ستمرت ملدة اأربع �ساعات ون�سف 
ال�ساعة، اإقبال كبريا من رواد اإك�سبو 2020 دبي ومن املتطوعني واأع�ساء نادي روتاري دبي.

تذهب اأكيا�س الدم املتربع بها اإىل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف دولة الإمارات واإىل بنوك الدم يف الدولة.

ال�سباح العاملي مارتن �سرتيل: �ساأ�سبح 50 كيلومرتا احتفال بيوبيل الإمارات
•• دبي - الفجر

 ا�ست�ساف جناح �سلوفينيا يف اإك�سبو 2020 دبي ال�سباح ال�سلوفيني العاملي 
مو�سوعة  قيا�سية يف  اأرق���ام  ع��دة  �سجل  اأن  ل��ه  �سبق  ال��ذي  �سرتيل،  م��ارت��ن 
 50" ب��دء حملته  قليلة من  اأي��ام  قبيل  وذل��ك  القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�س 
كيلومرتا من اأجل 50 عاما"، والتي �سيقوم فيها ال�سباح العاملي بال�سباحة 
مل�سافة 50 كيلومرتا يف 24 �ساعة غدا اجلمعة �سمن احتفالت الإمارات 

باليوبيل الذهبي.
وقال �سرتيل اإنه �سُيطِلق حملة اأخرى بعد ذلك لزيادة الوعي بالتهديدات 
هذه  اإن  وق��ال  البحرية؛  الكائنات  على  البال�ستيكية  امل���واد  ت�سكلها  التي 
500 يوم  دول��ة ملا جمموعه   130 اأك��رث من  ال�سباحة يف  ت�سمل  اخلطوة 
يف رحلة بحث علمي "لتغيري هذا العامل"؛ و�ست�سمل تلك الرحلة ال�سباحة 
هذه  على  ال�سوء  لت�سليط  البال�ستيكية  بالنفايات  مليئة  ومياه  اأنهار  يف 

امل�سكلة.
وعن حملة "50 كيلومرتا من اأجل 50 عاما"، قال �سرتيل اإنه �سينطلق 

من اأمام برج العرب، مرورا ب�ساطئ جمريا، ثم ال�سباحة يف قناة دبي املائية، 
ال�سداقة بني  لتعزيز  "�ساأفعل ذلك  اأ�ساف:  لينتهي عند متحف الحت��اد. 
ال�ساعة  يف  �ساعة   24 م��دار  على  ال�سباحة  و�ستبداأ  و�سلوفينيا".  الإم��ارات 
ال�سابعة م�ساء اجلمعة وتنتهي يف ال�سابعة من م�ساء اليوم التايل، ال�سبت 

دي�سمرب.  11
وقال �سرتيل: "اخلطوة التالية �ستكون رحلة ا�ستك�سافية للبحث العلمي؛ 
التلوث  م�سكلة  على  ال�سوء  لت�سليط  العلماء  م��ن  الكثري  هناك  �سيكون 
البال�ستيكي املنت�سر يف كل مكان الآن؛ ففي كل �سمكة ميكنك اليوم العثور 
على مواد بال�ستيكية دقيقة. �ساأغري هذا العامل؛ �ساأ�سبح كل يوم ملدة 500 
يوم من اأجل هذه الدرا�سة". واأكد اأن لديه بالفعل قائمة بالدول ويبحث 

حاليا عن م�ستثمرين و�سركاء.
كارثة  لوقف  اإج���راء  ات��خ��اذ  اإىل  ما�سة  ال��ع��امل يف حاجة  اأن  �سرتيل  وي��رى 
مل  نحن  الكارثة  نحو  الهبوط  منحدر  يف  "العامل  وق��ال:  البيئي،  التلوث 
نقرتب حتى من احلل... اأود اأن اأعّلم الأطفال ما يتعني علينا القيام به حتى 

ل ي�سبح كوكبنا مثل �سلة القمامة".

�شمن فعاليات املوؤمتر العاملي لالقت�شاد االإبداعي املنعقد يف اإك�شبو 2020 دبي

توقعات بو�سول حجم �سوق تقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال يف العامل اإىل 400 مليار دولر بحلول 2025
 •• دبي  – الفجر

لال�ستبدال:  القابلة  غ��ري  "الرموز  بعنوان  جل�سة  ُع��ق��دت 
ال�سمول يف القيادة" �سمن فعاليات املوؤمتر العاملي لالقت�ساد 
الإبداعي املنعقد يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�سبو 2020 
تقنية  �سوق  بو�سول حجم  توقعات  ُك�سف خاللها عن  دبي، 
اإىل  الرموز غري القابلة لال�ستبدال )NFTS( يف العامل 

.2025 �سنة  بحلول  دولر  مليار   400
اإثبات  �سهادة  مبثابة  هي  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز 
رقمية مُتنح لالأعمال الفنية الأ�سلية. وتعتمد هذه الرموز 
ملكية  لت�سجيل  )البلوكت�سني(  الكتل  �سال�سل  تقنية  على 
العمل  ه��ذا  ك��ان  �سواء  فني،  عمل  اأي  من  الأ�سلية  الن�سخة 
الفني ر�سما اأو مو�سيقى اأو اأي �سنف اآخر من �سنوف الفن.

التكنولوجي  ال��ت��ح��ول  امل���وؤمت���ر  خ����الل  اخل�����رباء  ون��اق�����س 
والإمكانات ال�ساملة ل�تقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال 

اإىل  املتحدثني  اأ���س��ار ع��دد م��ن  الإب���داع���ي، حيث  ال��ع��امل  يف 
�سرعة التغري يف العامل يف ظل التطور التكنولوجي امل�ستمر. 
الرئي�س  دي�سيني�س،  كري�س  قال  النقا�سية،  اجلل�سة  وخالل 
التنفيذي يف كالمينت: "نعمل على اإيجاد من�سة للمبدعني 
للعمل يف اإجواء اآمنة"، م�سريا اإىل التوقعات باأن ي�سل حجم 
400 مليار  اإىل  ل��ال���س��ت��ب��دال  ال��ق��اب��ل��ة  ال��رم��وز غ��ري  ���س��وق 

دولر.   
من جانبها، قالت اإ�ستل اأوهايون، الرئي�س التنفيذي ل��سركة 
)اإن اإف تي - بي اإي زد اإل(: "اأعتقد اأن وقتنا احلا�سر رمبا 
يكون اأكرث الأوقات اإبداعا يف التاريخ... متّكن تقنية الرموز 
التقليديني من  ال��ف��ن��ان��ني غ��ري  ل��ال���س��ت��ب��دال  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ري 
وا�سافتها  الوظائف اجلديدة  اأنواع خمتلفة من  ا�ستك�ساف 
ل�سوق الفن".  بدوره، قال راوؤول ميلهادو، ال�سريك املوؤ�س�س 
يف اإليتيوم: "حققت بع�س املنّظمات جناحات كبرية يف تبني 
الفنون  يف  ي�ستثمرون  ف��ن��ان��ون  وب����داأ  احل��دي��ث��ة؛  التقنيات 

الكبري  ال��دور  اإىل  اأي�سا  امل�ساركون  واأ�سار  الأبعاد".  ثالثية 
الذي �ستوؤديه هذه التقنية يف حماية حقوق التاأليف والن�سر 

، ف�ساًل عن تبني مناذج بيع عادلة. 
قالت  الإبداعي،  القت�ساد  يف  املوؤّثر  ال�ستثمار  وبخ�سو�س 
لورا كالنان، ال�سريك املوؤ�س�س يف �سركة اأب�ستارت: "ال�ستثمار 
املوؤثر يحاول اأن يفعل اأكرث من جمرد جني الأموال، وي�سعى 
اأي�سا اإىل اإحداث تاأثري اجتماعي وبيئي من خالل الهتمام 

برفاهية العمال واملجتمع والكوكب".
لالقت�ساد  ال��دول��ي��ة  ال�سنة  فعاليات  اآخ���ر  امل��وؤمت��ر  وي�سكل 
الأمم  اأعلنتها  التي  امل�ستدامة،  التنمية  اأج��ل  من  الإبداعي 
املتحدة عام 2021. ويحظى امل�ساركون بفر�سة ا�ستعرا�س 
اأعمالهم الإبداعية يف املن�سات اأو املداخل الرئي�سية وغريها 
املوؤمتر  من�سات  اإىل  و���س��ول  ل��ه��م،  امل��ت��وف��رة  امل�ساحات  م��ن 
املتخ�س�سني يف هذا  الأفكار مع نخبة من اخل��رباء  لتبادل 

املجال. 

حفل فني للمغنية الفلبينية اأجنيلني كوينتو 
على من�سة اليوبيل 

عبد الرحيموف: اأبهرتني الأجواء الحتفالية التي 
تعم اأرجاء اإك�سبو 2020 دبي 

•• دبي - الفجر

حفاًل  كوينتو  اأجن��ل��ني  الفلبينية  ال��ب��وب  جنمة  قدمت 
خا�ساًعلى من�سة اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي، وهي 
ا�ستهرت  وق��د  الفلبني،  يف  املهمات  املغنيات  من  واح��دة 

بعد ح�سولها على جائزة "�ستار باور" لعام 2011.
بداأت كوينتو رحلة �سعودها نحو ال�سهرة يف وطنها الأم 
التلفزيونية،  املواهب  برامج  من  ع��دد  يف  الظهور  عرب 
بجائزة  ال��ع��ري�����س  ف��وزه��ا  ع��ق��ب  �سهرتها  اأوج  وب��ل��غ��ت 
"�ستار باور: بحث �سارون عن جنمة البوب التالية لعام 

العاملية. النجومية  اإىل  قادها  والذي   ،"2011
عددا  ع��ام��ا،   32 العمر  م��ن  البالغة  ال��ف��ت��اة،  اأ���س��درت 
كما قدمت عرو�سا  الفردية،  والأغ��اين  الألبومات  من 

الفتيات  فرقة  بينها  من  بالفتيات،  خا�سة  فرق  �سمن 
اأنها حتظى مب�سرية  اإىل  بالإ�سافة  "ديفاز"،  الفلبينية 
مهنية ناجحة يف الفلبني يف جمال التمثيل التلفزيوين 

وال�سينمائي على حد �سواء.
تقول اأجنلينا كوينتو: "اإنه ل�سرف يل اأن اأحظى بفر�سة 
امل�ساركة يف هذا احلدث الدويل ال�سخم، ولأن اأكون جزءا 
من هذه املن�سة العاملية، ولهذا ال�سبب اأتطلع حقا لأن 
ال�سعور  "ميلوؤين  وتابعت:  كل ذلك".  ج��زءا من  اأ�سكل 
�ستى  م��ن  النا�س  م��ع  التوا�سل  م��ن  لتمكني  باحلما�س 
اأنحاء العامل، ولبناء ج�سور التعاون من اأجل م�ستقبل 
اأف�سل للب�سرية، وبالنظر لالأزمة العاملية التي منر بها، 
اأعتقد اأن علينا الآن التوا�سل اأكرث من اأي وقت م�سى، 

و�سياغة م�ستقبل اأف�سل لنا، ولالأجيال القادمة". 

•• دبي - الفجر 

 بهزود عبد الرحيموف عازف بيانو اأوزبك�ستاين، يتمتع 
باملوهبة املتاألقة التي قادته لل�سهرة العاملية،  اإذ و�سفته 
عازف  :"اأنه  بالقول  الربيطانية  الندبندنت  �سحيفة 
يبلغ عبدالرحيموف  اإجن��ازا يف جيله"،  الأك��رث  البيانو 
من العمر ال� 30 عاما، وح�سد خالل م�سريته الفنية 
الكثري من اجلوائز العاملية، منها ذهبية م�سابقة لندن 

الدولية لعزف البيانو، وهو بعمر ال� 18 عاما
وقال انه اأعد برناجما متنوعا، يعك�س تنوع زوار احلدث 
الدويل على اختالف ثقافاتهم،  لتقدميه خالل حفله 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي، ال����ذي ق���دم خ��الل��ه م��ع��زوف��ات ملجموعة 
املو�سيقى  لعمالقة  العاملية  ال�سيمفونيات  اأج��م��ل  م��ن 
وبروكوفييف،  ول��ي�����س��ت،  ���س��وب��ان،  م��ث��ل  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 

جمموعةاختارها   وه���ي  اآخ���ري���ن.  ب���ارزي���ن  وم��ل��ح��ن��ني 
بعناية لتالئم ذائقة اأكرب عدد ممكن من امل�ستمعني،كما 
ت�سمنت املقطوعات املو�سيقية التي قدمها خالل احلفل، 
  Bibihanum اأوزب��ك�����س��ت��ان  ب��ع��ن��وان  م��ع��زوف��ة م��ن 

للملحن الأوزبكي ديلوروم اأمانوليفا.
خا�سة  دب��ى  اإك�سبو  فى  بامل�ساركة   �سعادته  عن  واأع���رب 
لأوزبك�ستان،  الثقايف  الربناج  اإطار  تاأتي يف  امل�ساركة  اأن 
اإك�سبو  يف  مميز  بجناح  ي�سارك  ال��ذي  احلبيب،  وطني 
التي تطغى  اأبهرتني الأجواء الحتفالية  2020، كما 
2020، ف�سال عن  اإك�����س��ب��و  اأرج����اء م��وق��ع  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
وتنوع  ال��ي��وب��ي��ل،  ح��دي��ق��ة  ملن�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
وحما�س اجلمهور الذي كان حا�سرا خالل احلفل، وهو 
يف  و�سيبقى  يل  بالن�سبة  التميز  �سديد  حفال  جعله  ما 

ذاكرتي لفرتة طويلة.

قمة ريوايرد تنطلق 12 دي�شمرب �شمن فعاليات اإك�شبو 2020 دبي
قادة قطاع التعليم العاملي يجتمعون يف دبي 

لتحفيز التغيريات اجلذرية العاجلة
القمة ت�شت�شيف اأكرث من 

متحدث   400
•• دبي- الفجر

 2020 اإك�سبو  وبال�سراكة مع  العطاء،  دبي  بقيادة  ريوايرد  اأعلنت من�سة 
دب���ي، وب��ت��ع��اون م��ع وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل يف الإم�����ارات، عن 

ا�ستعدادها للقمة العاملية للتعليم التي تنطلق 12 ال�سهر احلايل
وتطمح قمة ريوايرد لتوفري منرب رائد يوجه قطاع التعليم نحو التغيري 
12 و14 دي�سمرب  اأي��ام بني  اجل��ذري املطلوب، وت�ستمر على مدى ثالثة 
2021 �سمن اأن�سطة اأ�سبوع املعرفة والتعّلم �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 

دبي.
العمل  وور����س  املكثفة  النقا�سات  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن  القمة  وت��رك��ز 
واملبادرات الهادفة للتغيري على ثالثة جمالت رئي�سية: ال�سباب واملهارات 
الثاين(؛  )ال��ي��وم  التعليم  يف  والب��ت��ك��ار  الأول(؛  )ال��ي��وم  العمل  وم�ستقبل 

ومتويل التعليم )اليوم الثالث(.
وت�سم قمة ريوايرد متحدثني رفيعي امل�ستوى، ومن بينهم، غوردن براون، 
جاكايا  ومعايل  العاملي؛  للتعليم  واخلا�س  احل��ايل  املتحدة  الأمم  مبعوث 
ال�سابق  والرئي�س  للتعليم  العاملية  ال�سراكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كيكويتي، 
لتنزانيا؛ وباتريزيو بيانت�سي، وزير التعليم يف اإيطاليا؛ ومعايل �سما بنت 
ال�سباب يف الإم���ارات؛  ال��دول��ة ل�سوؤون  امل��زروع��ي، وزي���رة  ف��ار���س  ب��ن  �سهيل 
ومامتا مورثي، نائب رئي�س البنك الدويل ل�سوؤون التنمية الب�سرية؛ وبوب 
موريتز، رئي�س جمل�س اإدارة براي�س ووترهاو�س كوبرز؛ واآلن جوب، املدير 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  القرق،  طارق  والدكتور  ليونيليفر؛  التنفيذي 

دبي العطاء، التي ت�ست�سيف القمة. 
وين�سم لهم عدد من املعلمني وال�سباب املوؤثرين يف عملية التغيري واملنظمات 
غري احلكومية من خمتلف اأنحاء العامل، بهدف مناق�سة م�ستقبل التعليم 

واحتياجاته املُلّحة. 
واجلل�سات  اللجان  من   100 من  اأك��رث  تعاجلها  التي  املوا�سيع  وترتكز 
عالية امل�ستوى، على: اإعادة �سياغة م�سهد التعليم اجلامعي وقوة ال�سراكات 
الفتيات: من وجهة  التعليمية وتعليم  الفر�س  العامة واخلا�سة يف قيادة 
وامل�سي  املناخ  التغيري  حماربة  يف  احلا�سم  ودوره  والتعليم  الإ���س��الم  نظر 

قدماً بعد اأزمة كوفيد19-: متويل تعليم الأطفال يف املناطق املحرومة 
حول  التعليمية  ري��واي��رد  قمة  اإع���الن  اإط���الق  القمة  فعاليات  ت�سمل  كما 
اأطر العمل وال�ستثمار، الذي طورته منظمة  تقنيات الت�سال يف التعلم: 
الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ودبي العطاء، ويهدف لبناء توافق 
الفاعلة  الأط���راف  بني  اجلماعي  التعاون  خ��الل  من  والتزامات  الآراء  يف 
على  ال�سوء  وت�سليط  الت�سال،  اأم��ام  املعوقات  اأه��م  ومعاجلة  الرئي�سية، 
احلاجة اإىل توفري بيئة لالت�سال الهادف الذي ي�سمن القدرة على حتمل 
التكاليف، و�سهولة ال�ستخدام واملوثوقية بالن�سبة للمتعلمني واملجتمعات.

م قرارات وتو�سيات قمة ريوايرد اإىل منظمة الأمم املتحدة والأطراف  و�سُتقدَّ
الفاعلة العاملية، لتعيد ر�سم خارطة الطريق امل�ستقبلية للتعليم. 

اإك�سبو 2020 دبي يعلن عن جاهزيته ل�ستقبال الفرق امل�ساركة يف الألعاب احلكومية
•• دبي - الفجر

 حتت �سعار "#فريق1هدف1"، اأقيمت يف قرية اإك�سبو املتواجدة يف حميط 
اإعالمية لالإعالن عن جاهزية منطقة  اإحاطة  2020 دبي،  اإك�سبو  موقع 
فعالياتها  �ستنطلق  والتي  الثالثة،  بن�سختها  للتحديات  احلكومية  الألعاب 
من 9 11-  دي�سمرب ، حيث مت الك�سف عن كافة التفا�سيل حول هذه الدورة 

التي تقام بالتعاون مع اإك�سبو 2020.
ال�سيخ حمدان  اأطلقها �سمو  وتعترب دورة الألعاب احلكومية مبادرة فريدة 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
النا�س  لإلهام  واإجنازاتها  الدولة  تعك�س طموحات  و   ،2018 عام  دب��ي، يف 

للعمل معا لتحقيق هدف واحد.
بتواجدنا يف  "نفتخر   : الألعاب احلكومية  م��روان بن عي�سى، مدير  و قال 
اإك�سبو  ال��دويل، ون�سكر  2020، وب��اأن نكون ج��زءاً من هذا احل��دث  اإك�سبو 

املكان". وجتهيز  ت�سييد  يف  تعاونه  على   2020
واأ�ساف: "ي�سارك يف دورة هذا العام 137 فريقاً مكونة من 1008 لعب، 
120 جهة حكومية من  معنا   ت�سارك  يتبعون عدة جهات خمتلفة، حيث 
ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات من  ال��ع��ام،  ه��ذا  قمنا  كما  الإم����ارات.  دول��ة  حكومة 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي، بفتح باب ال�سرتاك اأمام كافة املقيمني يف الدولة للم�ساركة يف 
متت  التي  املجتمعية،  الفئة  هي  م�ستحدثة  فئة  حتت  احلكومية،  الأل��ع��اب 
اإ�سافتها للفئات الأ�سلية وهي فئة اجلهات احلكومية رجال، وفئة اجلهات 

احلكومية �سيدات".
القدرات  9 حت��دي��ات متتحن  م��ن  الأل��ع��اب احلكومية  "تتكون  اأ���س��اف:  ث��م 
للتمارين  باخل�سوع  امل�سرتكون  يبداأ  حيث  لالعبني،  والذهنية  اجل�سدية 
اأربعة  اإىل  ث��الث  من  ت��رتواح  بفرتة  التحديات،  قبل  والذهنية  الريا�سية 
اأ�سهر، للح�سول على اللياقة املطلوبة، كما تعتمد هذه الألعاب على الفرق 

وبناء  وال��ت��ع��اون  ال��ق��ي��ادة  م��ه��ارات  لتنمية  وذل���ك  الأ���س��خ��ا���س،  على  ولي�س 
وهي  امل�سارك،  الفريق  اأع�ساء  بني  امل��ه��ارات،  من  وغريها  ال�سرتاتيجيات 

املهارات التي تعد قوام النجاح بالن�سبة للموؤ�س�سات".
ويف اخلتام قال مدير الألعاب احلكومية: "تعد اجلوائز املمنوحة للفائزين 
2.7 مليون  من اأكرب املحفزات للم�ساركني، و�سوف يتم منح جوائز بقيمة 
درهم مق�سمة على الفائزين باملراكز الثالث الأوىل يف كل فئة، و�سيكون اليوم 
الأول خم�س�سا لت�سفيات فرق اجلهات احلكومية للرجال وال�سيدات، واليوم 
الثاين خم�س�س لت�سفيات الفرق امل�ساركة يف فئة املجتمع، بينما يخ�س�س 

اليوم الأخري للتحديات النهائية وتوزيع اجلوائز على الفائزين".
تعد ن�سخة هذا العام، الن�سخة الثالثة من حتدي الألعاب احلكومية، والتي 
مت اإطالقها للتاأكيد على على مكانة دبي وقدراتها على التعامل بكل كفاءة 
ا�ستئناف  على  الكبري  وحر�سها  ال��راه��ن،  العاملي  ال�ستثنائي  الو�سع  م��ع 

الأن�سطة الريا�سية وكذلك لت�سجيع اأفراد املجتمع على ممار�ستها.
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الوزن يف بداية نظام غذائي جديد، لكن معظم  قد ينخف�ض 
الثبات وي�شبح من ال�شعب فقدان  اأنه يبداأ يف  النا�ض يجدون 

املزيد من الوزن.
ويرجع هذا بب�شاطة اإىل عملية ت�شمى ه�شبة فقدان الوزن، 
احلفاظ  للغاية  ال�شعب  من  جتعل  اجل�شدية  الوظيفة  وهذه 
احلميات  من   %95 ف�شل  �شبب  جزئيا  وهذا  الوزن  فقدان  على 
اإيقاف  يقع  عندما  متاما  حمبطا  اأم��را  هذا  الغذائية.ويعد 

فقدان الوزن ولكنك مل ت�شل اإىل الوزن امل�شتهدف بعد.
فهل هناك اأي �شيء ميكنك القيام به حيال ذلك؟

حتدث موقع "اإك�سربي�س" الربيطاين مع الدكتورة 
ديبورا يل من �سيدلية دكتور فوك�س على الإنرتنت 
�سلوكيات  اأخ�سائية  ديفي�س،  روي��ك��روف��ت  و���س��ان��درا 
 Slimpod ب��رن��ام��ج  وم��ب��ت��ك��رة  ال�����وزن  اإن��ق��ا���س 
ملعرفة ما يجب القيام به عندما يبداأ فقدان الوزن 

يف ال�ستقرار.
الوزن  ف��ق��دان  ه�سبة  اأن  يل  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
جهده  ق�سارى  يبذل  "ج�سمك  متاما،  طبيعي  اأم��ر 
ال����وزن. ويف الواقع،  ل��ف��ق��دان  لإح��ب��اط حم��اولت��ك 
ينخف�س  تفقده،  ال���وزن  م��ن  كيلوغرام  ك��ل  مقابل 
اإن��ف��اق��ك ال��ي��وم��ي م��ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة بن�سبة 
20 اإىل %30 يوميا، بينما تزيد �سهيتك مبقدار 
100 �سعرة حرارية يوميا اأعلى من امل�ستوى الذي 
كان عليه قبل اأن تبداأ نظامك الغذائي. وهذا يعني 
بداية  يف  ن�سبيا  ب�سهولة  ُي��ف��ق��د  ال����وزن  ف��ق��دان  اأن 
اأكرث �سعوبة  الغذائي، ولكن فقدانه ي�سبح  النظام 

مع مرور الوقت".
وتقول الدكتورة يل اإن ه�سبة فقدان الوزن "وظيفة 

بب�ساطة  ت��ع��ن��ي  طبيعية  ج�����س��دي��ة 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ف��ق��دان ال����وزن بعد 

وهو  الغذائي  النظام  نهاية 
حتقيقه  ���س��ع��ب  اأم����ر 

للغاية".
ل�����������������ذا، ف����ق����د 
الوقت  ح�����ان 
لإج��������������������������راء 
ت�������غ�������ي�������ريات 

���س��ح��ي��ة يف منط 
احلياة للحفاظ على تدفق رحلة اإنقا�س 

ال��وزن. ويف ما يلي الأ�سياء الثمانية التي 
ميكن اأن تبطئ من فقدان الوزن، اإىل جانب 

اله�سبة.

عدم احل�شول على ق�شط كاف من النوم
ي���وؤث���ر ع����دم احل�����س��ول ع��ل��ى ق�����س��ط ك����اف من 
اأو�سحت  حيث  ال��وزن،  على  كبري  ب�سكل  النوم 
تقييد  فيها  التي مت  "الدرا�سات  الدكتورة يل: 
ال��ن��وم، اأظ��ه��رت زي����ادة يف م�����س��ت��وي��ات هرمون 

هرمون  م�ستويات  يف  وانخفا�س  الغريلني، 
املزمن،  الل���ت���ه���اب  يف  وزي�������ادة  ال��ل��ب��ت��ني، 

الإن�سولني.  ح�����س��ا���س��ي��ة  يف  وان��خ��ف��ا���س 
هرمونات  م��ن  وال��ل��ب��ت��ني  وال��غ��ري��ل��ني 

اجل����وع. وال�����س��م��ن��ة ت����وؤدي اأي�����س��ا اإىل 

املختلفة،  النوم  با�سطرابات  الإ�سابة  خطر  زي��ادة 
مبا يف ذلك انقطاع النف�س النومي".

عدم �شرب كمية كافية من املاء
اإنقا�س  على  ي�ساعدك  ل  امل���اء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الوزن ب�سكل اأ�سرع، اإذا كنت تعاين من اجلفاف فهذا 
لي�س مفيدا ل�سحتك، وميكن اأن تخلط بني ال�سعور 

بالعط�س واجلوع.
علينا  ي����ج����ب  ل�������ذا 

اأن  ج����م����ي����ع����ا 
ن�����������س�����رب 

م���ا ل 

يقل عن لرتين من املاء يوميا.
واأ�سافت الدكتورة يل: "تناول كوبا من املاء قبل كل 

وجبة وهذا �سي�ساعدك على ال�سعور بال�سبع.

عدم القيام بالتمارين الريا�شية الكافية
عام  ب�سكل  فاعلية  اأك��رث  ال��وزن  اإنقا�س  برامج  تعد 
من حيث اإنقا�س الوزن اإذا مت اتباعها بالتزامن مع 
بدل من جمرد  البدنية،  التمارين  زيادة م�ستويات 

ا�ستخدام تقييد ال�سعرات احلرارية وحده.
للطب  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  "تو�سي  يل:  واأو���س��ح��ت 
اأ���س��ب��وع��ي��ا من  دق��ي��ق��ة   300 اإىل   200 ال��ري��ا���س��ي 
التمارين املعتدلة اإىل ال�سديدة يف الأ�سبوع، لأولئك 
توؤخذ  اأن  ال��وزن. ويجب  اإنقا�س  الذين يرغبون يف 
هذه احللقات من 30 اإىل 60 دقيقة يف معظم اأيام 

الأ�سبوع".
القلب  ل��ي��اق��ة  م���ن  ال��ت��م��اري��ن  "حت�سن  واأ�����س����ارت: 
اأي�سا يف فقدان الوزن"،  واجلهاز التنف�سي وت�ساعد 
املزيد  وتنفق  اأق��ل  حرارية  �سعرات  تاأخذ  اأن  ويجب 
من الطاقة. و"املفتاح هنا هو جتنب 
احلركة"  وع����دم  اجل��ل��و���س 

وفقا للدكتورة يل.
وك�سفت اأنه لي�س 
ال�سروري  م���ن 
يت�سمن  اأن 
روت����������ني ال���ل���ي���اق���ة 
ال���ب���دن���ي���ة ����س���ال���ة األ����ع����اب 
توؤكد  حيث  الثمن،  باهظة  ريا�سية 
بالأعمال  ل��ل��ق��ي��ام  ب��اأن��ه مي��ك��ن  ال��دك��ت��ورة يل 

املنزلية والب�ستنة اأن يكون كافيا.
كما ميكن امل�سي ال�سريع بانتظام والقيام باأي اأن�سطة 

تتحدى نظام القلب والأوعية الدموية.

عدم ال�شدق ب�شاأن ما تاأكله
احلرارية  ال�سعرات  التقليل من  اإىل  الب�سر  مييل 
يبالغون يف تقدير مقدار  يتناولونها، ثم  التي 

التمارين التي مار�سوها.
ووفقا للدكتورة يل، فاإن الطريقة الوحيدة 
لإب���ق���اء ذل���ك ق��ي��د امل��ت��اب��ع��ة ه��ي الحتفاظ 
مبذكرات طعام دقيقة. واأو�سحت: "توخى 
الطعام  ح�س�س  يف  التحكم  ع��ن��د  احل���ذر 
للتاأكد من اأنك ل تفرط يف تناول الطعام 
.. ك���ن ���س��ري��ح��ا ب�����س��اأن م���ا ي����دور يف فمك 
و�سعه يف مفكرة طعامك،و �ستفاجاأ يف نهاية 

الأ�سبوع".
عدم وجود األياف كافية يف نظامك الغذائي

الألياف هي كربوهيدرات غري قابلة لله�سم تخرج 
جلهازك  �سرورية  فهي  ل��ذا  تغيري،  دون  ال���رباز  يف 

اله�سمي.
حمتويات  ت��ف��رز  "الألياف  يل:  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
حركة  على  للحفاظ  الأمعاء  ج��دار  وحتفز  الأمعاء 
من  ج��دا  والقليل  ال�سحيحة.  بال�سرعة  الأ���س��ي��اء 
الأل����ي����اف ي������وؤدي اإىل ان��خ��ف��ا���س ح��رك��ي��ة الأم���ع���اء 
والإم�ساك، ولكن تناول ما يكفي من الألياف ي�سرع 

من مرور الطعام ويخفف الرباز".
وت�ساعد الألياف اأي�سا يف تقليل كمية الدهون التي 

متت�سها الأمعاء.

ال تفعل ذلك مبفردك - ان�شم اإىل جمموعة 
اإنقا�ض الوزن

اأك����رث عر�سة  اأن����ك  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  ال���درا����س���ات  ت�����س��ري 
ك��ان لديك دعم  اإذا  ال��وزن واحل��ف��اظ عليه  لفقدان 

من الأقران.
جمموعة  يف  "التواجد  يل:  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح��ت 
يعاين  حيث  جمتمعيا،  �سعورا  يخلق  ال��وزن  فقدان 
واأهداف  م�ساكل  م��ن  الآخ��ري��ن  احلا�سرين  جميع 

مت�سابهة".

عدم تناول ما يكفي من الربوتني
اإذا كنت ل تاأكل ما يكفي من الربوتني، فقد يجعلك 

ذلك جائعا ويوقف فقدان الوزن.
واأ�سارت الدكتورة يل اإىل اأن "امل�سار الأي�سي له�سم 
اأك��رث من تلك  ال��ربوت��ني ي�ستهلك �سعرات ح��راري��ة 

اخلا�سة بالدهون والكربوهيدرات.
الربوتني،  ع���ايل  غ��ذائ��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  ت��ت��ب��ع  ك��ن��ت  واإذا   
فيمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ت�سريع ا�ستهالك ال�سعرات 
احلرارية بن�سبة 80 اإىل 100 �سعرة حرارية يوميا، 

مقارنة بتناول نظام غذائي منخف�س الربوتني".

تاأكل الكربوهيدرات اخلاطئة
اخرت تناول الكربوهيدرات ذات املوؤ�سر الغالي�سيمي 
املنخف�س، فهذه الكربوهيدرات تطلق الطاقة ببطء، 

لذا ت�ساعدك على ال�سعور بال�سبع لفرتة اأطول.
الغالي�سيمي  امل��وؤ���س��ر  ذات  الأط��ع��م��ة  جتنب  وي��ج��ب 
امل��رت��ف��ع م��ث��ل الأط��ع��م��ة ال��ب��ي�����س��اء، اخل��ب��ز الأبي�س 
والأرز الأبي�س واملعكرونة البي�ساء. وكذلك الكعك 

والب�سكويت واحللويات.

رغم االلتزام باحلمية

ثمــــانية اأ�سبـــاب تـــوؤدي اإلـــى توقــــف فقـــدان الـــوزن 
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واإذا مل تكن  ف��م��ك،  ب�����س��ح��ة  ال��ث��ل��ج ����س���ارا  وي��ع��د م�����س��غ 
ال��ن��ه��اي��ة رح��ل��ة باهظة  ذل���ك يف  ف��ق��د يكلفك  حم��ظ��وظ��ا، 

الثمن اإىل طبيب الأ�سنان اأو اأخ�سائي تقومي الأ�سنان.
وميكن اأن 

يوؤدي م�سغ الثلج اإىل ت�سققات يف املينا، ما قد يوؤدي اإىل 
زيادة احل�سا�سية لالأطعمة وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

واإذا ك�سرت �سنا عن طريق م�سغ الثلج، فقد حت�سل على 
جتويف - ثقب - يف تلك ال�سن. وذلك لأن الأحما�س التي 
من  اللينة  الطبقة  تخرتق  اأن  ميكن  البكترييا  تنتجها 
ت�سو�س  وت�سبب  اأكرب  ب�سهولة  العاج،  الأ�سنان، 

الأ�سنان.

واإذا كان لديك بالفعل ح�سوات اأو تيجان اأو ق�سرة، اأو اإذا 
كنت ت�سع تقوميا، فاإن م�سغ الثلج يجعلك معر�سا ب�سكل 

خا�س لتلف الأ�سنان.
واعتمادا على �سدة امل�سكلة، قد يتطلب الإ�سالح اأي �سيء 
اأكرث  اإج��راء  اإىل قناة اجل��ذر - وه��و  الب�سيط  من احل�سو 

خطورة يتطلب التخدير.
وهناك عدة طرق للتخل�س من هذه العادة:

طحن  من  بدل  فمك:  يف  الثلج  مكعبات  باإذابة  قم   .1
تلك املكعبات ، 

الإح�سا�س  و�سيدوم  ت��ذوب.  واتركها  فقط �سعها يف فمك 
ال��ب��ارد وامل��رط��ب ل��ف��رتة اأط����ول، ول���ن ي�سر ب��اأ���س��ن��ان��ك اأو 

لثتك.
ي�ساعدك  قد  ليونة:  اأك��رث  بدائل  اعتبارك  يف  �سع   .2
الثلج،  من  ليونة  اأك��رث  ب��اأن��واع  العادية  املكعبات  ا�ستبدال 
مثل قطع الثلج. ومع ذلك، حاول احلد اأو جتنب الآي�س 
ك���رمي ال��ط��ري امل��ن��ك��ه، لأن����ه ي��ح��ت��وي على 
�سار  اأم��ر  وه��و  ال�سكر،  م��ن  الكثري 

باأ�سنانك.
غذاء  ع���ال  ب�����س��وت  اق�����س��م   .3
النيء،  اجل����زر  ت���ن���اول  ���س��ح��ي��ا: 
اأو غريها من  التفاح  �سرائح  اأو 
اله�سة  واخل�����س��روات  ال��ف��واك��ه 
اأن  ل���ه���ذه الأط����ع����م����ة  ف��ي��م��ك��ن 
القرم�سة،  يف  ال��رغ��ب��ة  تر�سي 
بينما حتفز تدفق اللعاب الذي 
يحمي فمك. وقد ت�ساعد املادة 

الليفية اأي�سا يف احلفاظ على نظافة اأ�سنانك.
الثلج عن  اأو طحن  ينجم م�سغ  قد  احل���الت،  بع�س  ويف 
 -  pagophagia ت�سمى  - وهي حالة  نق�س احلديد 

على الرغم من اأن �سبب ذلك غري وا�سح.
التوقف  على  ما  �سخ�سا  �سبق  اأي مما  ي�ساعد  ل  وعندما 
يف  تغيريات  اإج���راء  الأم��ر  يتطلب  فقد  الثلج،  م�سغ  عن 

النظام الغذائي اأو تناول مكمالت احلديد.
اأن العناية اجليدة باأ�سنانك اأمر مهم،  جتدر الإ�سارة اإىل 

خا�سة عندما تبلغ من العمر 12 عاما تقريبا. 
حياتك،  لبقية  ال��دائ��م  ال��ل��وؤل��وؤ  بيا�س  ي�ستمر  اأن  وميكن 
اأ�سنانك مرتني يوميا مبعجون  اإذا قمت بتنظيف  خا�سة 

اأ�سنان يحتوي على الفلورايد.

ملاذا ل ينبغي �سحق الثلج باأ�سنانك وكيف تتخل�ض من هذه العادة؟
قد مي�شغ النا�ض الثلج الإ�شباع الرغبة ال�شديدة يف اجلوع يف بع�ض احلاالت، الأنه ميكن اأن يحاكي االإح�شا�ض بتناول الطعام دون 
التوتر  ي�شاعد يف تخفيف  الثلج جمرد عادة، حيث قد  ال�شعرات احلرارية.وبالن�شبة لالآخرين، قد يكون ق�شم مكعبات  ابتالع 
اأ�شنان االأطفال  امل�شاعد يف طب  ملاثيو كوك، االأ�شتاذ  التوقف، وفقا  اإنها عادة ت�شتحق  ال�شبب،  النظر عن  اأو اال�شرتخاء. بغ�ض 

والتخدير، من جامعة بيت�شربغ للعلوم ال�شحية.
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 12571 بتاريخ: 1995/09/09
امل�سجلة بالرقم: 12571 بتاريخ: 1996/12/26

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13061 بتاريخ: 1995/10/02
امل�سجلة بالرقم: 13061  بتاريخ: 1997/02/04

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BOARDOne  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 356993   بتاريخ:  2021/08/04
بيانات الأولوية:  

باإ�سم :    اإيجا �سيمبول ت�ساينا هولدجنز ليمتد
وعنوانة :  21/اف، ت�ساينا بيلدينغ، منرب 29 كوينز رود �سنرتال،  هوجن كوجن

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرطا�سية؛ ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق الطبعات 
الزرقاء ولوحات الورق البي�س وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق ل�ستعمال 
الفاك�س وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم واملظاريف ودفاتر 

احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب ودفاتر املذكرات وورق ومواد التغليف والتعبئة؛ املناديل.
بطريقة  النكليزية  باللغة  مكتوبة   )BOARDOne( الكلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
دائ��رة مفتوحه حتيط اخر ثالثة اح��رف من كلمة  كتب ب�سكل اكرب على �سكل  O حتديداً  مميزة وح��رف 

قائمة بزاوية  م�ستقيم  افقي  خط  وخلفهم   Board
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TMRW  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357571   بتاريخ:  2021/08/17

بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    مترو ديجيتل ليمتد

وعنوانة :  مكتب-DD- 027-16-121، الطابق 16، ويورك هب71، برج اخلتم، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 
اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9

اأجهزة واأدوات علمية؛ الأجهزة والأدوات الت�سويرية الفوتوغرافية وال�سمع ب�سرية والب�سرية والتدري�سية؛ اأجهزة واأدوات 
لت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها اأو معاجلتها؛ الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل، برجميات 
اأجهزة  للكمبيوتر؛  الطرفية  والأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  تناظرية؛  اأو  رقمية  فارغة  وت�سجيل  و�سائط تخزين  احلا�سوب، 
ا�ستقبال ال�سوت والفيديو؛ اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية؛ حقائب منا�سبة لأجهزة احلا�سوب املحمولة؛ حافظات للهواتف 
الذكية؛ اأطواق للهواتف النقالة؛ عتاد اأجهزة كمبيوتر؛ برجميات حا�سوب، قابلة للتنزيل؛ تطبيقات برجميات كمبيوتر، 
قابلة للتنزيل؛ من�سات برجميات احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل؛ اأغطية للم�ساعدين الرقميني ال�سخ�سيني؛ اأغطية 
حمافظ  ال�سخ�سية؛  الرقمية  امل�ساعدات  البيانات؛  معاجلة  اأجهزة  اللوحي؛  احلا�سوب  لأجهزة  اأغطية  الذكية؛  للهواتف 
قابلة  وب�سرية  �سمعية  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  �سوتية  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  �سورية  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية 
للتنزيل؛ ملفات ر�سومية قابلة للتنزيل؛ قارئات الكتب الإلكرتونية؛ لوحات اإعالنات اإلكرتونية؛ اأقالم اإلكرتونية؛ اأجهزة 
ترجمة اإلكرتونية جيبية؛ من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ اأطقم غري يدويه للهواتف؛ قوامي�س اإلكرتونية حممولة 
باليد؛ اأجهزة ات�سال داخلي؛ اأطراف تو�سيل ال�سا�سة التفاعلية؛ اأجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب؛ اأجهزة حا�سوب حممولة؛ 
اأدوات ر�سم هند�سي؛ اأجهزة املودم؛ الهواتف املحمولة؛ برامج مراقبة )برامج حا�سوب(؛ فاأرة )ُملَحق باحلا�سوب(؛ لبادات 
عر�س  اأجهزة  حممولة؛  و�سائط  م�سغالت  الفيزيائية؛  لالأغرا�س  واأدوات  اأجهزة  الدفرتية؛  الكمبيوتر  اأجهزة  ال��ف��اأرة؛ 
لوحات املفاتيح الفرتا�سية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ ما�سحات )معدات معاجلة بيانات(؛ رموز الأمان )اأجهزة الت�سفري(؛ 
حافظات لأجهزة احلا�سوب املحمولة؛ النظارات الذكية؛ الهواتف الذكية؛ ال�ساعات الذكية؛ اأجهزة كمبيوتر لوحية؛ تعليم 
الروبوتات؛ اأجهزة اإر�سال )لالت�سال عن بعد(؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك؛ �سماعات راأ�س الواقع الفرتا�سي؛ 

اأجهزة كمبيوتر؛ �سا�سات عر�س فيديو ميكن ارتداوؤها
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة TMRW  مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Liquidity.net  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 357617   بتاريخ:  2021/08/18
اململكة املتحدة  2021/08/04   UK00003677434  :بيانات الأولوية

باإ�سم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ست( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �سرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
)API(؛  التطبيقات  برجمة  واجهات  احلا�سوب؛  ت�سغيل  اأنظمة  احلا�سوب؛  برامج  احلا�سوب؛  برجميات 
برجميات احلا�سوب وبرامج احلا�سوب واأنظمة ت�سغيل احلا�سوب واملن�سات وجميعها يتعلق باخلدمات املالية 
التطبيقات؛  ال�سم�سرة؛  وت�سهيل  الأ�سول  واإدارة  املالية  وال�سم�سرة  املخاطر  واإدارة  املايل  التداول  وخدمات 

املطبوعات الإلكرتونية.
و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من عبارة "Liquidity.net"  مكتوبة باللغة الإجنليزية و 

اإىل جانبها �سكل عالمة الالنهاية و كل ما �سبق على خلفية �سوداء كما مبني ب�سكل 
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
VIROCID  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357468   بتاريخ:  2021/08/16

البنلوك�س   2021/02/17  1436111 بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    ايكولب يو اإ�س ايه انك.

وعنوانة :  1 ايكولب بلي�س، �ساينت بول، ام ان 55102، الوليات املتحدة الأمريكية  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
وزراعة  والب�ستنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف  والت�سوير  والعلوم  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات 
الغابات؛ امل�ستح�سرات احليوية امل�ستخدمة يف ال�سناعة والعلوم؛ املنظفات امل�ستخدمة يف ال�سناعة؛ ال�سوائل 
عمليات  م��ن  كجزء  الآيل  التنظيف  لأنظمة  منظفات  الت�سنيع؛  عمليات  اأث��ن��اء  التنظيف  يف  امل�ستخدمة 
الت�سنيع؛ املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف �سناعة املنظفات املعطرة؛ مواد ما�سة ملذيبات التنظيف؛ مذيبات 
لأغرا�س التنظيف اأثناء عمليات الت�سنيع؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف مياه التنظيف؛ مواد كيميائية حلفظ 
املواد الغذائية؛ اأحما�س؛ مواد اإزالة ع�سر املاء؛ عوامل اإرغاء؛ منتجات كيماوية لتح�سري املنتجات العطرية؛ 

م�ستح�سرات للتخل�س من الروائح غري املدرجة يف الفئات الأخرى
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )VIROCID( مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TMRW  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357576   بتاريخ:  2021/08/17

بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    مترو ديجيتل ليمتد

املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �سوق  برج اخلتم، مربعة  ه��ب71،  وي��ورك  الطابق 16،   ،DD- 027-16-121-م��ك��ت��ب   : وعنوانة 
اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35

�سركات  اأع��م��ال  اإدارة  التعليم؛  �سركات  اأع��م��ال  اإدارة  املكتبية؛  الوظائف  الأع��م��ال؛  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
التكنولوجيا؛ اإدارة اأعمال �سركات التكنولوجيا املتخ�س�سة يف تكنولوجيا التعليم؛ اإدارة برامج ولء امل�ستهلك وتنظيمها وتوجيها؛ 
املعلومات  توفري  املهنية؛  الأعمال  ا�ست�سارات  الت�سال؛  و�سائل  يف  والإع��الن  للدعاية  وقت  تاأجري  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري 
التجارية عرب موقع ويب؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب؛ جتميع فهار�س املعلومات لأغرا�س جتارية اأو اإعالنية؛ 
الدعاية والإع��الن؛ توزيع  ن�سر مواد  ال�سلع؛  البيانات يف ملفات حا�سوب لالآخرين؛ عر�س  البحث عن  املحو�سبة؛  امللفات  اإدارة 
الت�سويق؛  اأبحاث  الت�سويق؛  الفواتري؛  اإع��داد  اإعالنية؛  اأو  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم  التوظيف؛  وكالت  العينات؛ خدمات 
تنظيم ال�سرتاكات بخدمات الت�سالت لالآخرين؛ الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة 
عرب الإنرتنت لربجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل واملواد التعليمية والأجهزة؛ خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت؛ 
املوظفني؛ عر�س  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  وبائعيها؛  الب�سائع واخلدمات  مل�سرتي  الإنرتنت  �سوق عرب  توفري  التجزئة؛  خدمات 
الأخرى(؛  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  خدمات  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع 
ترويج املبيعات لالآخرين؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب؛ الت�سويق امل�ستهدف؛ تنظيم املعار�س التجارية؛ حتديث 
اأو  جتارية  لأغرا�س  الويب  فهر�سة  ال�سجالت؛  يف  وحفظها  املعلومات  حتديث  احلا�سوب؛  بيانات  قواعد  يف  وحفظها  البيانات 

اإعالنية؛ خدمات تقدمي الن�سح وال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة TMRW  مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Liquidity.net  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 357618   بتاريخ:  2021/08/18
اململكة املتحدة  2021/08/04   UK00003677434  :بيانات الأولوية

باإ�سم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ست( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �سرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املالية؛  ال�سم�سرة  املخاطر؛  اإدارة  امل��ايل؛  التداول  خدمات  املالية؛  اخلدمات  الأ�سعار؛  ف��روق  على  املراهنة 
اإدارة الأ�سول؛ التداول املايل يف عقود الفروقات، و�سرف العمالت الأجنبية، والأ�سهم، واخليارات، والعقود 
املالية التي ل ميكن حتويل عملتها، و�سناديق ال�ستثمار املتداولة يف البور�سة، واملعامالت خارج البور�سة، 
وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  توفري  اخلا�س؛  والكتتاب  وامل�ستقات  البور�سة،  يف  املتداولة  واملنتجات 

املتعلقة بكل ما �سبق.
و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من عبارة "Liquidity.net"  مكتوبة باللغة الإجنليزية و 

اإىل جانبها �سكل عالمة الالنهاية و كل ما �سبق على خلفية �سوداء كما مبني ب�سكل 
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VIROCID  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357478   بتاريخ:  2021/08/16

البنلوك�س   2021/02/17  1436111 بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    ايكولب يو اإ�س ايه انك.

وعنوانة :  1 ايكولب بلي�س، �ساينت بول، ام ان 55102، الوليات املتحدة الأمريكية  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
منظفات الغ�سل؛ مواد نقع؛ مواد �سطف )منظفات(؛ اإ�سافات �سطف لآلت غ�سل الأطباق؛ م�ستح�سرات التنظيف والتلميع 
لالأطباق؛  الآيل  الغ�سل  منظفات  للبكترييا؛  م�ساد  �سابون  الأغ��را���س؛  متعددة  منظفات  ال�سابون؛  والك�سط؛  واجللي 
موجهة  كيميائية  منظفات  وامل�سروبات؛  الأغذية  ل�سناعة  موجهة  كيميائية  منظفات  احلمامات؛  تنظيف  م�ستح�سرات 
اإىل ال�سناعة الطبية؛ منظفات كيميائية موجهة ل�سناعة الأدوي��ة؛ م�ستح�سرات تنظيف؛ املنظفات الكرميية، وحتديًدا، 
م�ستح�سرات التنظيف الكرميية الكا�سطة اخلفيفة لال�ستخدام التجاري واملوؤ�س�سي؛ منظف لالأوعية واملقايل وغريها من 
اأواين املطبخ؛ منظفات لغ�سالة ال�سحون؛ منظف اأطباق؛ منظفات غ�سل ال�سحون؛ �سابون مطهر؛ مناديل لال�ستخدام ملرة 
واحدة م�سربة بكيماويات اأو مركبات التنظيف لأجل ال�ستخدام ال�سناعي والتجاري؛ مناديل لال�ستخدام ملرة واحدة م�سربة 
مبركبات التنظيف لال�ستخدام على الأ�سطح ال�سلبة؛ منظفات الزجاج؛ م�ستح�سرات تنظيف اليد؛ �سابون اليد؛ مق�سرات 
اإ�سافات ال�سطف امل�ستخدمة يف  اليد؛ منظفات الأفران؛ منظفات الأوعية والأواين لال�ستخدامات ال�سناعية واملوؤ�س�سية؛ 
غ�سالت الأطباق؛ م�ستح�سرات تنظيف للمنتجات املطاطية؛ ال�سامبو؛ �سوائل وم�ساحيق جلي؛ �سابون للعناية باجل�سم؛ 
منظفات  البالط؛  ملمع  البالط؛  منظفات  لل�سداأ؛  املقاوم  الفولذ  منظف  البقع؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات  البقع؛  مزيالت 

اأحوا�س التواليت؛ منظفات
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )VIROCID( مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Liquidity.net  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 357620   بتاريخ:  2021/08/18
اململكة املتحدة  2021/08/04   UK00003677434  :بيانات الأولوية

باإ�سم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ست( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �سرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
امل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س وال���ن���دوات؛ اخل��دم��ات التعليمية  امل��راه��ن��ات والأل��ع��اب وامل��ق��ام��رة؛ التعليم؛  خ��دم��ات 
والتدريبية املتعلقة ب�خدمات املراهنة على فروق الأ�سعار واملراهنات والألعاب واملقامرة ، وخدمات التداول 
املايل، والتداول املايل يف الأ�سهم، وعقود الفروقات، واخليارات، والعقود املالية التي ل ميكن حتويل عملتها، 
البور�سة،  يف  املتداولة  واملنتجات  البور�سة،  خ��ارج  واملعامالت  البور�سة،  يف  املتداولة  ال�ستثمار  و�سناديق 
وامل�ستقات والكتتاب اخلا�س، و�سرف العمالت الأجنبية، واإدارة املخاطر، وال�سم�سرة املالية، واإدارة الأ�سول؛ 

عقد الندوات التدريبية؛ التدريب؛ توفري املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بكل ما �سبق.
و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من عبارة "Liquidity.net"  مكتوبة باللغة الإجنليزية و 

اإىل جانبها �سكل عالمة الالنهاية و كل ما �سبق على خلفية �سوداء كما مبني ب�سكل 
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VIROCID  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357479   بتاريخ:  2021/08/16

البنلوك�س   2021/02/17  1436111 بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    ايكولب يو اإ�س ايه انك.

وعنوانة :  1 ايكولب بلي�س، �ساينت بول، ام ان 55102، الوليات املتحدة الأمريكية  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
النظافة  يف  امل�ستخدمة  املنتجات  الطبية؛  للغايات  �سحية  م�ستح�سرات  البيطري؛  لال�ستخدام  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
منظفات  معِقَمة؛  منظفات  اأع�ساب؛  مبيدات  فطريات؛  مبيدات  الطفيليات؛  على  للق�ساء  منتجات  مطهرات؛  البيطرية؛ 
للبكرتيا  م�ساد  كحويل  جل  للبكرتيا؛  م�سادة  م�ستح�سرات  للبكترييا؛  امل�سادة  التنظيف  منتجات  للجراثيم؛  مبيدة 
لتعقيم اجللد؛ غ�سول يدين م�ساد للبكترييا؛ منتجات العناية بالب�سرة، وحتديًدا، منظف الب�سرة امل�ساد للبكترييا وغ�سول 
اليدين امل�ساد للميكروبات بدون ماء، ل�ستخدامها يف مرافق الرعاية ال�سحية؛ م�سادات امليكروبات؛ م�ستح�سرات م�سادة 
والفطريات؛  والبكترييا  والفريو�سات  الفطري  والعفن  العفونة  لتثبيط  للميكروبات  م�سادة  م�ستح�سرات  للميكروبات؛ 
مواد م�ساعدة م�سادة للميكروبات؛ مبيدات اجلراثيم؛ منظف مكافح للبكترييا؛ مبيدات اأفات اأحيائية؛ مطهرات جلميع 
الأغرا�س؛ مطهرات جلميع الأغرا�س ملكافحة الفريو�سات والبكترييا والفطريات؛ مطهرات جلميع الأغرا�س للمدار�س 
الأغرا�س؛  الكريهة جلميع  الروائح  واإزالة  التطهري  الطبية ومرافق رعاية احليوانات؛ م�ستح�سرات  وال�سركات واملرافق 
مطهرات ومعقمات للغ�سيل؛ مطهرات لالأغرا�س ال�سحية؛ م�ستح�سرات تطهري لال�ستخدام يف البيئات الطبية؛ منظف 
احلمام املطِهر؛ مناديل مطِهرة؛ مبيدات اجلراثيم؛ مبيد للجراثيم لالأغرا�س العامة؛ عوامل منع العفن ملنع منو العفن؛ 
م�ستح�سرات تعقيم لال�ستخدام يف امل�ست�سفيات؛ م�ستح�سرات تعقيم لال�ستخدام املنزيل؛ م�ستح�سرات تعقيم لال�ستخدام 
رعاية  وم��راف��ق  وامل�ست�سفيات  التجارة  قطاعات  يف  لال�ستخدام  تعقيم  م�ستح�سرات  وال�سناعية؛  املوؤ�س�سية  امل��ج��الت  يف 
التجاري، وال�سحي ويف  القطاع  اليد؛ م�ستح�سرات تعقيم لال�ستخدام يف  احليوان؛ مناديل معقمة؛ م�ستح�سرات تعقيم 
امل�ست�سفيات ويف القطاعات ال�سناعية واملوؤ�س�سية؛ م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة؛ مبيدات الفريو�سات؛ 

منظف مبيد للجراثيم
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )VIROCID( مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TMRW  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 357582   بتاريخ:  2021/08/17

بيانات الأولوية:   
باإ�سم :    مترو ديجيتل ليمتد

وعنوانة :  مكتب-DD- 027-16-121، الطابق 16، ويورك هب71، برج اخلتم، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، 
اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم املتعلقان بها؛ خدمات التحليل ال�سناعي والبحث ال�سناعي والت�سميم 
ال�سناعي؛ خدمات مراقبة اجلودة والتوثيق؛ ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرجميات احلا�سوب؛ احلو�سبة ال�سحابية؛ برجمة 
احلا�سوب؛  اأنظمة  حتليل  احلا�سوب؛  برامج  ت�سميم  احلا�سوب؛  برامج  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  اأجهزة  تاأجري  احلا�سوب؛ 
ا�ست�سارات تكنولوجيا احلا�سوب؛ تاأجري برامج كمبيوتر؛ ال�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب؛ حتويل برامج 
اإن�ساء و�سيانة  اإلكرتونية؛  اإىل  اأو�ساط مادية  الوثائق من  اأو  البيانات  املادي؛ حتويل  التحويل  وبيانات احلا�سوب بخالف 
الوثائق  رقمنة  احلا�سوب؛  من�سات  تطوير  البيانات؛  اأمن  ا�ست�سارات  البيانات؛  ت�سفري  خدمات  لالآخرين؛  الويب  مواقع 
)م�سح(؛ ن�سخ برامج احلا�سوب؛ تخزين البيانات الإلكرتونية؛ ا�ست�سافة مواقع الويب؛ ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات؛ 
خدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة على اأ�سا�س التعاقد اخلارجي؛ تثبيت برجميات احلا�سوب؛ �سيانة برجميات احلا�سوب؛ 
مراقبة اأنظمة احلا�سوب عن طريق الو�سول عن ُبعد؛ الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع؛ الت�سميم ال�سناعي؛ ت�سميم 
الغالف؛ من�سة العمل كخدمة؛ ا�ستعادة بيانات احلا�سوب؛ البحث يف جمال تكنولوجيا الت�سالت؛ تزويد حمركات بحث 
على الإنرتنت؛ ا�ست�سافة اخلوادم؛ الربجميات كخدمة؛ تطوير الربجميات يف اإطار ن�سر الربجميات؛ الت�سميم ال�سناعي؛ 
ال�ست�سارات التكنولوجية؛ ا�ست�سارات تكنولوجيا التعليم؛ حتديث برجميات احلا�سوب؛ خدمات تقدمي الن�سح وال�ست�سارة 

واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة TMRW  مكتوبة باللغة الإجنليزية

ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Liquidity.net  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 357621   بتاريخ:  2021/08/18
اململكة املتحدة  2021/08/04   UK00003677434  :بيانات الأولوية

باإ�سم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ست( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �سرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�سرتاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
تاأجري  ال�سحابية؛  احلو�سبة  احل��ا���س��وب؛  برجمة  احل��ا���س��وب؛  ب��رام��ج  ت�سميم  احل��ا���س��وب؛  اأنظمة  ت�سميم 
الربجميات؛ تي�سري تاأجري الربجميات؛ �سيانة الربجميات؛ حتديث برجميات احلا�سوب؛ ت�سميم اأنظمة 
املعلومات  ا�ست�سارات  تقدمي  املالية؛  والتجارة  املالية  واخل��دم��ات  بالتمويل  املتعلقة  احلا�سوب  وبرجميات 

والت�سميم املتعلقة مبا �سبق ذكره.
و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من عبارة "Liquidity.net"  مكتوبة باللغة الإجنليزية و 

اإىل جانبها �سكل عالمة الالنهاية و كل ما �سبق على خلفية �سوداء كما مبني ب�سكل 
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 12822بتاريخ: 1995/09/23
امل�سجلة بالرقم: 12822بتاريخ: 1997/01/05

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 46979بتاريخ: 2002/04/03
امل�سجلة بالرقم: 46979 بتاريخ: 2003/05/04

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 12823بتاريخ: 1995/09/23
امل�سجلة بالرقم: 12823بتاريخ: 1997/01/05

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 350891بتاريخ: 2021/05/10
امل�سجلة بالرقم: 350891بتاريخ: 2021/08/31

باإ�سم املالك: عبد الرحمن �سالح عبد  العزيز الرميزان
وعنوانه: �سارع مو�سى بن ن�سري،  الريا�س 1123 ، اململكة العربية  ال�سعودية. 

ا�سم املتنازل له: ع�سر الناقة  التجارية 
وعنوانه: 8899 طريق امللك فهد،  حي العليا، وحدة رقم 8923،   الريا�س 12214 – 2419 

اململكة العربية ال�سعودية
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة 18:
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/10/14

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/12/08
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EAT 179592

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 13060 بتاريخ: 1995/10/02
امل�سجلة بالرقم: 13060 بتاريخ: 1997/02/04

باإ�سم املالك: جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الوليات املتحدة  الأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اإيه ا�س بيه  جلوبال مانوفاكت�سرينج جي ام بي

وعنوانه: ام ماجوريناكر 10 ،  �سافهاوزن، 8207 �سوي�سرا .
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/08/24

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/11/29
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EAT 141271

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 350898بتاريخ: 2021/05/10
امل�سجلة بالرقم: 350898بتاريخ: 2021/08/31

باإ�سم املالك: عبد الرحمن �سالح عبد  العزيز الرميزان
وعنوانه: �سارع مو�سى بن ن�سري،  الريا�س 1123 ، اململكة العربية  ال�سعودية. 

ا�سم املتنازل له: ع�سر الناقة  التجارية 
وعنوانه: 8899 طريق امللك فهد،  حي العليا، وحدة رقم 8923،   الريا�س 12214 – 2419

اململكة العربية ال�سعودية
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة 25:
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/10/14

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/12/08
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EAT 179592

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYLOOP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 358185   بتاريخ:  2021/08/25
بيانات الأولوية:  UK00003601616 2021/02/26 اململكة املتحدة

باإ�سم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  �سيجنيت واي، ت�سارنهام بارك، هنجرفورد، بريك�سري، ار جي17  0واي ال، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات تعليمية وتدريبية لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين لل�سيارات وال�ساحنات ال�سغرية 
واملعدات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغرا�س  املتعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات 

الزراعية والدراجات النارية والقوارب واملركبات البحرية واملركبات الرتفيهية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�سية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 
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وزارة القت�صاد
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بح�شور حملي وعاملي ل�شناع القرار وامل�شتثمرين 

مكتوم بن حممد ي�سهد فعاليات املنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�سيان
% من اال�شتثمارات اخلليجية يف دول االآ�شيان - رمي الها�شمي: االإمارات ت�شتحوذ على نحو 70 

- عمر العلماء: البنية التحتية الرقمية لدولة االإمارات قوية وتتميز بال�شرعة واالأمان 
- ثاين الزيودي: التكامل بني اقت�شادات دول اخلليج واالآ�شيان اأمر حيوي ومثمر 

- عبد العزيز الغرير: 3300 عدد �شركات دول منطقة االآ�شيان امل�شجلة يف ع�شوية غرفة دبي 
- االأمني العام لالآ�شيان: االإمارات تتمتع مبقومات رائدة يف عدة جماالت 

•• دبي-وام

�سهد �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
فعاليات  من  جانباً  اأم�����س،  املالية، 
الن�سخة الأوىل من املنتدى العاملي 
ل���الأع���م���ال ل����دول الآ����س���ي���ان الذي 
تنظمه غرفة جتارة دبي بالتعاون 
حتت  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و  م����ع 
عابرة  اقت�سادية  “�سراكات  �سعار 
جل�سة  �سموه  وح�سر  للحدود”. 
بناء  م��ن  ج���ذري:  “حتول  بعنوان 
تنمية  اإىل  القت�سادية  التكتالت 
حتدث خاللها  الروابط العاملية” 
ك��ل م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية ، ومعايل داتو ليم جوك 
ال��ع��ام لرابطة دول  ه���وي، الأم���ني 
“الآ�سيان”،  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  ج��ن��وب 
حول �سل�سلة التحولت والتغريات 
العميقة التي �سهدتها رابطة دول 
جنوب �سرق اآ�سيا والإمارات خالل 

اخلم�سني عاماً املا�سية.
وت����ط����رق م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ثاين 
الزيودي، اإىل اأهمية انعقاد اإك�سبو 
2020 دبي يف هذا الوقت حتديداً 
القت�سادات  ا�ستعادة  ي�سهد  ال��ذي 
ل��ع��اف��ي��ت��ه��ا وال���ب���دء ب���اخل���روج من 
اأزم����ة اجل��ائ��ح��ة، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأن 
هذا احلدث العاملي مينحنا فر�سة 
وال��ع��الق��ات مع  ال�����س��راك��ات  تعزيز 
خمتلف الدول، ل�سيما واأنه ي�سهد 

م�ساركة نحو 192 دولة.
و�سدد الزيودي على اأهمية منطقة 
�سكانها  لعدد  ن��ظ��راً  الآ���س��ي��ان  دول 
ال��ك��ب��ري واإج���م���ايل ن��اجت��ه��ا املحلي 
الذي يوفر فر�ساً  الأمر  ال�سخم، 
لتطوير  دولها  مع  للتعاون  هائلة 
�سال�سل التوريد واإبرام ال�سراكات.
واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات تنظر 
التي  املنطقة  ه��ذه  نحو  باإيجابية 
تتمتع دولها باقت�ساد يبلغ حجمه 
مقارنة  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   3 ن��ح��و 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ح��ج��م اق��ت�����س��اده��ا 1 
تريليون دولر، الأمر الذي يجعل 
ب����ني اق���ت�������س���ادات دول  ال���ت���ك���ام���ل 
ومثمراً  ح��ي��وي��اً  اأم�����راً  املنطقتني 
معاليه  ولفت  الأط����راف.  ملختلف 
املتطور  اللوج�ستي  ال��ن��م��وذج  اإىل 
وفر�س  الآ���س��ي��ان  دول  منطقة  يف 

•• عجمان - الفجر 

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ت�������س���ارك 
 11 ال�  الن�سخة  اأعمال  عجمان يف 
من معر�س �سيال ال�سرق الأو�سط 
2021 يف مركز اأبوظبي الوطني 
ل��ل��م��ع��ار���س، ع��ل��ى راأ������س ع���دد من 
امل�سانع العاملة يف جمال الأغذية 
وامل�سروبات ورواد العمال املهتمني 
وذل��ك �سمن جهود غرفة  باملجال 
ورعاية م�سالح  دعم  عجمان على 

التي  الكبرية  الأجنبي  ال�ستثمار 
ب��ج��ه��ود غرفة  ت��ق��دم��ه��ا، م�����س��ي��داً 
دبي لتعزيز �سراكة دولة الإمارات 
معها والتي جعلت الدولة من بني 
امل�ستثمرين فيها، ل�سيما مع  اأهم 
الإع�����الن م���وؤخ���راً ع��ن ح��زم��ة من 
والتفاقيات  وال�سراكات  امل�ساريع 
املقبل. وخالل  للعام  لها  املخطط 
اجلل�سة، اأكد معايل داتو ليم جوك 
ال��ع��ام لرابطة دول  ه���وي، الأم���ني 
“الآ�سيان”،  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  ج��ن��وب 
عموماً  الإم���������ارات  دول�����ة  اأه���م���ي���ة 
واإم���ارة دب��ي على وج��ه اخل�سو�س 
م�سدداً  الآ���س��ي��ان،  ل���دول  بالن�سبة 
على اأن هذه الخرية تعترب مكاناً 
من  العديد  يف  لال�ستثمار  مم��ي��زاً 
الرقمي  القت�ساد  ومنها  املجالت 
والتجارة الإلكرتونية بف�سل عدد 
 660 يناهز  الذي  الكبري  �سكانها 

مليون ن�سمة.
حديثه  دات��������و  م����ع����ايل  واخ����ت����ت����م 
الواعدة  ال��ف��ر���س  اإىل  ب���الإ����س���ارة 
التي ميكن لدولة الإم��ارات ودول 
الآ�سيان التعاون لغتنامها، وذلك 
يف قطاعات التكنولوجيا اخل�سراء 
وال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة اخل�������س���راء 
التوريد،  �سال�سل  ورب��ط  والطاقة 
ل�سيما واأن دول��ة الإم���ارات تتمتع 
رائ���دة يف جم��الت مثل  مبقومات 
والقت�ساد  امل�������س���ت���دام  ال��ت��م��وي��ل 
والتنمية  وال����ط����اق����ة  الأخ���������س����ر 

والبتكار.
اأكدت معايل رمي بنت  من جانبها 

الأع�ساء و�سمان جناحهم وتهيئة 
بيئة اأعمال جاذبة وم�ستدامة.

واأكدت جميلة كاجور مدير مركز 
التابع  الأع����م����ال  ل���دع���م  ع��ج��م��ان 
فريق  رئ���ي�������س   � ع���ج���م���ان  ل���غ���رف���ة 
على  امل��ع��ر���س،  يف  امل�����س��ارك  العمل 

خالل فرتة اجلائحة، مع التحول 
لقطاعات  وامل���ب���ا����س���ر  ال�������س���ري���ع 
احلكومية  واخل����دم����ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإىل رقمية بالكامل. واأفاد معاليه 
اأك����رث  ت�����س��ت��ق��ط��ب  الإم�����������ارات  اأن 
ال�ستثمارات  م����ن   62% م����ن 
�سركات  يف  امل���ب���ا����س���رة  الأج���ن���ب���ي���ة 
املنطقة،  يف  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد 
نظراً لتوفريها بنية حتتية رقمية 
والأم����ان  ب��ال�����س��رع��ة  تتميز  ق��وي��ة، 
مع  ال�سريع  التاأقلم  على  والقدرة 
على  بالعتماد  املتغريات  خمتلف 
احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 
اخلام�س  اجل����ي����ل  خ����دم����ات  م����ن 
والبيانات  ت�سني  ال��ب��ل��وك  ون��ظ��ام 
معاليه  واأ�سار  وغريها.  ال�سخمة 
اأنه من اأهم التحديات التي تواجه 
ا���س��ت��ق��ط��اب ال���س��ت��ث��م��ارات مبجال 
يف  تكمن  املنطقة  يف  التكنولوجيا 
عدم الفهم الكايف لدى امل�ستثمرين 
التكنولوجيات  اأه����م����ي����ة  ح������ول 
التي  الكامنة  وق��درات��ه��ا  املتقدمة 
بيئة  وتعزيز  احلياة  �سهولة  تدعم 
العمال، م�سرياً اإىل دور غرفة دبي 
يف ت�سريع وترية تبني التكنولوجيا 
اإمارة  يف  الرقمية  التجارة  لدعم 
اأن هناك تن�سيق وتعاون  دبي. كما 
كبري جداً �سمن نف�س الإطار على 
يف  والحت��ادي��ة  املحلية  امل�ستويات 
دولة الإمارات. ويف كلمة له خالل 
العزيز  ق��ال م��ع��ايل عبد  امل��ن��ت��دى، 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���غ���ري���ر، 
غ��رف دب��ي “ تخطى ع��دد �سركات 

ودوره  املعر�س  يف  امل�ساركة  اأهمية 
يف الرتويج ملنتجات اإمارة عجمان 
وتطوير  لنمو  ال�سراكات  وتعزيز 
واإ�ستهداف  ال���ق���ائ���م���ة  الع����م����ال 
الباحثني  وتوجيه  جديدة  اأ���س��واق 
للتعرف  ج����دي����دة  م�������س���اري���ع  ع����ن 

اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة 
ال�����دويل املدير  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
العام لإك�سبو 2020 دبي، يف كلمة 
عنوان  حملت  امل��ن��ت��دى  خ��الل  لها 
على م�سي  التعاون”،  اإىل  “دعوة 
تعزيز  يف  ق���دم���اً  الإم�������ارات  دول����ة 
الآ�سيان،  دول  �سمن  ا�ستثماراتها 
امل�سمار  هذا  يف  تفوقها  وموا�سلة 
ت�ستحوذ  الإم���ارات  اأن  اإىل  م�سرية 
على نحو %70 من ال�ستثمارات 

اخلليجية يف هذه الدول.
و�سددت معاليها على اأهمية انعقاد 
املنتدى لبحث اآفاق تعزيز التعاون 
بني دولة الإمارات ودول الآ�سيان، 

القائم  الق��ت�����س��اد  بنمو  متفائلة 
والتكنولوجيا  امل����ع����رف����ة  ع���ل���ى 
“اآ�سيان”  منطقة  م��ع  امل��ت��ق��دم��ة 
خالل املرحلة املقبلة، حيث متتلك 
اآ�سيا  ����س���رق  ج���ن���وب  دول  راب���ط���ة 
اإمكانات قوية وهي �سريك رئي�سي 
واأو���س��ح معاليه  الإم����ارات.  لدولة 
يف  وال�سركات  الأعمال  جمتمع  اأن 
الدولة يدرك التقدم التكنولوجي 
الكبري لالإمارات والذي جعل منها 
املنطقة،  ج����اذب يف  اأع���م���ال  م��رك��ز 
بف�سل  الإم����������ارات  اث���ب���ت���ت  ح���ي���ث 
قدراتها  ال��ث��اق��ب��ة  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤي�����ة 
امل��ج��ال وخا�سة  ه���ذا  امل��ت��ط��ورة يف 

حلظة  م��ع  ي��ت��زام��ن  واأن����ه  ل�سيما 
يف  تتمثل  للدولة  فارقة  تاريخية 
كما  دب���ي.   2020 اإك�سبو  ان��ع��ق��اد 
اأن دول اخلليج العربي  اإىل  نوهت 
ال�ستثمار  جهود  تت�سدر  عموماً 
ت�سيف  ال���ت���ي  الآ�����س����ي����ان  دول  يف 
نحو  حجمها  يبلغ  قيمة  ب��دوره��ا 
مليار دولر على القت�ساد العاملي. 
العالقات  اإىل  معاليها  وتطرقت 
جمل�س  دول  جتمع  التي  الوثيقة 
الآ�سيان  ب��دول  اخلليجي  التعاون 
م�ست�سهدة باتفاقية التجارة احلرة 
للمنتجات الغذائية مع �سنغافورة، 
الأخرى  التفاقيات  من  والعديد 

ال���ت���ي وق��ع��ت��ه��ا ����س���رك���ات يف دول����ة 
الآ����س���ي���ان يف  الإم���������ارات م���ع دول 
خمتلف املجالت ال�سحية واملالية 

واللوج�ستية والغذائية وغريها.
ت�سخري  ب����ع����ن����وان  ج���ل�������س���ة  ويف 
امل�ستقبل،  اأج��ل  م��ن  التكنولوجيا 
ب���ن �سلطان  ع��م��ر  م��ع��ايل  حت����دث 
للذكاء  دول�������ة  وزي�������ر  ال����ع����ل����م����اء، 
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
بعد،  ع�����ن  ال���ع���م���ل  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
وت�سخري  ت��وظ��ي��ف  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���ن 
تطوير  يف  والبتكار  التكنولوجيا 
املعرفة.  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  اق��ت�����س��ادات 
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة الإم�����ارات 

العاملية  وري���ادت���ه  امل��ع��ر���س  اه��م��ي��ة 
احلالية  ن�����س��خ��ت��ه  خ����الل  ل��ي�����س��م 
 24 م��ن  العار�سة  اجل��ه��ات  م��ئ��ات 
 12 م�����س��ارك��ة  ج���ان���ب  اإىل  دول�����ة 
ال��ذي ي�سهم  الأم���ر  دول��ي��اً،  جناحاً 
وال�سراكة  ل��ل��ت��ع��اون  اأف����اق  ف��ت��ح  يف 

الغذية  جم��ال  يف  رائ���دة  م�سانع 
ال����ذي يعك�س  وامل�����س��روب��ات الأم����ر 
بح�سور  ال��غ��رف��ة  م�ساركة  اأه��م��ي��ة 
ال�سركات  م��ن  اأع�سائها  م��ن  ع��دد 
امل�ساركون  واأك����د  ه���ذا  وامل�����س��ان��ع. 
حت���ت م��ظ��ل��ة غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 

وزوار  امل�ساركة  اجلهات  كافة  بني 
املعر�س على مدار 3 اأيام.واأ�سارت 
اأن املعر�س يواكب توجهات الدولة 
ن����ح����و حت���ق���ي���ق ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ويوؤكد  الغذائي  ل��الأم��ن  الوطنية 
ال���ت���ط���ور وال���ق���ف���زات ال���ك���ب���رية يف 

جمال الغذية وامل�سروبات.
واأو���س��ح��ت م��دي��ر م��رك��ز عجمان 
يوفر  املعر�س  اأن  الأع��م��ال،  لدعم 
م�ستجدات  على  للتعرف  فر�سة 
ق����ط����اع الأغ������ذي������ة وامل���������س����روب����ات 
وال�سيافة واأح��دث ادوات��ه املبتكرة 
ال���زخ���م م���ن اجلهات  يف ظ���ل ه���ذا 
امل�ساركة، واأكدت اأن غرفة عجمان 
ت�سعى خالل املعر�س اإىل الرتويج 
يف  امل��ت��اح��ة  ال�ستثمارية  للفر�س 
عجمان، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء 
والرتويج  ال��رائ��دة  امل�ساريع  على 
الأعمال”  رواد  عرب”دليل  ل��ه��ا 
ل���ي���وف���ر ال���دل���ي���ل ن���ب���ذة ع����ن اأب�����رز 
الأعمال  ورائ�����دات  رواد  م�����س��اري��ع 

يف الإم�����ارة وال���رتوي���ج ل��ه��ا حملياً 
ودولياً وتوفري فر�س التو�سع لها.

من جانبه اأفاد عبداهلل عبداملح�سن 
النعيمي مدير اإدارة عالقات ودعم 
الأع�ساء، اأن غرفة عجمان تعتمد 
كافة  يف  متنوعة  م�ساركة  خارطة 
امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة داخ����ل وخ���ارج 
ال����دول����ة خل���دم���ة اأع�����س��ائ��ه��ا من 
ال�سركات وامل�سانع واملهتمني بفتح 
جمتمع  ومتكني  ج��دي��دة،  ان�سطة 
ال�سفقات  ع���ق���د  م����ن  الأع�����م�����ال 
وتكوين ال�سركات والولوج لأ�سواق 
اإمارة  اإنتاجية  جديدة تدعم زيادة 

عجمان.
�سيال  �سيال  باأهمية معر�س  واأفاد 
ودوره   2021 الأو����س���ط  ال�����س��رق 
ل���ق���ط���اع الأغ�����ذي�����ة  ال�����رتوي�����ج  يف 
على  تناف�سيتة  وتعزيز  وامل�سربات 
م�����س��ت��وى ال����دول����ة ب���اع���ت���ب���ارة من 
ال��ق��ط��اع��ات ال��رائ��دة يف الإم����ارات، 
ع��ج��م��ان متتلك  اإم�����ارة  اأن  واأف�����اد 

امل�سجلة  الآ����س���ي���ان  م��ن��ط��ق��ة  دول 
والعاملة  دب���ي  غ��رف��ة  ع�سوية  يف 
بنمو  ���س��رك��ة   3300 الإم������ارة  يف 
بالعام  م��ق��ارن��ة   35.5% ن�سبته 
2018، وه��و ما يعد دلل��ة قوية 
وجاذبيتها  دب��ي  �سوق  اأهمية  على 
الآ�سيان  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ل��ل�����س��رك��ات 
واعداً  �سوقاً  الإم��ارة  التي جتد يف 
لأن�سطتها،  امل��ت��م��ي��زة  ب��ال��ف��ر���س 
ومركزاً ا�سرتاتيجياً للتو�سع واإدارة 
واأ�ساف  املنطقة”.  يف  عملياتها 
غري  التجارة  حجم  “ بلغ  معاليه 
ال��ن��ف��ط��ي��ِة ب��ني دب���ي والآ����س���ي���ان يف 
قرابة  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 
 404/ دولر  م����ل����ي����ارات   110
مليارات درهم/. ومع ذلك، فهناك 
التجارة  لتو�سيع  هائلة  اإم��ك��ان��ات 
وال�ستفادة  اأك��رب،  ب�سكل  الثنائية 

من اأوجه التعاون احلالية”.
حتت  ي��ق��ام  ال���ذي  املنتدى  ويتميز 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  رع����اي����ة 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
 ، “رعاه اهلل”  ال���وزراء حاكم دب��ي 
بح�سور ر�سمي رفيع امل�ستوى من 
كاًل  �سم  وخارجها،  الدولة  داخ��ل 
ال��ع��زي��ز الغرير،  م��ن م��ع��ايل ع��ب��د 
ومعايل  ال��ه��ا���س��م��ي،  رمي  وم��ع��ايل 
ومعايل  العلماء،  �سلطان  بن  عمر 
ال��زي��ودي، و�سعادة  ال��دك��ت��ور ث��اين 
عام  مدير  بوعميم،  م��ب��ارك  حمد 
غرفة دبي، ومعايل داتو ليم جوك 
هارتارتو،  ايرلنغا  وم��ع��ايل  ه��وي، 
ال�سوؤون  ل������وزارة  امل��ن�����س��ق  ال���وزي���ر 
القت�سادية يف اندوني�سيا، ومعايل 
التجارة  وزي������ر  ل���وب���ي���ز،  رام�������ون 
ومعايل  الفليبني،  يف  وال�سناعة 
يف  ال�����زراع�����ة  وزي������ر  دار،  وي���ل���ي���ام 
دي  فورتوناتو  ومعايل  الفليبني، 
والتكنولوجيا  العلوم  وزير  لبينا، 
جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  الفلبني  يف 
الفلبيني،  الف�ساء  جمل�س  اإدارة 
وزير  دي��ن،  هونغ  نغويني  ومعايل 
جمهورية  يف  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

فيتنام.
لالأعمال  العاملي  املنتدى  اأن  ُيذكر 
ل�������دول الآ������س�����ي�����ان ه�����و ج������زء من 
العاملية  الأعمال  منتديات  �سل�سلة 
اأطلقتها  التي  دبي  لغرفة  الرائدة 
على  تركز  والتي   ،2013 ع��ام  يف 
والفر�س  الإم���ك���ان���ات  ا���س��ت��ك�����س��اف 
الالتينية  اأمريكا  يف  القت�سادية 

واأفريقيا. 

القطاع  بهذا  املتاحة  الفر�س  على 
احليوي، كما اأ�سادوا بجهود الغرفة 
يف توفري فر�س امل�ساركة يف كربى 
لالرتقاء  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل���ع���ار����س 
مبنتجات ومن�ساآت الإمارة وتعزيز 

تناف�سيتها.
وي�سارك حتت مظلة غرفة عجمان 
غورميه  وك���اف���ي���ه���ات  م��ط��اع��م   “
� �سركة غلفا  � ليا لل�سيافة  بوك�س 
 � للع�سل  امل��ل��ك��ي   � امل��ع��دن��ي��ة  للمياه 

مريكاتا ل�سناعة احللويات«.

بح�شور عدد من املن�شاآت ورواد االأعمال من اإمارة عجمان

غرفة عجمان ت�سارك يف فعاليات معر�ض �سيال ال�سرق الأو�سط 2021

مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي تتو�سع بان�سمام ال�سني للمرة الأوىل 
•• دبي-وام

اأعلنت مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي WLP عن تو�سعها من خالل اإن�سمام 
ال�سني اإىل املبادرة للمرة الأوىل عرب توقيع مذكرة تفاهم مع جمموعة “فيوجيان 

بورت جروب” اململوكة للدولة ال�سينية ك�سريك لربنامج ال�سحن العاملي.
البحري  احل��ري��ر  طريق  حتالف  اإىل  الن�سمام  على  موافقتها  امل��ب��ادرة  واأب���دت 
�سرعة  اأك��رث  لو�سول  ال�سينية  ال�سركات  اأم��ام  فر�سة  امل��ب��ادرة  و�ستتيح  ال�سيني 
وكفاءة من حيث الكلفة اإىل اأ�سواق اآ�سيا واأمريكا الالتينية وال�سرق الأو�سط وعرب 
اأفريقيا ومتكني التجار ووكالء ال�سحن من حتقيق زيادة �سنوية يف معدل احلركة 

التجارية ترتاوح بني 5 و10%.
جيبينغ  مب�ساركة  الإنرتنت  عرب  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  مرا�سم  واأقيمت 
�سني �سكرتري اللجنة احلزبية رئي�س جمموعة “فيوجيان بورت جروب” و�سلطان 
اأحمد بن �سليم رئي�س موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي بالتزامن 
ومع   . دبي   2020 اإك�سبو  ومعر�س  ال�سني  يف  الرتويجية  فيوجيان  حملة  مع 
بورت  “فيوجيان  بان�سمام جمموعة  بالعاملي  اللوج�ستي  ترحيب مبادرة اجلواز 

اأي�ساُ يف حتالف طريق احلرير  املبادرة  ت�سارك  ال�سني  لها يف  ك�سريك  جروب” 
البحري /SRMA/ الذي تاأ�س�س يف مقاطعة فيوجيان عام 2018 وي�سمل 99 
ميناًء و 27 دولة وهو جزء من مبادرة “احلزام والطريق” ال�سينية التي تهدف 
اإىل “بناء منظومة خدمة عاملية فعالة وم�ستقرة ملوا�سلة النمو عرب تكامل املوارد 
املوانئ  �سليم رئي�س موؤ�س�سة  اأحمد بن  .. قال �سلطان  الإط��ار  املفيدة”. ويف هذا 
واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي والتي متتلك وتدير برنامج اجلواز اللوج�ستي 
اللوج�ستي  اجل��واز  مبادرة  اإىل  العامل  يف  اقت�ساد  اأك��رب  ث��اين  ان�سمام  اإن  العاملي 
العاملي ي�سكل تطوراً هائاًل يجعل �سال�سل التوريد الفعالة للمنتجات واخلدمات 
اأكرث قدرة على املناف�سة كما ت�سهم زيادة اأعمال البيع يف الأ�سواق بتعزيز املرونة 
الثنائية القائمة بني جمهورية ال�سني  القت�سادية ف�ساًل عن توثيق العالقات 

ال�سعبية والإمارات العربية املتحدة.
القيمة  عالية  الب�سائع  حلركة  فريدة  مزايا  اللوج�ستي  اجل��واز  مبادرة  وتوفر 
ان�سمامها  من  �ست�ستفيد  التي  ال�سينية  ال�سناعات  وت�سمل   .. ال��وزن  منخف�سة 
املكتبية  الآلت  واأج��زاء  الكمبيوتر  واأجهزة  البث  معدات  اأك��رب  ب�سورة  للربنامج 
والهواتف واأجهزة اأ�سباه املو�سالت .. وتعد ال�سني اأكرب م�سدر يف العامل جلميع 

تعزيز مكانتها على  لها  يتوقع  للمبادرة  ان�سمامها  املذكورة ومع  املنتجات  فئات 
هذا ال�سعيد يف عام 2022. وقال جيبينغ �سني �سكرتري اللجنة احلزبية ورئي�س 
اجلواز  م��ب��ادرة  اإىل  الن�سمام  ف��وائ��د  اإن  جروب”  ب���ورت  “فيوجيان  جمموعة 
اللوج�ستي العاملي اأول نظام ولء عاملي لل�سحن متعدد الو�سائط تتمثل يف اإتاحة 
املجال اأمام ال�سركات ال�سينية خلف�س تكلفة �سال�سل التوريدوجعل نقل الب�سائع 
وفتح  اقت�سادها  تنمية  على  بالدنا  ي�ساعد  مبا  وكفاءة  �سرعة  اأك��رث  واخل��دم��ات 

املجال اأمام فر�س عمل جديدة فيها.
ويعزز ان�سمام ال�سني اإىل مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي من مكانة الربنامج 
واإندوني�سيا  الهند  يف  بالفعل  القائمة  امل��ب��ادرة  مبراكز  مدعوماً  اآ�سيا  ق��ارة  عرب 

وماليزيا والفلبني و�سنغافورة وتايالند وفيتنام.
اجلواز  يف  ع�سويتهم  خ��الل  من  ال�سينيون  ال�سحن  ووك��الء  التجار  و�سيتمكن 
اللوج�ستي العاملي من احل�سول على املزايا املقدمة التي يقدمها �سركاء املبادرة 
مثل “دي دبي ورلد” و”اخلطوط اجلوية التايلندية” والإمارات لل�سحن اجلوي 
كما ت�سمل الفوائد املبا�سرة اأي�ساً اإمكانية التتبع ال�سريع حلركة الب�سائع وخف�س 

تكاليف التخلي�س اجلمركي واإلغاء النفقات الإدارية.

�سوق دبي املايل يعلن عن �ساعات التداول اجلديدة
•• دبي-وام

اأعلن �سوق دبي املايل اأم�س عن �ساعات التداول اجلديدة والتي تدخل حيز 
التنفيذ يوم الثنني املوافق 3 يناير 2022 حيث �ستمتد جل�سة التداول 
اليومية خلم�س �ساعات بني العا�سرة �سباحا والثالثة من بعد الظهر من 

الثنني اإىل اجلمعة. 
ويدعم نظام العمل اجلديد مرحلة النمو التي ي�سهدها ال�سوق كما يحقق 
الفعالة  امل�ساركة  وي��ع��زز  والعاملية  املحلية  املالية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��واف��ق 
للم�ستثمرين العامليني يف �سوق دبي املايل حيث ميثلون 50 % من حجم 
اعتماد  ومت  ال�ستثمارية.  قاعدته  ثلث  وي�سكلون  ال�سوق  يف  ال��ت��داولت 
ال�سوق  يف  املتعاملني  م��ع  الت�ساور  بعد  ال��ت��داول  ل�ساعات  اجل��دي��د  النظام 
املالية  واملوؤ�س�سات  الو�ساطة  و�سركات  امل�ستثمرين  العديد من  مبا يف ذلك 

املحلية والعاملية ..
وعامليا  اإقليميا  ال�سوق  تناف�سية  من  ب��دوره  يعزز  اجلديد  النظام  اأن  كما   

ويدعم عملياته مع اأ�سواق املال العاملية.
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مليارات درهم جتارة دبي غري   404
النفطية مع دول الآ�سيان خالل 5 �سنوات

•• دبي-وام

عدد  اأن  دب��ي  غ��رف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير،  العزيز  عبد  معايل  اأك��د 
والعاملة  دب��ي  غ��رف��ة  ع�سوية  يف  امل�سجلة  الآ���س��ي��ان  منطقة  دول  �سركات 
بالعام  مقارنة   35.5% بن�سبة  بنمو  �سركة   3300 تخطى  الإم���ارة  يف 
2018، وهو ما يعد دللة قوية على اأهمية �سوق دبي وجاذبيته لل�سركات 
املتميزة  بالفر�س  واع��داً  �سوقاً  الإم��ارة  التي جتد يف  الآ�سيان  من منطقة 

لأن�سطتها، ومركزاً ا�سرتاتيجياً للتو�سع واإدارة عملياتها يف املنطقة.
انطالق  خالل  ام�س  معاليه  األقاها  التي  الفتتاحية  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
الذي  الآ�سيان،  ل��دول  لالأعمال  العاملي  للمنتدى  الأوىل  ال��دورة  فعاليات 
تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع “ اإك�سبو 2020 دبي” حتت رعاية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
وانطلقت فعاليات املنتدى اأم�س يف دبي  ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” . 
ليكون  يومني  وت�ستمر  للحدود”  عابرة  اقت�سادية  “�سراكات  �سعار  حتت 
من�سة ا�سرتاتيجية تعطي دفعة قوية للعالقات التجارية والقت�سادية بني 

دولة الإمارات ودبي من جهة، ودول جنوب �سرق اآ�سيا من جهة اأخرى.
وقال معاليه : “ بلغ حجم التجارة غري النفطيِة بني دبي والآ�سيان خالل 
مليارات   404/ دولر  مليارات   110 ق��راب��ة  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 
الثنائية ب�سكل  التجارة  اإمكانات هائلة لتو�سيع  درهم/. ومع ذلك، فهناك 

اأكرب، وال�ستفادة من اأوجه التعاون احلالية.« .
البينية  التجارة  لتعزيز  حقيقية  فر�سة  ميثل  املنتدى  اأن  الغرير  واعترب 
وال�سراكات القت�سادية مع �سوق تعترب متميزة يف قطاعات حيوية ت�سمل 
الزراعة والتكنولوجيا الرقمية واخلدمات اللوج�ستية والتجارة، موؤكداً اأن 
امل�سرتك،  التجاري وال�ستثماري  بالتعاون  املنتدى ت�سمل الرتقاء  اأهداف 

وم�ساعدة ال�سركات من اجلانبني على التو�سع يف الأ�سواق اخلارجية.
برعاية  يقام  ال��ذي  الآ���س��ي��ان،  ل��دول  لالأعمال  العاملي  املنتدى  اأن  واأو���س��ح 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، يعزز التجارة 
اآ�سيا، ويبني ج�سوراً جديدًة بني  الإقليمية بني دبي ومنطقة جنوب �سرِق 

اأ�سحاب امل�سلحة يف القطاعني العام واخلا�س يف املِنطقتني.
واأ�سار اإىل حر�س دبي على ت�سجيع التجارة العاملية، معترباً اأن جواز ال�سفر 
اللوج�ستي العاملي الذي اأطلق بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اللعبة  قواعد  تغري  وا�ستثنائية  نوعية  مبادرة  ميثل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
يف منظومة التجارة العاملية، داعياً دول الآ�سيان التي مل تن�سم حتى الآن 
ملبادرة جواز ال�سفر اللوج�ستي العاملي اإىل ال�ستفادة من هذه املبادرة لتعزيز 

جتارتها اخلارجية مع الأ�سواق العاملية.

خالل املنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�سيان : 
منطقة اخلليج �سريك موثوق و�سوق واعدة

•• دبي-وام:

 اأكد املتحدثون امل�ساركون يف فعاليات اليوم الأول من املنتدى العاملي لالأعمال 
لدول الآ�سيان الذي يقام حالياً يف دبي اأن دول الآ�سيان ترى يف منطقة اخلليج 
على  و�سددوا  احل��الل،  املنتجات  من  ل�سادراتها  واع��داً  و�سوقاً  موثوقاً  �سريكاً 
اأهمية املنتدى ب�سفته من�سة عاملية لإقامة �سراكات اقت�سادية. وخالل جل�سة 
�سعادة  اأك��دت  وتفعيل”..  وتخطيط  – حتفيز  الآ�سيان  دول  “انتعا�س  بعنوان 
اإندوني�سيا  يف  القت�سادية  ال�سوؤون  وزي��ر  نائبة  ودي�سانتي  اأدينينجار  اأمالينا 
اإىل اأن اإندوني�سيا ت�سعى للتو�سع الكبري يف املنتجات احلالل والتكامل يف هذا 
املجال وغريه يف دول اخلليج العربية من خالل تو�سيع الأ�سواق امل�ستهلكة لتلك 

املنتجات اأو ال�ستثمار فيها.
يف  والتكنولوجيا  العلوم  وزي���ر  لبينا  دي  فورتيناتو  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
الفلبني اأن التاأقلم مع الو�سع اجلديد والبناء عليه من اأهم توجهات القت�ساد 
مراكز  وتعزيز  بعد  ع��ن  والتعلم  الرقمية  احل��ل��ول  يف  التو�سع  مثل  الفلبيني 
الأبحاث العلمية واإن�ساء املزيد منها. وبجانب املنتجات الإلكرتونية، اأ�سار دي 
لبينا اإىل اأن الفلبني تنوي دعم ال�سناعات الريفية واملنتجات ال�سحية واملعدات 
الطبية وت�سديرها للخارج، بالإ�سافة اإىل تنمية املوارد الب�سرية واملهارات ل�سد 

احتياجات امل�ستمرين املحتملني يف �سوق العمل.
وقد اأو�سح املتحدثان اأن منطقة الآ�سيان ما�سية يف حتقيق التعايف الكامل من 
اآثار جائحة كوفيد 91 بنجاح مع حتقيق النمو القت�سادي. واأ�ساف دي لبينا 
اإن بالده اعتمدت العديد من الت�سريعات يف اأعقاب اجلائحة لدعم القطاعني 
اخلا�س واحلكومي وتقدمي اخلدمات، كما و�سلت ن�سبة التلقيح يف 32 مدينة 
فلبينية اإىل 07%. فيما اأ�سارت ودي�سانتي اإىل اأن اإندوني�سيا حققت ن�سبة منو 

كبرية 5.3 نتيجة الإ�سالحات التي اتخذتها احلكومة.

 الإمارات بوابة عبور ال�سناعات 
الغذائية بني ال�سرق والغرب 

•• اأبوظبي-وام

عززت الإم��ارات خالل ال�سنوات املا�سية موقعها كبوابة لقطاع ال�سناعات 
الغذائية بني الغرب وال�سرق، ومركزاً رئي�سياً لإعادة الت�سدير اإىل الأ�سواق 

ال�ساعدة يف �سناعة الأغذية وامل�سروبات.
ال�سدد،  الإم��ارات يف هذا  تعزيز ح�سور  العوامل يف  العديد من  واأ�سهمت 
القطاع  ه���ذا  يف  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���س  لأك���رب  ا�ست�سافتها  اأه��م��ه��ا  ول��ع��ل 
ت�ست�سيفهما  ال��ل��ذان  “جلفود”  و  الأو�سط”  ال�سرق  “�سيال  كمعر�سي 
الدولة على اأر�سها �سنويا، وعزز املعر�سان املكانة واملوقع املتقدم الذي باتت 
الغذائية،  امل��واد  و�سناعة  لتجارة  الدولية  اخلارطة  على  حتتله  الم���ارات 
م�ستويات  تعزيز  يف  امل�ساهمة  ال��دول  اأب��رز  اأح��د  اإىل  التحول  يف  وجناحها 
“�سيال  ويعد معر�س  وال��دويل.  الإقليمي  امل�ستويني  على  الغذائي  الأم��ن 
ال�سرق الأو�سط” الذي انطلق يف ن�سخته احلادية ع�سرة، اأم�س يف اأبوظبي، 
اأحد اأ�سخم الفعاليات املتخ�س�سة يف قطاع الأغذية وامل�سروبات وال�سيافة 
اأحدث  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  ال��ب��ارز  ل��دوره  نظرا  املنطقة  م�ستوى  على 
العاملية  والتوجهات  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يف  والتقنيات  الب��ت��ك��ارات 
الغذائي  الأمن  اأبرز حتديات  امل�ستقبلية فيه، ف�سال عن دوره يف مناق�سة 
مكانته  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  الأو�سط”  ال�سرق  “�سيال  وع��زز  العاملي. 
كمن�سة رائدة للم�ستثمرين لال�ستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها 
القطاعات املرتبطة بالأغذية حملياً ودولياً، كما لعب دورا مهما يف ت�سليط 
ال�سوء على الفر�س ال�ستثمارية املتاحة يف ظل الهتمام املتزايد بق�سايا 
لتحقيق  و�سوًل  والدولية  الوطنية  التنمية  اأجندة  �سمن  الغذائي  الأم��ن 

ال�ستدامة يف �سال�سل الإمداد الغذائية.

»�سالل« توقع مذكرة تفاهم مع »اأغذية« لبناء 10 �سوامع حبوب
•• اأبوظبي-وام

وق��ع��ت ���س��رك��ة ����س���الل، ال�����س��رك��ة ال����رائ����دة يف جمال 
الزراعية  والتكنولوجيا  الطازجة  الغذائية  املنتجات 
يف اإمارة اأبوظبي، مذكرة تفاهم مع جمموعة اأغذية 
�س.م.ع اأغذية ، يتم مبوجبها بناء 10 �سوامع حبوب 
اإجمالية  تخزينية  ب�سعة  اأبوظبي،  يف  زاي��د  ميناء  يف 
اأن����واع  األ����ف ط���ن م���رتي ل��ت��خ��زي��ن   200 ت�����س��ل اإىل 
خمتلفة من احلبوب كالقمح وال�سعري والذرة، وذلك 
بحلول نهاية عام 2022، يف خطوة تهدف اإىل دعم 
الحتياطي  املخزون  وزيادة  الغذائي  التوريد  �سل�سلة 

ال�سرتاتيجي من املواد الغذائية.
مت توقيع التفاقية من قبل كٍل من �سعادة املهند�س 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ظ��اه��ري،  �سامل  جمال 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سميث،  واآلن  ���س��الل، 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  بح�سور  اأغ��ذي��ة، 
الدكتور  وم��ع��ايل  والتعاي�س،  الت�سامح  وزي��ر  نهيان 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري 
دائرة  رئي�س  احلمادي  ال�سرفاء  علي  حممد  ومعايل 
�سامل  البحري  �سعيد  و�سعادة  القت�سادية،  التنمية 
العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 
اجلانبني،  من  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  الغذائية، 
الأو�سط  ال�����س��رق  �سيال  معر�س  هام�س  على  وذل���ك 
الراعي  ب�سفتها  �سالل  فيه  ت�سارك  ال��ذي   ،2021

الرئي�سي للحدث.
اإىل  الرامية  امل�ساريع  اأب���رز  اأح��د  امل�سروع  ه��ذا  وُي��ع��د 
من  ال�سرتاتيجي  الحتياطي  املخزون  وتعزيز  دعم 
املواد الغذائية يف الدولة، حيث �ستكون هذه ال�سوامع 
ال�سوامع  اأك��رب  بنائها، واح��دة من  النتهاء من  عند 

املوجودة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وقال �سعادة املهند�س جمال �سامل الظاهري، الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ���س��الل : ي�����س��ع��دن��ا ال��ت��ع��اون مع 
اأغذية لزيادة املخزون الحتياطي ال�سرتاتيجي من 
اأبوظبي ب�سكل خا�س ودولة  اإم��ارة  امل��واد الغذائية يف 
الإم��ارات ب�سكل عام، حيث ي�سكل بناء هذه ال�سوامع 
تاأمني  الإمارات ل�سمان  ا�سرتاتيجية لدولة  �سرورة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���الزم���ة، مب���ا ي�����س��اه��م يف حتقيق 
اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستدامة الغذائية 
يف الدولة، عرب توفري املواد الغذائية ذات الأهمية يف 

جميع الأوقات.
���س��امل الظاهري:  امل��ه��ن��د���س ج��م��ال  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف 
والتزامها  �سالل  �سركة  قيم  التفاقية  ه��ذه  تعك�س 
بتحقيق روؤيتها، مبا يتما�سى مع اجلهود التي تبذلها 
دولة الإمارات العربية املتحدة لدعم اأهداف التنمية 

امل�ستدامة التابعة لالأمم املتحدة، حيث �سيكون لهذه 
الو�سول  وت�سهيل  تاأمني  يف  حم��وري  دور  ال�سوامع 
اأي وق���ت. ون��ت��ط��ل��ع يف  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  اإىل الإم������دادات 
�سركة �سالل اإىل موا�سلة التعاون مع كافة �سركائنا 
ال�سرتاتيجيني لتعزيز ومتكني املمار�سات امل�ستدامة 

والتخطيط ال�ستباقي.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���س��م��ي��ث،  اآلن  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ملجموعة اأغذية : هذه ال�سراكة توؤكد على اأن جمموعة 
تلعب دوراً ا�سرتاتيجياً وفعاًل يتوافق مع  “اأغذية”، 
القت�سادي  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  الإم�����ارات  دول���ة  روؤي���ة 
ال�سراكة من  تعزز هذه  كما   .. والبيئي  والجتماعي 
ال�ستدامة فيما  دافعة جلهود  الرائدة كقوة  مكانتنا 
وحوكمة  والج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية  ب��احل��وك��م��ة  يتعلق 
التجارية، وذلك وفقاً  ال�سركات يف خمتلف عملياتنا 

الأغذية  ب�سناعة  املتعلقة  العاملية  املمار�سات  لأف�سل 
وامل�سروبات.

و���س��ت��ت��وىل ���س��رك��ة ���س��الل م��ه��ام ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع، يف 
ال�ست�ساري  الدعم  اأغذية  فيه  �ستقدم  ال��ذي  الوقت 
الدعم  �سبل  كافة  توفري  خالل  من  وال�سرتاتيجي، 
لعملية بناء ال�سوامع .. وعقب النتهاء من امل�سروع 
تزويد  ع��ن  ف�ساًل  ال�سوامع،  ب����اإدارة  اأغ��ذي��ة  �ستقوم 
لغاية  امل�����س��روع  لدعم  التقنية  ال�ست�سارات  خ��دم��ات 

النتهاء من مرحلة البناء.
ب��ه��دف تنويع  ت��اأ���س�����س��ت  ���س��الل  ���س��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
بتحقيق  �سالل  وتلتزم  الغذائية،  املنتجات  م�سادر 
الحتياطي  امل��خ��زون  لتعزيز  الإم�����ارات  دول���ة  روؤي����ة 
ال�سرتاتيجي من املواد الغذائية مثل احلبوب والأرز 

والزيوت وال�سكر والأطعمة املجمدة/.

املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي يناق�ض خطة الإمارة لتحقيق احلياد الكربوين

بح�شور 102 خبريا وفنيا ميثلون 22 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�ست�سيف حما�سرة حول الأ�سواق العاملية

•• دبي-وام 

اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
يف  للطاقة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم 
للمجل�س  وال�ستني  ال�سابع  الجتماع  دبي 
والذي عقد عن بعد بح�سور معايل �سعيد 
حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س. ح�سر 
الج��ت��م��اع ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ط��ي املحريبي 
املجل�س  واأع�ساء  للمجل�س  العام  الأم��ني 
مدير  ال��ه��اج��ري  داوود  ���س��ع��ادة  م���ن  ك���ل 
عام بلدية دبي و�سعادة عبداهلل بن كلبان 
العاملية  الإم��ارات  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 
الفال�سي  حميد  �سيف  و�سعادة  لالأملنيوم 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اإينوك و خوان 
فرييل املدير العام ملوؤ�س�سة دبي للبرتول 
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�سهاب  ونا�سر 
املوؤ�س�سية  واحل���وك���م���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وناق�س  وامل���وا����س���الت.  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  يف 
الجتماع عدة مو�سوعات اأبرزها مرحلة 
التخطيط لقرار املجل�س الأعلى للطاقة 
ب�ساأن حتقيق اإمارة دبي للحياد الكربوين 
“�سفرية النبعاثات الكربونية” بحلول 
عام 2050 كما ناق�س الجتماع املرحلة 
التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي لإمارة 
دبي رقم /6/ ل�سنة 2021 ب�ساأن تنظيم 
تقدمي خدمة تربيد املناطق يف اإمارة دبي 
بتقدمي  املتعلقة  اجلوانب  تنظيم  بهدف 
خ��دم��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف الإم����ارة لرفع 

املناطق  ت��ربي��د  ت�����س��غ��ي��ل وح�����دات  ك���ف���اءة 
الطاقة  بتوليد  تتعلق  التي  والن�ساطات 
ذلك  يف  مبا  وبيعها  وتوزيعها  التربيدية 

اإ�سدار الت�ساريح واإدارة ال�سكاوى.
ومت عر�س خطة هيئة الطرق واملوا�سالت 
الكربونية  النبعاثات  �سفرية  لتحقيق 
الهيئة  اأ���س��ط��ول  يف   2050 ع��ام  بحلول 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ر����س  ح��ي��ث مت 
القيادة  روؤي����ة  م��ع  متا�سيا  ت��ط��وي��ره��ا  مت 

الر�سيدة باأن تكون دبي املدينة الرائدة يف 
جمال التنمية امل�ستدامة.

واآليات  اأه��داف��ا  ال�سرتاتيجية  وتت�سمن 
ال�سيارات  اق��ت��ن��اء  زي�����ادة  ت�����س��م��ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
املرافق  وك���ف���اءة  وال��ه��ج��ي��ن��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وتاأهيل  النفايات  وتقليل  الطرق  واإن���ارة 
املباين التابعة للهيئة كما تطرقت جلنة 
البرتولية  امل�����واد  ت�����داول  ل��ت��ن��ظ��ي��م  دب����ي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي لإن�������س���اء حمطات  ل����الإط����ار 

جتزئة  وحم��ط��ات  بالتجزئة  ال��وق��ود  بيع 
الوقود باأنواعها الثابتة واملتنقلة.

نائب  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
دبي..  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 
“ متا�سيا مع روؤية �سيدي �ساحب ال�سمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” يف تعزيز م�سرية التنمية 
م�سادر  على  العتماد  وزي���ادة  امل�ستدامة 

ا�ستعر�سنا  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  الطاقة 
املتعمقة  الدرا�سة  خطة  الجتماع  خالل 
للحياد  دب���ي  ام����ارة  حتقيق  كيفية  ح���ول 
عرب   2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ال���ك���رب���وين 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة وخ���ارط���ة طريق 
وا�ستخدام  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  ت�سمل 

اأحدث التقنيات يف هذا املجال”.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه “ ك��م��ا اط��ل��ع��ن��ا خالل 
الج���ت���م���اع ع��ل��ى ع���ر����س م���ن جل��ن��ة دبي 
حيث  ال��ب��رتول��ي��ة  امل����واد  ت����داول  لتنظيم 
اللجنة اىل و�سع  ه��ذه  ن�سعى من خ��الل 
وال�سرتاتيجيات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  الإط�������ار 
الأعمال  ممار�سات  وتنظيم  والت�سريعات 
الأمن  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  وتطبيق 
�سعادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن  وال�سالمة”. 
العام  الأم�������ني  امل���ح���ريب���ي  ب���ط���ي  اأح����م����د 
للمجل�س الأعلى للطاقة.. “ حققت دبي 
الكربون  انبعاثات  يف  ملمو�سا  انخفا�سا 
وال���ذي   2019 ع���ام  يف   22% بن�سبة 
ال�سركاء  م���ن  امل��ب��ذول��ة  اجل���ه���ود  ي��ع��ك�����س 
ال�سرتاتيجيني لدعم القت�ساد الأخ�سر 
بتقييم  امل��ج��ل�����س  و����س���رع  المارة”.  يف 
الع�سر  لل�سنوات  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات 
ال���ق���ادم���ة مب�����س��ارك��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
املطلوبة  الج�����راءات  اىل  ل��ل��و���س��ول  دب���ي 
للحد من زيادة النبعاثات ومن ثم ر�سم 
اهداف  ل��ل��و���س��ول اىل  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

احلياد الكربوين بحلول عام 2050.

•• اأبوظبي-الفجر

ال���ع���ام���ة جل���ائ���زة خليفة  الأم����ان����ة  ���َم���ت  ن���ظَّ
الزراعي   والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
حم���ا����س���رة ع��ل��م��ي��ة اف���رتا����س���ي���ة ب���ع���ن���وان “ 
قدمها  للتمور”،  ال��واع��دة  العاملية  الأ���س��واق 
امل���ه���ن���د����س مت���ي���م ال���������س����وي، ن����ائ����ب امل���دي���ر 
لل�سناعات  الت�سديري  للمجل�س  التنفيذي 
وال�سناعة  التجارة  ل��وزارة  التابع  الغذائية، 
 102 العربية، بح�سور  يف جمهورية م�سر 
بزراعة  واملهتمني  واملخت�سني  اخل��رباء  من 
ميثلون  ع��ام،  ب�سكل  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 
الوهاب  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار  دول�����ة.   22
اأمني عام اجلائزة، باأن هذه املحا�سرة  زايد، 
نهيان  ال�سيخ  معايل  توجيهات  �سمن  تاأتي 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزير  نهيان،  اآل  مبارك 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، يف اإطار التزام 
املتخ�س�سة  العلمية  املعرفة  بن�سر  اجل��ائ��زة 
والبتكار  ال��ت��م��ور  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة 
ال�سوي  املهند�س متيم  ا�ستعر�س  الزراعي.  
يف املحا�سرة اإىل اأنه يف ظل النمو الكبري يف 
زراعات النخيل يف خمتلف دول العامل وعلى 
وحدها  تنتج  ال��ت��ي  العربية  ال���دول  راأ���س��ه��م 
حالياً على ما يزيد عن %75 من اإجمايل 
مليون   8.6 البالغة  العاملي  الإن��ت��اج  كميات 
طن وتعتمد ب�سكل اأ�سا�سي يف ت�سويق التمور 
%75 من  اإىل  بن�سبة ت�سل  الت�سدير  على 
اإجمايل ال�سادرات العاملية للتمور التي بلغت 
1.9 مليار دولر يف نهاية عام 2020، ف�ساًل 
تقوم  التي  الكبرية  الزراعية  التو�سعات  عن 
القطاع احليوي.  العربية يف هذا  الدول  بها 
على  قرب  التعرف عن  ال�سرورة  اأ�سبح من 
ودرا�ستها  التمور  يف  العاملية  التجارة  حركة 

املتاحة ون�سب  لتحديد الفر�س الت�سديرية 
النمو املتوقعة يف خمتلف دول العامل بجانب 
ت�ستوعب  اأ����س���واق ج���دي���دة  ب��ف��ت��ح  اله��ت��م��ام 
الإن���ت���اج امل��ت��ن��ام��ي م��ن ال��ت��م��ور م��ع الهتمام 
وال�ستعانة  والت�سويق  الت�سنيع  بالبتكار يف 
مبختلف الأدوات الت�سويقية �سواء التقليدية 
الأدوات اجلديدة  اأو  والبعثات  املعار�س  مثل 
التي تدعمها التجارة الإلكرتونية والأ�سواق 
الف��رتا���س��ي��ة. واأك����د ال��ب��اح��ث ال�����س��وي باأن 
يقت�سر  ل  اأ�سبح  التمور  وت��داول  ا�ستهالك 
ل��ل��ت��م��ور يف حالتها  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����س��ك��ل  ع��ل��ى 
الطبيعية كفاكهة واإمنا اأ�سبح هناك اهتمام 

ت�ستند  التي  الغذائية  بال�سناعات  متنامي 
اإىل التمور ب�سكل مبتكر. وقد اأ�سار املحا�سر 
اأهم الدول  الهند تربعت على قائمة  اأن  اإىل 
امل�ستوردة للتمور يف العامل يف 2020 بقيمة 
متثل  دولر  م��ل��ي��ون   225 ب��ل��غ��ت  واردات 
%13.3 من اإجمايل الواردات العاملية من 
بلغت  القيمة  ن�سبة منو يف  التمور وحمققة 
 ،2019 ع��ام  يف  بوارداتها  باملقارنة   37%
واردات  بقيمة  الثاين  املركز  املغرب  واحتلت 
 9.3% متثل  اأمريكي  دولر  مليون   158
يف  التمور  م��ن  العاملية  ال����واردات  ن�سبة  م��ن 
عام 2020، ويف املركز الثالث فرن�سا بقيمة 

 6.7% متثل  دولر  مليون   114 واردات 
 ،2020 ع��ام  العاملية يف  ال����واردات  قيم  م��ن 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  الرابع  املركز  ويف 
متثل  دولر  م��ل��ي��ون   96 واردات  ب��ق��ي��م��ة 
عام  يف  العاملية  ال�����واردات  قيم  م��ن   5.7%
2020. واأ�ساف باأن تون�س ترتبع على راأ�س 
قائمة اأهم دول العامل املُ�سدرة للتمور يف عام 
مليون   307 بلغت  �سادرات  بقيمة   2020
اإجمايل  م��ن   16.2% ن�سبة  مت��ث��ل  دولر 
ال�سادرات العاملية للتمور حمققة ن�سبة منو 
%4 مقارنة ب�سادرات عام 2019، وبكمية 
121 األف طن مبتو�سط �سعر 2547 دولر 

ال�سعودية يف  اململكة العربية  للطن. وجاءت 
 246 بلغت  ���س��ادرات  بقيمة  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
اإجمايل  م��ن   13% ومت��ث��ل  دولر  م��ل��ي��ون 
ال�سادرات العاملية للتمور. ويف املركز الثالث 
متثل  دولر  مليون   236 بقيمة  اإ���س��رائ��ي��ل 
العاملية  ال�������س���ادرات  اإج����م����ايل  م���ن   12%
املتحدة  العربية  الإم���ارات  واحتلت  للتمور. 
مليون   162 ���س��ادرات  بقيمة  الرابع  املركز 
ال�سادرات  اإجمايل  %8.5 من  دولر متثل 
العاملية للتمور يف 2020. كما قدم املحا�سر 
التو�سيات  م���ن  جم��م��وع��ة  ال�����س��وي  مت��ي��م 
لزيادة �سادرات التمور هي: توفري معلومات 
التمور،  ع���ن  ت�����س��وي��ق��ي��ة حُم���دث���ة  ودار�����س����ات 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات  وم�����س��ان��دة 
التمويل  م�سادر  وت��وف��ري  التمور  جم��ال  يف 
والقرا�س بفوائد مب�سطة مع تقدمي الدعم 
املعار�س  امل�ساركة يف  ال��الزم. وتنظيم  الفني 
والبعثات  املتخ�س�سة،  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��دول��ي��ة، 
وبعثات  اخل��ارج،  اإىل  والت�سويقية  التجارية 
ا�ستقدام امل�ستوردين املتخ�س�سني يف التمور. 
واإن�ساء عالمات جتارية تقوم على حتالفات 
خ�سائ�س  جتمعها  اإنتاج  ملناطق  وفقاً  املن�ساأ 
التفاقيات  ت��وق��ي��ع  يف  وال��ت��و���س��ع  م�����س��رتك��ة. 
ال��ت��ج��اري��ة م���ع ال�����دول امل�����س��ت��ه��دف��ة لتوفري 
مم���ي���زات ج��م��رك��ي��ة ل��ل�����س��ادرات م���ع تي�سري 
احلالية.  ب��الت��ف��اق��ي��ات  ال��ت��ع��ام��ل  اإج������راءات 
ال�سادرات  خماطر  ل�سمان  ب��رام��ج  وت��وف��ري 
وخماطر عدم الدفع عند الت�سدير وخا�سًة 
ح�سيلة  ل���ت���اأم���ني  اجل����دي����دة  الأ������س�����واق  يف 
الت�سويق  ب��األ��ي��ات  وال���س��ت��ع��ان��ة  ال�������س���ادرات. 
الت�سويق  من�سات  اه��م  اأح��د  كونها  الرقمي 
ال�ستعانة  م���ع  ح���ال���ي���اً  ال���ع���امل  يف  وال���ب���ي���ع 

باخلرباء املتخ�س�سني يف هذا املجال.

•• ال�سارقة-وام

مزاياها  “�سم�س”  ل��الإع��الم  ال�سارقة  مدينة  ت�ستعر�س 
العديد  يف  ال�سركات  وتاأ�سي�س  الأعمال  لإقامة  التناف�سية 
خالل  الإع���الم  راأ�سها  وعلى  الإقت�سادية  القطاعات  م��ن 
م�ساركتها يف “املوؤمتر العاملي لالإقت�ساد الإبداعي” الذي 
ت�ست�سيفه وزارة الثقافة وال�سباب يف مركز دبي للمعار�س - 
اإك�سبو 2020. وت�سارك “�سم�س” يف املوؤمتر الذي انطلق 
امل�ستقبل”  ي�سنع  متكامل  “ابداع  �سعار  الأول حتت  اأم�س 
اإمكانات  اإ�ستعرا�س  خ��الل  م��ن  ال��غ��د  ي��وم  حتى  وي�ستمر 
ال�سركات  وم��ا متتلكه من فر�س لإط��الق  املنطقة احل��رة 

يف  وال�سغرية  املتو�سطة  ال�سركات  من��و  وتعزيز  النا�سئة 
جمال القت�ساد الإبداعي.

ويعد املوؤمتر العاملي لالإقت�ساد الإبداعي من�سة لالإبتكار 
والتحديات  والأفكار  املعارف  تبادل  اإىل  ويهدف  والإب��داع 
الظروف  �سيما يف ظل  الإبداعي ل  التي تواجه القت�ساد 
“ ومناق�سة  “ كوفيد-19  اأزم��ة  تداعيات  فر�ستها  التي 
الإجتاهات واحللول اجلديدة التي ت�سمن م�ستقباًل اأكرث 
املدفع  الدكتور خالد عمر  وا�ستدامة. وقال �سعادة  اإبداعاً 
حتر�س   : “�سم�س”  ل���الإع���الم  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س 
�سم�س على تو�سيع دائرة �سراكاتها على كافة الأ�سعدة من 
دولة  املتنامي يف  الأعمال  تعزيز ح�سورها يف م�سهد  اأجل 

الإبداعية واحدة من  ال�سناعات  واملنطقة وتعد  الإم��ارات 
واإتاحة  ال��واع��د  النهو�س  اأج��ل  م��ن  “�سم�س”  رك��ائ��ز  اأه��م 
العاملي  امل��وؤمت��ر  يعد  حيث  الإع���الم  لقطاع  الكامل  الدعم 
لالإقت�ساد الإبداعي من�سة مثالية لإ�ستعرا�س ما منتلكه 
“�سم�س”  من فر�س لتعزيز هذا القطاع والتعريف بدور 
على  والأف����راد  ال�سركات  وت�سجيع  امل��ج��ال  ه��ذا  ال��رائ��د يف 
 : واأ���س��اف  “�سم�س”.  يف  امللهمة  الأع��م��ال  جتربة  خو�س 
لإقامة  ت�سهيالت  م��ن��ح  مب��ج��رد  “�سم�س”  يف  نكتفي  ل 
الأعمال وال�سركات واإمنا نعمل على اأن نكون �سركاء جناح 
وحمركا اأ�سا�سيا لنمو تلك ال�سركات من خالل العديد من 
مبادراتنا الرائدة التي ت�سمح لأ�سحاب الأعمال والعاملني 

بتو�سيع  املجتمع  اأف����راد  جميع  م��ن  واملهتمني  ب��ل  لديهم 
خرباتهم ومهاراتهم التي �ستكون بالفعل داعمة جلهودهم 
الإبتكارية وم�ساهماتهم يف اإثراء امل�سهد الإعالمي والثقايف 
“�سم�س”  الإم���ارات واملنطقة. وتقدم  والإب��داع��ي يف دول��ة 
من خالل م�ساركتها يف املوؤمتر العاملي لالإقت�ساد الإبداعي 
باقات تناف�سية وح�سرية لرواد العمال ت�سمل ح�سولهم 
على ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة وغ��ريه��ا م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي تدفع 
منظومة عملهم نحو املزيد من النمو والإزدهار كما تقدم 
الإبداعي من خالل تنظيم  الإقت�ساد  روؤيتها يف  ملحة من 
داخ��ل جناحها مبا يف ذلك عر�س كوميدي  فنية  عرو�س 

وعرو�س مو�سيقية خا�سة للرتفيه عن الزائرين.

�سم�ض ت�ستعر�ض مزاياها التناف�سية خالل املوؤمتر العاملي لالقت�ساد الإبداعي يف اإك�سبو 2020 
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باإ�سم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
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�شورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9

الت�سالت  برجميات  واخل���وادم؛  الويب  تطبيقات  برجميات  تطبيقات؛  برجميات  احلا�سوب؛  برجميات 
والأعمال؛  املكاتب  تطبيقات  البيانات؛  قواعد  وبرجميات  وامللفات  البيانات  اإدارة  برجميات  وال�سبكات؛ 
الأنظمة؛  الأنظمة ودعم  العامل احلقيقي؛ برجميات  برجميات لر�سد وحتليل ومراقبة وت�سغيل عمليات 
اأنظمة الت�سغيل؛ برجميات املرافق والأمن والت�سفري؛ برجميات اإدارة املحتوى؛ برجميات التجارة الإلكرتونية 
والدفع الإلكرتوين؛ برجميات م�ساركة امللفات؛ عتاد اأجهزة كمبيوتر، وحتديًدا، اأجهزة احلا�سوب واأجهزة 
احلا�سوب ال�سخ�سية والطرفيات احلا�سوبية واأجهزة احلا�سوب لإدارة ال�سبكات ومعدات ال�سبكات واخلوادم 
وحملقات احلا�سوب والطابعات؛ الهواتف؛ ما�سحات الرمز ال�سريطي؛ برجميات توليد املعامالت التجارية 
موارد  تخطيط  برجميات  ال��دف��ع؛  معاجلة  برجميات  واإدارت��ه��ا؛  الفواتري  اإن�ساء  برجميات  ومعاجلتها؛ 
املوؤ�س�سات؛ برجميات قابلة للتنزيل لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين لل�سيارات وال�ساحنات 
البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية 
واملعدات الزراعية والدراجات النارية والقوارب واملركبات البحرية واملركبات الريا�سية التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية واملركبات الرتفيهية لإدارة ومتابعة احلمالت الإعالنية والت�سويقية؛ برجميات قابلة للتنزيل 
اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات  وامل�ستوردين  وامل��وزع��ني  وامل�سنعني  التجزئة  لتجار 
والدراجات  الزراعية  واملعدات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات 
واملركبات  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  ال��ت��ي  الريا�سية  وامل��رك��ب��ات  البحرية  وامل��رك��ب��ات  وال��ق��وارب  ال��ن��اري��ة 
الرتفيهية لإدارة ومتابعة املبيعات والتمويل واملخزون والتاأمني وال�سمانات والتخزين وتوريد قطع الغيار 
والإ�سالح ومعلومات ال�سيانة؛ برجميات قابلة للتنزيل لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين 
وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات 
التي  واملركبات  البحرية  واملركبات  والقوارب  النارية  والدراجات  الزراعية  واملعدات  البناء  الثقيلة ومعدات 
مع  والتوا�سل  واملبيعات  اخلدمة  عمالء  واإدارة  لإن�ساء  الرتفيهية  واملركبات  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 
العمالء من خالل قنوات متعددة؛ برجميات قابلة للتنزيل لال�ستخدام يف اإدارة عالقات العمالء؛ برجميات 
قابلة للتنزيل لال�ستخدام يف تتبع واإدارة احل�سابات الدائنة واملدفوعات وك�سوف املرتبات؛ برجميات قابلة 
الوثائق  اإن�ساء  برجميات  وحت��دي��ًدا،  بالتجزئة،  ال�سيارات  بيع  عملية  يف  والنماذج  الوثائق  لإدارة  للتنزيل 
قابلة  برجميات  ال�سبكات؛  اإدارة  يف  ل�ستخدامها  للتنزيل  قابلة  برجميات  وتنظيمها؛  واأر�سفتها  والنماذج 
للتنزيل توفر معلومات اإدارة اأعمال متكاملة يف الوقت الفعلي من خالل اجلمع بني املعلومات من خمتلف 

قواعد البيانات وتقدميها يف واجهة م�ستخدم �سهلة الفهم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�سية

ال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
KEYLOOP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 358187   بتاريخ:  2021/08/25
اململكة املتحدة  2021/02/26  UK00003601616  :بيانات الأولوية

باإ�سم :    كيلوب هولدينجز )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  �سيجنيت واي، ت�سارنهام بارك، هنجرفورد، بريك�سري، ار جي17  0واي ال، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
التحتية  البنية  كخدمة؛  العمل  من�سة  الربجميات؛  وتاأجري  كخدمة  والربجميات  ال�ست�سافة  خدمات 
الدعم  خ��دم��ات  وحتويلها؛  البيانات  ن�سخ  خ��دم��ات  وتنفيذها؛  وبرجمتها  ال��ربجم��ي��ات  تطوير  كخدمة؛ 
الفني؛ خدمات ت�سميم برجميات احلا�سوب وتطويرها وبرجمتها لالآخرين؛ خدمات احلا�سوب، وحتديًدا، 
على  بالآخرين  اخلا�سة  الويب  مواقع  ا�ست�سافة  لالآخرين؛  و�سيانتها  وتنفيذها  الويب  مواقع  ت�سميم 
للتجارة  الإنرتنت  اإن�ساء من�سة على  تثبيت برجميات احلا�سوب؛  عاملية؛  ل�سبكة حا�سوب  خوادم احلا�سوب 
الإلكرتونية؛ برجمة برجميات ملن�سات التجارة الإلكرتونية؛ ا�ست�سافة من�سات التجارة الإلكرتونية على 
لإدارة  كخدمة  الربجميات  الإنرتنت؛  على  الإلكرتونية  التجارة  من�سات  اإىل  الو�سول  توفري  الإنرتنت؛ 
وتتبع احلمالت الإعالنية والت�سويقية؛ خدمات الربجميات كخدمة لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني 
الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات  وامل�ستوردين 
البحرية  واملركبات  وال��ق��وارب  النارية  وال��دراج��ات  الزراعية  وامل��ع��دات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات 
واملركبات الريا�سية التي تعمل بالطاقة الكهربائية واملركبات الرتفيهية لإدارة ومتابعة احلمالت الإعالنية 
والت�سويقية؛ الربجميات كخدمة لإدارة وتتبع املبيعات والتمويل واملخزون والتاأمني وال�سمان والتخزين 
وتوريد قطع الغيار وتوفري قطع الغيار والإ�سالح ومعلومات ال�سيانة؛ خدمات الربجميات كخدمة لتجار 
ال�سغرية وال�ساحنات اخلفيفة واملركبات  لل�سيارات وال�ساحنات  التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين 
النارية  وال��دراج��ات  الزراعية  وامل��ع��دات  البناء  وم��ع��دات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغ��را���س  متعددة  الريا�سية 
الرتفيهية  واملركبات  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي  الريا�سية  واملركبات  البحرية  واملركبات  وال��ق��وارب 
لإدارة ومتابعة املبيعات والتمويل واملخزون والتاأمني وال�سمانات والتخزين وتوريد قطع الغيار والإ�سالح 
العمالء  مع  والتوا�سل  واملبيعات  اخلدمة  عمالء  واإدارة  لإن�ساء  كخدمة  الربجميات  ال�سيانة؛  ومعلومات 
من خالل قنوات متعددة؛ خدمات الربجميات كخدمات لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين 
وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات 
التي  واملركبات  البحرية  واملركبات  والقوارب  النارية  والدراجات  الزراعية  واملعدات  البناء  الثقيلة ومعدات 
تعمل بالطاقة الكهربائية واملركبات الرتفيهية لإن�ساء واإدارة عمالء اخلدمة واملبيعات والتوا�سل مع العمالء 
خدمات  العمالء؛  عالقات  اإدارة  يف  امل�ستخدمة  كخدمة  الربجميات  خدمات  متعددة؛  قنوات  خ��الل  من 
الربجميات كخدمة لأ�سحاب العمل وال�سركات لتتبع واإدارة احل�سابات امل�ستحقة الدفع واملدفوعات وك�سوف 
املرتبات؛ خدمات الربجميات كخدمة لإدارة الوثائق والنماذج يف عملية بيع ال�سيارات بالتجزئة، وحتديًدا، 
اإدارة  يف  امل�ستخدمة  كخدمة  الربجميات  خدمات  وتنظيمها؛  واأر�سفتها  والنماذج  الوثائق  اإن�ساء  برجميات 
ال�سبكات؛ خدمات الربجميات كخدمة التي توفر معلومات اإدارة اأعمال متكاملة يف الوقت الفعلي من خالل 
اجلمع بني املعلومات من خمتلف قواعد البيانات وتقدميها يف واجهة م�ستخدم �سهلة الفهم؛ من�سة العمل 
وامل�سنعني  التجزئة  لتجار  كخدمة  العمل  من�سة  والت�سويقية؛  الإعالنية  احلمالت  وتتبع  لإدارة  كخدمة 
متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات  وامل�ستوردين  واملوزعني 
واملركبات  وال��ق��وارب  النارية  وال��دراج��ات  الزراعية  واملعدات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغ��را���س 
البحرية واملركبات الريا�سية التي تعمل بالطاقة الكهربائية واملركبات الرتفيهية لإدارة ومتابعة احلمالت 
الإعالنية والت�سويقية؛ من�سة العمل كخدمة لإدارة وتتبع املبيعات والتمويل واملخزون والتاأمني وال�سمان 
العمل كخدمة  ال�سيانة؛ من�سة  الغيار والإ�سالح ومعلومات  الغيار وتوفري قطع  والتخزين وتوريد قطع 
اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات  وامل�ستوردين  وامل��وزع��ني  وامل�سنعني  التجزئة  لتجار 
والدراجات  الزراعية  واملعدات  البناء  ومعدات  الثقيلة  وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات 
واملركبات  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  ال��ت��ي  الريا�سية  وامل��رك��ب��ات  البحرية  وامل��رك��ب��ات  وال��ق��وارب  ال��ن��اري��ة 
الرتفيهية لإدارة ومتابعة املبيعات والتمويل واملخزون والتاأمني وال�سمانات والتخزين وتوريد قطع الغيار 
والإ�سالح ومعلومات ال�سيانة؛ من�سة العمل كخدمة لإن�ساء واإدارة عمالء اخلدمة واملبيعات والتوا�سل مع 
العمالء من خالل قنوات متعددة؛ من�سة العمل كخدمة لتجار التجزئة وامل�سنعني واملوزعني وامل�ستوردين 
وال�ساحنات  الأغرا�س  متعددة  الريا�سية  واملركبات  اخلفيفة  وال�ساحنات  ال�سغرية  وال�ساحنات  لل�سيارات 
التي  واملركبات  البحرية  واملركبات  والقوارب  النارية  والدراجات  الزراعية  واملعدات  البناء  الثقيلة ومعدات 
مع  والتوا�سل  واملبيعات  اخلدمة  عمالء  واإدارة  لإن�ساء  الرتفيهية  واملركبات  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 
العمالء من خالل قنوات متعددة؛ من�سة العمل كخدمة امل�ستخدمة يف اإدارة عالقات العمالء؛ من�سة العمل 
امل�ستحقة الدفع واملدفوعات وك�سوف املرتبات؛  كخدمة لأ�سحاب العمل وال�سركات لتتبع واإدارة احل�سابات 
من�سة العمل كخدمة لإدارة الوثائق والنماذج يف عملية بيع ال�سيارات بالتجزئة، وحتديًدا، برجميات اإن�ساء 
العمل  ال�سبكات؛ من�سة  اإدارة  امل�ستخدمة يف  العمل كخدمة  واأر�سفتها وتنظيمها؛ من�سة  الوثائق والنماذج 
املعلومات من  بني  اجلمع  الفعلي من خالل  الوقت  يف  متكاملة  اأعمال  اإدارة  معلومات  توفر  التي  كخدمة 
اإدارة حمتوى املوؤ�س�سات؛ الربجميات  خمتلف قواعد البيانات وتقدميها يف واجهة م�ستخدم �سهلة الفهم؛ 
التجارية  امل��ع��ام��الت  لتوليد  ك��خ��دم��ة  ال��ع��م��ل  من�سة  وم��ع��اجل��ت��ه��ا؛  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ام��الت  لتوليد  ك��خ��دم��ة 
ومعاجلتها؛ الربجميات كخدمة لإن�ساء الفواتري واإدارتها؛ من�سة العمل كخدمة لإن�ساء الفواتري واإدارتها؛ 
الدفع؛ الربجميات كخدمة لتخطيط  العمل كخدمة ملعاجلة  الدفع؛ من�سة  الربجميات كخدمة ملعاجلة 
البيانات  املوؤ�س�سات؛ الربجميات كخدمة لتحليل  العمل كخدمة لتخطيط موارد  املوؤ�س�سات؛ من�سة  موارد 
لتوفري روؤى وحتليالت تنبوؤية وتقارير وتقييمات مقارنة؛ من�سة العمل كخدمة لتحليل البيانات لتوفري 

روؤى وحتليالت تنبوؤية وتقارير وتقييمات مقارنة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )KEYLOOP( مكتوبة باأحرف لتينية قيا�سية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LUSBEN  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 358202   بتاريخ:  2021/08/26
بيانات الأولوية:  

باإ�سم :    ازموت-بينيتي ا�س.بيه.ايه.
وعنوانة :  فيا مي�سيل كوبينو، 104 – اي-55049 فياريجيو )ال اي(، ايطاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
حتويل و ترميم وجتديد واإ�سالح اليخوت والقوارب؛ الإ�سالح وال�سيانة يف قطاع البحرية وقطاع املحركات 

البحرية.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة LUSBEN مكتوبة باأحرف لتينية قيا�سية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
B.YOND  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 358204   بتاريخ:  2021/08/26
بيانات الأولوية:  

باإ�سم :    ازموت-بينيتي ا�س.بيه.ايه.
وعنوانة :  فيا مي�سيل كوبينو، 104 – اي-55049 فياريجيو )ال اي(، ايطاليا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
املركبات املائية؛ اليخوت

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف B  و كلمة YOND بالحرف الالتينية القيا�سية و يف�سل 
بينهما نقطة

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9 دي�صمرب 2021 العدد 13412

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
  اإعالن �صطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة تي�سنكروب اإنفرا�سرتكت�سر جي اأم بي اأت�س 
ابوظبي  ام��ارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املانيا(   : )اجلن�سية 
)العنوان : �سارع الدفاع - �س ب 36774 - بناية نادي الوحدة الريا�سي الثقايف ، �س 

ب 36774( واملقيدة حتت رقم )4981( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب )901( ابوظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037149 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
العربية  الإمارات  اجلن�سية   ، ال�سام�سي  را�سد  عبيد  خليفة   : ال�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عادل رحمه 
�سلطان �سامل ال�سويدي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�سة )ال�سالة للتجارة( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )117926( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
تعديالت اخرى : حتويل الرخ�سة اىل الفرع رقم 1 ، تنازل �ساحب رخ�سة لآخر ، تغيري ال�سم 

التجاري من )ال�سالة للتجارة( اىل )التقدير لتجارة لوازم املدخنني فرع 1(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037121 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حممد ح�سن �سراج احلق ، اجلن�سية بنغالدي�س يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل  ال�سيد/ مور�سد ايوب 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الرولة(  الرخ�سة )كافترييا جنوم  ، اجلن�سية بنغالدي�س يف  علي 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )506722( ال�سادرة من دائرة الإقت�سادية ، تعديالت 
املادة )14(  ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. وعمالبن�س  اخرى : تغيري وكيل خدمات 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0036991 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة/ �سريفه حممد �سلطان كرم الهرمودي - اإماراتية 
زبيده  ال�سيدة/  اىل   )%100( البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  ارغب  اجلن�سية 
الرخ�سة  يف   )%100( ن�سبتها  لت�سبح  اجلن�سية  اإماراتي   - ا�سالمي  يو�سف  ح�سني 
رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  للتجميل(  رم�س  )مركز  با�سم 

)719399( تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، ا�سافة ن�ساط. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037101 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول :خان وىل خان حممد ، اجلن�سية :باك�ستان  
اإىل الطرف الثاين : �سم�سري علي امري وىل ، اجلن�سية : باك�ستان  بال�سم التجاري 
)الربا�س ملقاولت الملنيوم والزجاج(  ن�ساط الرخ�سة )اأملنيوم وزجاج ،مقاولت 
فئة �ساد�سة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف دبا احل�سن - ال�سارقة 
رخ�سة جتارية رقم 520614 ال�سادرة بتاريخ 2003/9/17 يف دائرة يف دائرة 
التنمية الإقت�سادية دبا احل�سن. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على 

التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي عي�صى ملقاولت البناء -  ذ م م   
عري�صة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004632/ 

اإىل املحكوم عليه : علي عي�سى ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�ستن�سر ح�سني �ساه علي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0008086 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�سجا لتنظيف وطالء املعادن - العنوان : 9400708  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / بانا لل �سوخدين ، بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 4020 درهم )اربعة الف 
وع�سرون درهم( وت�سليمه جواز �سفره وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�سروفات واعفت 
لال�ستئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي 

خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008437 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد �سيف ماجد ال�سام�سي  
املوحد  الرقم  للن�ساء  ال�سجعة  29 مقابل حديقة  رقم  ال�سجعة منزل  ال�سارقة   : الإقامة  جمهول حمل 

  76291
بناء على طلب املدعية : هاجر �سعيد علي مقال ال�سحي

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )75.000( درهم )خم�سة و�سبعون الف درهم فقط( مع 
الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   UAQCFICIREA2021 /0000503 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد عبدالرحمن حممد البلو�سي  
را�سد  بن  احمد  ال�سيخ  �سارع  البي�ساء  ال�سعبية  القيوين  اأم   : الإقامة  حمل  جمهول 
املعال مقابل م�سجد عبدالعزيز املاجد منزل رقم 92 هاتف رقم 0525636668  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003928 يف  الدعوى رقم
اىل املدعي عليه : املنال لإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء وتنظيف املباين ذ م م  ومن 

ميثلها قانونيا  
نعلمكم بان املدعي كري�سنا دا�س �ساندرا موهان دا�س بنجالدي�سي اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة 
، املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من  عجمان الإحتادية 
فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  او  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف   ، وم�ستندات  دفاع 

املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/11/30  - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني 
املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004206 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة عجمان لند العقارية - او من ميثلهم قانونا  

جمهول حمل الإقامة : عجمان - احلميدية 2 - فاك�س 067466685 - �س ب 8886 - 

عجمان رقم مكاين 5307810695  ت : 055/2990405 - 050/6777130 

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 

بوا�سطة  او  6( �سخ�سيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 

وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 

ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/6 م.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002612/ 
اإىل املحكوم عليه : عبداهلل جا�سم احمد بن هادي القمزي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الرباق لتاأجري ال�سيارات ، اجلن�سية م�سري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 29981.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

الدعوى : 2021/604 نزاع تعيني خربة جتاري - حماكم دبي 
اىل املدعي عليه / 1- كونيكتكو خلدمات تو�سيل الطلبات - ذ م م 

املدعي عليه / 2 - حممد كا�سف حممد يو�سف 
مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعى / �ساه بهرام مقبول �ساه وكيال عنه / هبة 
اأهلي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية. واأنه قد مت تكليفنا خبريا ح�سابيا مبوجب احلكم التمهيدي 
اأعاله  فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج ززوم يف  ال�سادر يف الدعوى 
التواجد  يرجى  وعليه   ، �سباحا   10.30 ال�ساعة  متام  يف   2021/12/12 املوافق  الحد  يوم 
موعد  قبل  تزويدنا  يرجى  كما  املحدد  باملوعد  زووم(  )برنامج  الفيديو  طريق  عن  واحل�سور 
الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد اللكرتوين للخربة واملبني ادناه - للتوا�سل 
معنا يرجى الإت�سال على الهاتف 0589323011 - هاتف 042206244 - بريد الكرتوين 

intrafinance@intra.ae :
مكتب اخلبري املحا�صبي وامل�صريف 

اإعالن بالن�صر 
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يف  الدعوى رقم 2021/280 جتاري كلي - دبي 

جابر م�سطفى رجا خ�سر ب�سفته �سريك باخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م( 
بوكالة املحامي / اإبراهيم علي املو�سى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

يف الدعوى رقم )2021/280( جتاري كلي - دبي 
املعلن اإليهم / املدعي عليهم / 

املدعي عليه الثاين / ابراهيم خليل ابراهيم هللو - ب�سفته �سريك ب�� اخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م( 
املدعي عليها الثالثة / اخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م(  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء  املوافق 
وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  متام  يف   2021/12/14

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

رقم القيد بوزارة العدل 534 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة
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ب���� دب��ي، �س  20331(  والكائنة  21 منطقة ح��رة  )���س ذ م م( )رخ�سة رق��م  �سركة /ن��ود 
ب 502368، دبي، دولة الم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، 
ات��خ��اذه بوا�سطة جمل�س  امل��ذك��ورة يف اع��الن ق��راره��ا للكافة وال��ذى مت  ترغب ه��ذه ال�سركة 

الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/8/1 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سيد / �سو�سيل مالهوترا  
ا�سم ال�سركة : ا�س كيه اأم انرتنا�سيونال حما�سبون قانونيون 

�س ب 183059 
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 1327 585 - 97150+  
Email:skminternational@gmail.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70021
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004216 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : داود تيفريي ليجي�سي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الب�ستان رقم مكاين 4393811938 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/6 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ظهور احمد خان   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2017/ M0003011 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : ظهور احمد خان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد ا�سماعيل كا�سف - اجلن�سية : بنغالدي�س  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 134123  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صاهل �صبري حممد �صبري   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004707/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساهل �سبري حممد �سبري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 22320 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009250 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديباك نارواين  
جمهول حمل الإقامة : دبي ند احلمر  

مو�سوع الدعوى : 1 - بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )100،00( )مائة الف درهم( 
مبلغ  املدعي  اىل  و�سرر  عطل  بدل  املادي  التعوي�س  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   -  2
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام   -  3 القا�سي.  يقدره 
2021/12/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
تاريخ  ايام من  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  الدعوى مرفقا بها كافة  على 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0003783 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / م�سطفى العروبي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�سالح / حممود �سالمة جمعه ابو �سباب   
بان  العروبي(  )م�سطفى  �سده  املطلوب  الطرف  بالزام  ناأمر   - احلكم  ن�س 
وقدره  مبلغا  �سباب(  ابو  جمعه  �سالمة  )حممود  الطالب  للطرف  يوؤدي 
بامل�سروفات  اللزام  مع  درهما(  وخم�سمائة  الفا  )اثنان  درهما(   42،500(
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/1/9749(
املنذرة : كرين اند�سريال �سريفي�سز - �س ذ م م 

�سد / املنذر اليهم 1- �سركة فلورا بورينج ملقاولت احلفر - ذ م م 
عا�سق  علي  نبيل   -2

�سيغة العالن بالن�سر 
املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر  العديل  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
املرت�سد بذمتهما وامل�ستحق للمنذرة باإجمايل مبلغ وقدره 170،100 درهم 
وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل �سوف ي�سطر 
له مع  امل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر 

الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/1/9748(
املنذرة : العاملية للحول ال�سالمي 

�سد / املنذر اليها / جنانةالوطنية لدارة امل�ساريع 
�سيغة العالن بالن�سر 

املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر  العديل  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
 116.719.75 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  للمنذرة  وامل�ستحق  بذمتها  املرت�سد 
5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإن��ذار واإل �سوف  درهم وذلك يف موعد اق�ساه 
ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له 

مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر

رقم )2021/9729(
املنذر : را�سمي دوجال 

املنذر اليه : برا�سانا كومار �سانكار انبيالي 
املو�سوع : اعالن بالن�سر لالنذار امل�سدق برقم )2021/1/154112( 

ينذر املنذر / املنذر  اليه يف هذا الإنذار وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
الن�سر ب�سداد مبلغ وقدره )500،000( درهم/ خم�سمائة الف درهم/ ،علما 
اتخاذ  �سي�سطر اىل  املنذر  ف��اإن  املذكورة  املهلة  ال�سداد خالل  انه يف حال عدم 
كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا يف ذلك اقامة دعوى ق�سائية للزامكم 
وامل�سروفات  والر�سوم  التاأخريية  الفائدة  مع  به  املطالب  املبلغ  قيمة  بدفع 

والتعوي�س عن العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007685 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / غدو�س افولبي اوكانالوون - العنوان : 9392284  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/11/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة ، بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)10486.86( ع�سرة اآلف واربعمائة و�ستة وثمانون درهم و 86 فل�س ( مع الفائدة بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�سل 
املبلغ املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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  اإعالن �صطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة تي�سنكروب اإنفرا�سرتكت�سر جي اأم بي اأت�س 
ابوظبي  ام��ارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  املانيا(   : )اجلن�سية 
)العنوان : �سارع الدفاع - �س ب 36774 - بناية نادي الوحدة الريا�سي الثقايف ، �س 

ب 36774( واملقيدة حتت رقم )4981( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب )901( ابوظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037149 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
العربية  الإمارات  اجلن�سية   ، ال�سام�سي  را�سد  عبيد  خليفة   : ال�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عادل رحمه 
�سلطان �سامل ال�سويدي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�سة )ال�سالة للتجارة( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )117926( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
تعديالت اخرى : حتويل الرخ�سة اىل الفرع رقم 1 ، تنازل �ساحب رخ�سة لآخر ، تغيري ال�سم 

التجاري من )ال�سالة للتجارة( اىل )التقدير لتجارة لوازم املدخنني فرع 1(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037121 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حممد ح�سن �سراج احلق ، اجلن�سية بنغالدي�س يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل  ال�سيد/ مور�سد ايوب 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الرولة(  الرخ�سة )كافترييا جنوم  ، اجلن�سية بنغالدي�س يف  علي 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )506722( ال�سادرة من دائرة الإقت�سادية ، تعديالت 
املادة )14(  ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. وعمالبن�س  اخرى : تغيري وكيل خدمات 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0036991 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة/ �سريفه حممد �سلطان كرم الهرمودي - اإماراتية 
زبيده  ال�سيدة/  اىل   )%100( البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  ارغب  اجلن�سية 
الرخ�سة  يف   )%100( ن�سبتها  لت�سبح  اجلن�سية  اإماراتي   - ا�سالمي  يو�سف  ح�سني 
رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  للتجميل(  رم�س  )مركز  با�سم 

)719399( تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، ا�سافة ن�ساط. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0037101 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول :خان وىل خان حممد ، اجلن�سية :باك�ستان  
اإىل الطرف الثاين : �سم�سري علي امري وىل ، اجلن�سية : باك�ستان  بال�سم التجاري 
)الربا�س ملقاولت الملنيوم والزجاج(  ن�ساط الرخ�سة )اأملنيوم وزجاج ،مقاولت 
فئة �ساد�سة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف دبا احل�سن - ال�سارقة 
رخ�سة جتارية رقم 520614 ال�سادرة بتاريخ 2003/9/17 يف دائرة يف دائرة 
التنمية الإقت�سادية دبا احل�سن. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على 

التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي عي�صى ملقاولت البناء -  ذ م م   
عري�صة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004632/ 

اإىل املحكوم عليه : علي عي�سى ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�ستن�سر ح�سني �ساه علي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0008086 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�سجا لتنظيف وطالء املعادن - العنوان : 9400708  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/11/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / بانا لل �سوخدين ، بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 4020 درهم )اربعة الف 
وع�سرون درهم( وت�سليمه جواز �سفره وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�سروفات واعفت 
لال�ستئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي 

خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008437 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد �سيف ماجد ال�سام�سي  
املوحد  الرقم  للن�ساء  ال�سجعة  29 مقابل حديقة  رقم  ال�سجعة منزل  ال�سارقة   : الإقامة  جمهول حمل 

  76291
بناء على طلب املدعية : هاجر �سعيد علي مقال ال�سحي

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )75.000( درهم )خم�سة و�سبعون الف درهم فقط( مع 
الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   UAQCFICIREA2021 /0000503 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد عبدالرحمن حممد البلو�سي  
را�سد  بن  احمد  ال�سيخ  �سارع  البي�ساء  ال�سعبية  القيوين  اأم   : الإقامة  حمل  جمهول 
املعال مقابل م�سجد عبدالعزيز املاجد منزل رقم 92 هاتف رقم 0525636668  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003928 يف  الدعوى رقم
اىل املدعي عليه : املنال لإ�سالح و�سيانة مكيفات الهواء وتنظيف املباين ذ م م  ومن 

ميثلها قانونيا  
نعلمكم بان املدعي كري�سنا دا�س �ساندرا موهان دا�س بنجالدي�سي اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة 
، املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من  عجمان الإحتادية 
فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  او  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف   ، وم�ستندات  دفاع 

املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/11/30  - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني 
املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004206 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة عجمان لند العقارية - او من ميثلهم قانونا  

جمهول حمل الإقامة : عجمان - احلميدية 2 - فاك�س 067466685 - �س ب 8886 - 

عجمان رقم مكاين 5307810695  ت : 055/2990405 - 050/6777130 

عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 

بوا�سطة  او  6( �سخ�سيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 

وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 

ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/12/6 م.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002612/ 
اإىل املحكوم عليه : عبداهلل جا�سم احمد بن هادي القمزي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الرباق لتاأجري ال�سيارات ، اجلن�سية م�سري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 29981.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

الدعوى : 2021/604 نزاع تعيني خربة جتاري - حماكم دبي 
اىل املدعي عليه / 1- كونيكتكو خلدمات تو�سيل الطلبات - ذ م م 

املدعي عليه / 2 - حممد كا�سف حممد يو�سف 
مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعى / �ساه بهرام مقبول �ساه وكيال عنه / هبة 
اأهلي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية. واأنه قد مت تكليفنا خبريا ح�سابيا مبوجب احلكم التمهيدي 
اأعاله  فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج ززوم يف  ال�سادر يف الدعوى 
التواجد  يرجى  وعليه   ، �سباحا   10.30 ال�ساعة  متام  يف   2021/12/12 املوافق  الحد  يوم 
موعد  قبل  تزويدنا  يرجى  كما  املحدد  باملوعد  زووم(  )برنامج  الفيديو  طريق  عن  واحل�سور 
الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد اللكرتوين للخربة واملبني ادناه - للتوا�سل 
معنا يرجى الإت�سال على الهاتف 0589323011 - هاتف 042206244 - بريد الكرتوين 

intrafinance@intra.ae :
مكتب اخلبري املحا�صبي وامل�صريف 

اإعالن بالن�صر 

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
يف  الدعوى رقم 2021/280 جتاري كلي - دبي 

جابر م�سطفى رجا خ�سر ب�سفته �سريك باخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م( 
بوكالة املحامي / اإبراهيم علي املو�سى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

يف الدعوى رقم )2021/280( جتاري كلي - دبي 
املعلن اإليهم / املدعي عليهم / 

املدعي عليه الثاين / ابراهيم خليل ابراهيم هللو - ب�سفته �سريك ب�� اخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م( 
املدعي عليها الثالثة / اخلط املتقدم للمقاولت )�س ذ م م(  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء  املوافق 
وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  متام  يف   2021/12/14

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153
رقم القيد بوزارة العدل 534 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
ب���� دب��ي، �س  20331(  والكائنة  21 منطقة ح��رة  )���س ذ م م( )رخ�سة رق��م  �سركة /ن��ود 
ب 502368، دبي، دولة الم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، 
ات��خ��اذه بوا�سطة جمل�س  امل��ذك��ورة يف اع��الن ق��راره��ا للكافة وال��ذى مت  ترغب ه��ذه ال�سركة 

الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/8/1 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سيد / �سو�سيل مالهوترا  
ا�سم ال�سركة : ا�س كيه اأم انرتنا�سيونال حما�سبون قانونيون 

�س ب 183059 
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 1327 585 - 97150+  
Email:skminternational@gmail.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
70021

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004216 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : داود تيفريي ليجي�سي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الب�ستان رقم مكاين 4393811938 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/6 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ظهور احمد خان   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2017/ M0003011 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : ظهور احمد خان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد ا�سماعيل كا�سف - اجلن�سية : بنغالدي�س  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 134123  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صاهل �صبري حممد �صبري   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004707/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساهل �سبري حممد �سبري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 22320 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 70522
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009250 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديباك نارواين  
جمهول حمل الإقامة : دبي ند احلمر  

مو�سوع الدعوى : 1 - بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )100،00( )مائة الف درهم( 
مبلغ  املدعي  اىل  و�سرر  عطل  بدل  املادي  التعوي�س  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   -  2
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام   -  3 القا�سي.  يقدره 
2021/12/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
تاريخ  ايام من  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  الدعوى مرفقا بها كافة  على 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/12/8 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0003783 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / م�سطفى العروبي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�سالح / حممود �سالمة جمعه ابو �سباب   
بان  العروبي(  )م�سطفى  �سده  املطلوب  الطرف  بالزام  ناأمر   - احلكم  ن�س 
وقدره  مبلغا  �سباب(  ابو  جمعه  �سالمة  )حممود  الطالب  للطرف  يوؤدي 
بامل�سروفات  اللزام  مع  درهما(  وخم�سمائة  الفا  )اثنان  درهما(   42،500(
ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/1/9749(
املنذرة : كرين اند�سريال �سريفي�سز - �س ذ م م 

�سد / املنذر اليهم 1- �سركة فلورا بورينج ملقاولت احلفر - ذ م م 
عا�سق  علي  نبيل   -2

�سيغة العالن بالن�سر 
املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر  العديل  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
املرت�سد بذمتهما وامل�ستحق للمنذرة باإجمايل مبلغ وقدره 170،100 درهم 
وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل �سوف ي�سطر 
له مع  امل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر 

الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2021/1/9748(
املنذرة : العاملية للحول ال�سالمي 

�سد / املنذر اليها / جنانةالوطنية لدارة امل�ساريع 
�سيغة العالن بالن�سر 

املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر  العديل  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
 116.719.75 وق��دره  مبلغ  باإجمايل  للمنذرة  وامل�ستحق  بذمتها  املرت�سد 
درهم وذلك يف موعد اق�ساه 5 ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإن��ذار واإل �سوف 
ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له 

مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/9729(
املنذر : را�سمي دوجال 

املنذر اليه : برا�سانا كومار �سانكار انبيالي 
املو�سوع : اعالن بالن�سر لالنذار امل�سدق برقم )2021/1/154112( 

ينذر املنذر / املنذر  اليه يف هذا الإنذار وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
الن�سر ب�سداد مبلغ وقدره )500،000( درهم/ خم�سمائة الف درهم/ ،علما 
اتخاذ  �سي�سطر اىل  املنذر  ف��اإن  املذكورة  املهلة  ال�سداد خالل  انه يف حال عدم 
كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا يف ذلك اقامة دعوى ق�سائية للزامكم 
وامل�سروفات  والر�سوم  التاأخريية  الفائدة  مع  به  املطالب  املبلغ  قيمة  بدفع 

والتعوي�س عن العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 70392
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007685 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / غدو�س افولبي اوكانالوون - العنوان : 9392284  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/11/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة ، بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)10486.86( ع�سرة اآلف واربعمائة و�ستة وثمانون درهم و 86 فل�س ( مع الفائدة بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�سل 
املبلغ املق�سى به ، وبالر�سوم وامل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522
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العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/9726(
املنذر : را�سمي دوجال 

املنذر اليه : تران�س جلف للخدمات الفنية - �س ذ م م 
املو�سوع : اعالن بالن�سر لالنذار امل�سدق برقم )2021/1/154118( 

ينذر املنذر / املنذر  اليه يف هذا الإنذار وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
انه  الن�سر ب�سداد مبلغ وق��دره )1،000،000( دره��م/ مليون دره��م/ ،علما 
يف حال عدم ال�سداد خالل املهلة املذكورة فاإن املنذر �سي�سطر اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية بحقكم مبا يف ذلك اقامة دعوى ق�سائية للزامكم بدفع 
قيمة املبلغ املطالب به مع الفائدة التاأخريية والر�سوم وامل�سروفات والتعوي�س 

عن العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9730(

املنذرة / طارق حمي الدين �سابر حممدين - �سوداين اجلن�سية
بوكالة املحامي / ح�سن عبداهلل ال علي 

املنذر اليه / احمد خليل حممد عبداهلل - م�سري اجلن�سية 
لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار العديل فاإن املنذر ، ينذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ 
قدره )138،000( درهم )مائة وثمانية وثالثون الف درهم( خالل خم�سة 
ب�سداد كامل  اليه  امل��ن��ذر  ، ويف ح��ال مل يقم  بالن�سر  ت��اري��خ الع���الن  اي��ام م��ن 
الإجراءات  باتخاذ كافة  املنذر  املحدد ف�سوف يقوم  املذكور خالل الجل  املبلغ 
القانونية �سدكم مع مطالبتكم بالفائدة القانونية عن املبلغ نتيجة التاأخري 

يف ال�سداد خالل الأجل املحدد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/9727(
املنذر : را�سمي دوجال 

املنذر اليه : بوزهات ليال اما رافيندرا نات مور جا�سريي 
املو�سوع : اعالن بالن�سر لالنذار امل�سدق برقم )2021/1/154101( 

ينذر املنذر / املنذر  اليه يف هذا الإنذار وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
الن�سر ب�سداد مبلغ وقدره )200،000( درهم/ مائتان الف درهم/ ، علما انه 
يف حال عدم ال�سداد خالل املهلة املذكورة فاإن املنذر �سي�سطر اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية بحقكم مبا يف ذلك اقامة دعوى ق�سائية للزامكم بدفع 
قيمة املبلغ املطالب به مع الفائدة التاأخريية والر�سوم وامل�سروفات والتعوي�س 

عن العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9690(

املنذر / �ستي�س �سنكردا�س روباين - هندي اجلن�سية 
بوكالة املحاميني / حممد عبد اهلل العامري ونوره احمد

املنذر اإليه )املدين( 1 - احمد حممد د�سوقي زكى اإبراهيم  م�سري اجلن�سية
املو�س�وع / اإعالن اإنذار عديل بالن�س�ر

حيث انه نتيجة تعامل جتاري بني الطرفني تر�سد للمنذر مبلغاً وقدره 1،750،000 درهم وقد حرر 
املنذر اليه من ح�سابه امل�سريف لدي بنك دبي الإ�سالمي للمنذر �سكني باملبلغ املرت�سد بحقة وعند عر�س 
املبلغ  ب�سداد  تقوم  بان  بالوفاء،  نكلفك  الإنذار  بهذا  فاإننا  لذا  �سداد.  دون  ارجتعاً  البنك  على  ال�سيكني 
الفائدة  درهم( مع  الف  و�سبعمائة وخم�سون  درهم )مليون   1،750،000 والبالغ  ذمتك  امل�ستحق يف 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة اأيام من 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات القانونية جتاهك باإ�سدار اأمر اأداء مببلغ 

املديونية بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/9728(
املنذر : هرجا�س دوجال 

املنذر اليه : حممد عبدالكليم حممد عبدالعليم 
املو�سوع : اعالن بالن�سر لالنذار امل�سدق برقم )2021/1/154059( 

ينذر املنذر / املنذر  اليه يف هذا الإنذار وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
الن�سر ب�سداد مبلغ وقدره )220،000( درهم/ مائتان وع�سرون الف درهم/، 
علما انه يف حال عدم ال�سداد خالل املهلة املذكورة فاإن املنذر �سي�سطر اىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا يف ذلك اقامة دعوى ق�سائية للزامكم 
وامل�سروفات  والر�سوم  التاأخريية  الفائدة  مع  به  املطالب  املبلغ  قيمة  بدفع 

والتعوي�س عن العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9730(

املنذرة / طارق حمي الدين �سابر حممدين - �سوداين اجلن�سية
بوكالة املحامي / ح�سن عبداهلل ال علي 

املنذر اليه / احمد خليل حممد عبداهلل - م�سري اجلن�سية 
ل��ذل��ك ، ومب��وج��ب ه��ذا الإن����ذار ال��ع��ديل ف���اإن امل��ن��ذر ، ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�سداد 
دره��م( خالل  الف  مبلغ قدره )138،000( درهم )مائة وثمانية وثالثون 
خم�سة ايام من تاريخ العالن بالن�سر، ويف حال مل يقم املنذر اليه ب�سداد كامل 
املبلغ املذكور. خالل الجل املحدد ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية �سدكم مع مطالبتكم بالفائدة القانونية عن املبلغ نتيجة التاأخري يف 

ال�سداد خالل الأجل املحدد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
الإعالن بالن�صر

رقم )2021/9654(
املنذر / �سطالن خليفة �سلطان احلبتور 

املنذر اليه / جالل حممد مليباري للتجارة العامة - �س ذ م م 
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/245186( 
موؤ�س�سات  واي  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�سدار  بالت�سوية  اليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�سليم العني املوؤجرة مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف 
وذلك خالل مدة اق�ساها 10 يوما من تاريخ الإنذار العديل مع حتميل املنذر 

اليه بكافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني)ن�صراً(

يف الق�صية التنفيذية رقم 3807 ل�صنة 2021
اىل املنفذ �سده / اأحمد عبداهلل اأحمد �سرور احلمادي

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني

قطعة رقم )1325( الكائن مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 3807 ل�سنة 2021 اخطاركم بوجوب �سداد الدين 
تبليغك  تاريخ  من  يوما   15 خالل  وذلك  املحكمة  ب�سندوق  اأعاله  التنفيذية  الق�سية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
الأ�سول  للبيع وفق  اأعاله  املذكور  العقار  ب�سان طرح  املنا�سب  القرار  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  وال  بخطابنا هذا، 
الحتادي  للقانون   2018 ل�سنة  وذلك عمال لن�س املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( 

رقم )11( ل�سنة 1992 ب�سان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله...

عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
الت�صميم ملقاولت البناء )ذ م م(  2- عالء قا�صم حممود 

)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002064/ 
اإىل املحكوم عليه : الت�سميم ملقاولت البناء )ذ.م.م(

17477 هاتف رقم :067448587  109 �س.ب  110 �سقة رقم  1 بناية اجلرف بلوك )A( رقم  اإمارة عجمان منطقة اجلرف  العنوان : 
فاك�س رقم : 067448589 جوال رقم : 0504806443 رقم مكانى : 4970512918

2- عالء قا�سم حممود - العنوان : اإمارة عجمان منطقة اجلرف 1 بناية اجلرف بلوك )A( رقم 110 �سقة رقم 109 �س.ب 17477 هاتف 
رقم : 067448587 فاك�س رقم : 067448589 جوال رقم : 971504806443 رقم مكانى : 4970512918 بريد الكرتوين: 

alaa_111927@yahoo.com & tbc2007ae@gmail.com
حيث اإنه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنفذ �سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 125629.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك  فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0021312 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء )عرب الر�صالة الن�صية(
املخطر / ليف هومز العقارية ذ م م، وميثلها قانونيا ال�سيد/ حممد يو�سف حممد كالو، بنغالدي�سي اجلن�سية، وكيال عنه ال�سيد اأحمد 
 MOJAU_2021_0016812 فاروق جاد ال�سيد جاد م�سري اجلن�سية، مبوجب الوكالة امل�سدقة ح�سب الأ�سول بالرقم

العنوان / عجمان - النعيمية2 - مبنى النعيمية 0515 - الطابق الأر�سي - وحدة رقم 4 هاتف : 0506283311
املخطر اإليه : الديار للتجارة العامة ذ م م، ومن ميثلها قانونيا، 

العنوان / عجمان - الرميلة 2 - خلف فندق رامادا - الديار للتجارة العامة - هاتف : 0527399570
املو�س�وع : اإخطار عديل بالوفاء ب�سداد قيمة ال�سيك - مببلغ 13500 درهم )ثالثة ع�سر الف وخم�سمائة درهم(

حرر املخطر اإليه اإىل املخطر �سيك م�سحوب على “ بنك دبي الإ�سالمي”
وخم�سمائة  الف  ع�سر  )ثالثة  درهم   13500 وقدره  مببلغ   ،  2020/12/12 ال�سيك رقم )100494( م�ستحق بتاريخ   -
درهم(، اإل اأنه عند تقدمي املخطر ال�سيك املذكور اإىل البنك اعيد بدون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف يف ح�ساب املخطر اإلية وحيث 

اأنه وعلى الرغم من امهال املخطر اليه ل�سداد املبلغ امل�ستحق ال اأنه مل ي�سدد املبلغ اإىل املخطر، 
املادي  ال�سرر  بالغ  املخطر  اأ�ساب  الذي  الأمر  وهو  ذلك  تخلف عن  اأنه  ال  بال�سداد  اأكرث من مره  املخطر  اإلية  املخطر  وعد  وقد 
واملعنوي نتيجة هذا التاأخري، لذلك ،  فاإن املخطر ينذر املخطر اإليه ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمته وذلك يف مدة اأق�ساها 
خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار واإل فاإننا �سوف ت�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع رفع 

الدعوى واملطالبة بالتعوي�س الكامل عن جميع  الأ�سرار التي ترتبت على عدم ال�سداد ،

الكاتب العدل 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
MOJAU_2021- 0036840 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 - اجلن�سية  تون�سية   - مي�ساوي  حممد  بنت  /حنان  ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�سماه )الطعام الطازج لتجارة مواد غذائية((  الفردية بوكيل خدمات  املوؤ�س�سة  متلك 
اأن  وحيث   ،  )770607( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
والتنازل  البيع  يف  ترغب   - اجلن�سية  تون�سية   - مي�ساوي  حممد  بنت  حنان   / ال�سيدة 
عن كامل ح�ستها البالغه )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ عبدالعزيز كاتيالتهو فالبيل 
املادة )14( فقرة )5( من  مويدو كاتيالتهو فالبيل - هندي اجلن�سية،  وعمالبن�س 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : �سيندهو راجي�س - اجلن�سية : الهند، ترغب يف البيع 
 - باناكول  راجي�س   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )مركز ركن ال�سفاء الطبي( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
بال�سارقة،   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )739450( رقم  رخ�سة  مبوجب 

تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممود احمد حممد - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد : �س�قر علي علي 
ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  )ال�سحافة  امل�سماه  الرخ�سة  بنغالدي�س، يف    : اجلن�سية   - احمد 
دائرة  من  ال�سادرة   )518106( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستعملة( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،

2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
البيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�س   : اجلن�سية   - دوول  �س�راج  ابراهيم  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )10%( وذلك اإىل ال�سيد : موزميل احلق امني احلق اجلن�سية : بنغالدي�س 
يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة مردف لت�سليح عادم وبراد ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)503616( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،
)ور�سة  لي�سبح  ال�سيارات(  وبراد  عادم  لت�سليح  مردف  )ور�سة  من  التجاري  ال�سم  تغيري   : اخرى  تعديالت 
ال�سيارات،  وبراد  ع�ادم  وتركيب  )ت�سليح  من  الن�ساط  تغيري   - ال�سيارات(  ومكيفات  كهرباء  ل�سالح  مردف 
ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات ، ا�سالح كهرباء ال�سيارات( لي�سبح )ا�س�الح مكيفات هواء ال�سيارات ، ا�سالح 

كهرباء ال�سيارات(
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
يف  يرغب   ، بنغالدي�س   : اجلن�سية   - الرحمن  عزيز  راجو   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : جاويد اخرت ريا�س احمد 
اجلن�سية : الهند. ليكن معلوم�اً للجميع باأن ال�سيد : حممد امداد ح�سني �سودرى حممد زكي 
البالغة )%50( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  ، يرغب يف  : بنغالدي�س  - اجلن�سية 
اإىل ال�سيد : جاويد اخرت ريا�س احمد - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه )ركن ال�سدرة 
للخياطة والتطريز( تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )779192( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى : ل يوجد
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
 ، بنغالدي�س   : اجلن�سية   - عبدالعزيز  ال�سالم  �سراج   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�سيد : حممد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
لتنجيد  امل�سماه )خدمات هوليود  الرخ�سة  باك�ستان يف   : ح�سنني مظهر ح�سني اجلن�سية 
ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )24416(  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  مقاعد 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : ري�سمابني �سانكت ليمبا�س�يا - اجلن�سية : الهند، 
البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن )50%( من كامل ح�ستها  البيع  ترغب يف 
اىل ال�سيدة : بو�سبابني جاجدي�سبهاى ليمبا�سيا رامانبهاى بار�سوتامبهاى ليمبا�سيا 
باأمارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  التنني  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   -
القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سدرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )747763( 
القانون  املادة )14( فقرة )5( من احكام   بال�سارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�س 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �شركة �شيمبلك�ض للزجاج واالملنيوم التجارية )ذ م م(  
العنوان : مكتب ملك 3 ا�س بز �سيتي بزن�س �سنرت - ا�ستدامة بي - ال�سكل القانوين : 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   512360  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   53054
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/12/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/22
308 ملك ال�سيخ جمعه بن احمد  ميثاق لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 
2500781-04  فاك�س  بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2500782  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�شابات
ال  جمعه  بن  احمد  بن  احمد  بن  جمعه  ال�سيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : العنوان 
-2500782  : فاك�س    04-2500781  : هاتف   - القرهود   - دي��رة   - مكتوم 
04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
 املذكور اأعاله لت�سفية �شركة �شيمبلك�ض للزجاج واالملنيوم التجارية )ذ م م(
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/12/28 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اأي اع��رتا���س  2021/11/22 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه  ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
الإعالن بالن�صر

رقم )2021/9560(
رقم املحرر  2021/1/195726 

املنذر : دانوب هوم ذ.م.م - فرع الفجرية
املنذر اإليهم : 1- ايدك�س لتجارة مواد البناء ملالكها حممد ب�سري �سوهارا بيفي

اجلن�سية ب�سفته املالك هندي  بيفي  �سوهارا  ب�سري  حممد   -  2
املو�سوع : اإنذار بالتكليف بالوفاء

اإم��ارة الفجرية مقرا  اأوًل : املنذرة هي فرع �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة تبا�سر ن�ساطها يف جمال التجارة ، وتتخذ من 
الأوىل  اإليها  املنذر   : ثانياً  الفجرية.  بلدية  عن  �سادرة   )19163( رق��م  التجارية  بالرخ�سة  التجاري  ن�ساطها  ملزاولة 
هي موؤ�س�سة فردية مملوكة من املنذر اليه الثاين تبا�سر ن�ساطها يف جمال جتارة مواد البناء ، و تزاول ن�ساطها التجاري 
بني  جتاري  لتعامل  نتيجة   : ثالثا  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  عن  �سادرة   )241726( رقم  التجارية  بالرخ�سة 
الطرفني ترتب يف ذمة املنذر اليهم املالية ل�سالح املنذرة مبلغا و قدره 25،068 )خم�سة وع�سرون الف و ثمانية و �ستون 
: قام املنذر اليهم ب�سداد جزء ب�سيط من تلك املديونية و امتنعوا عن �سداد الباقي و البالغ  درهم( لطالبة الأم��ر. رابعاً 
849،55،19 )ت�سعة ع�سر األفاأ وثمامنائة وت�سعة واأربعون درهما و خم�سة و خم�سون فل�سا( عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار 
لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�سد بذمتهم و البالغ 19،849،55 )ت�سعة ع�سر األفاً وثمامنائة وت�سعة واأربعون 
درهما و خم�سة و خم�سون فل�سا( خالل خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية 

للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اإىل املدعى عليهما ال�سادة / رامي عو�س قدورة  ، جمال احمد املجذوب فى الدعوى رقم 2020/1056 
جتاري جزئي اأبوظبي ، نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكور املقامة �سدكم من 
قبل املدعية : لرا عو�س عبدال�سالم قدوره ، وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفاً يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله 
ال�ساعة احلادية  متام  عقده يوم اخلمي�س املوافق 16-12-2021 يف  للح�سور اجتماع اخلربة املقرر 

ع�سر �سباحاً كاًل فى مكانه اجتماع مرئى عرب تطبيق  zoom    من خالل الرابط :
https://us04web.zoom.us/j/5014337625?pwd=T05ndW5SR056
aUxkYU1VdWxZOC9NUT09

تخلفكم  و يف حال  م�ستندات  لديكم من  ما  تقدمي  و  الدعوى  ب�ساأن  ا�ستف�سارات اخلبري  على  لالإجابة 
عن احل�سور او عدم ح�سور من ميثلكم يف الوقت املحدد �سلفا فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلربة و تقدمي 
تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا. و للتوا�سل مع اخلربة عرب الهاتف 

TGRS1115@gmail.com : رقم : 024443378 و الربيد اللكرتونى
اخلبري احل�شابي / حممد عبد الرحمن املرزوق

تبليغ ح�صور اجتماع خربة ح�صابية

70392
العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

 اإنذار عديل بالن�صر
 رقم   2021/22293

املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي  �س.م.ع 
املنذر اإليه  :  هودا عجوز _ اجلن�سية : ا�سرتاليا. 

نتيجة  دره��م   )72،706.43( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) ) 76290 / خ�سو�سي /الفئة ال�سابعة ع�سر/ اأبوظبي  ( من نوع 
) ميني كوبر _  �سالون ( موديل )2015( _ لون ) اأبي�س /اأحمر  ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
Defendant's notification by publication

Notification by publication Memo
Issued by Sharjah Federal Court, the Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0007685- (Partial)
To the defendant: Qudus Afolabi Okanlawo, Address: 9392284
We would like to inform you that on 30/11/2021, the court decided the judgment in the 
above lawsuit in favor of Sharjah Taxi LLC as follows:
The court ruled in presence:
To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 10486.86 (Ten 
Thousand four hundred Eighty-Six and Eighty-Six fils) with interest equals 5% as of 
the lawsuit registration date until the full payment, provided that it shall not exceed the 
ruled amount and on Fees and expenses
Judgement subject to appeal within the legal period from the day after publication
Judge
Najem Nakeleh
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 9/ 12/ 2021  Issue No : 13412
NOTIFICATION TO ADEFENDENT VIA PUBLICATION

Case Management Office, Ajman Federal Civil First Instant Court
Case No. 2021/4216 Civil Partial

To the Defendant: DAWUD TEFERI LEGESSE, who's address is un 
known: Address: Ajman - Al Bustan-Makani No. 4393811938.
You are obliged to attend at the hearing held on 20/12/2021, before 
the Case Management Office, Ajman Federal Civil First Instant Court 
(Case Manager Office No.6), personally or represented by an authorized 
attorney, And to submit an answer memo along with all the supporting 
documents, within not more than ten days as of the date of publication 
of this notification, in order to get a judgement regarding the above 
mentioned case in your capacity as defendant.
Judicial services office
Eyman Ahmed Al Awadi (Signed)
Ministry of Justice (Stamped)

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8400/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2503 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )485925( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سنجيتا بريتم نار�سينجهاين
ال�ساعة - قرية العمال  دوار   - ديرة  دبي - منطقة  ام��ارة   - املتحدة  العربية  عنوانه:المارات 

بلوك B مكتب رقم 635
املطلوب اإعالنه : 1- احمد عو�س �سعيد احمد احلدادي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )485925( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  8514/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر  رق���م:2021/5240  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

املنفذ به وقدره )61954( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : جوزر جبلبوروال

ال�ساعه - قرية العمال  دوار   - ديرة  دبي - منطقة  ام��ارة   - املتحدة  العربية  عنوانه:المارات 
بلوك B - مكتب رقم 635

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سحاق ديان ا�سحق جون - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )61954( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4509/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2021/2422 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )44656444( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - 

مكاين:2908894348 رقم   -  Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae
وميثله:�سامل ا�سماعيل فريوز احلارثي

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�س بوترا - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة مبنطقة 
اخلليج التجاري - برقم ار�س 78 - رقم الوحدات 1503 - ا�سم املبنى : SILVER TOWER وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اأعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4255/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

ب�سداد مبلغ )3.680.000.00( درهم ثالثة مليون  املدعي عليه  بالزام  با�سدار المر  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بال�سافة اىل  بتاريخ 2018/12/25  الدفع  وامل�ستحق   42 رقم  ال�سيك  اماراتي قيمة  درهم  الف  وثمانون  و�ستمائة 
الفائدة التاخريية بواقع ن�سبة 12% من تاريخ ارجتاع ال�سيك لعدم كفاية الر�سيد �سند الدين وحتى تاريخ ال�سداد 

التام م�سمول المر بالنفاذ املعجل الزام املطلوب �سده المر بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
 املدعي:�سركة اف ثري لالن�ساءات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع �سيخ زايد - مبنى بناية قرقا�س - �سقة طابق 
1 مكتب 102 - تامي �سكوير

املطلوب اإعالنه :  1- نقولدى باولو  -  �سفته : مدعي عليه
اول:بانفاذ  بتاريخ:2021/9/17 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
العقاري التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3.680.000( 
وبالر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2021/6/17  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م 
وامل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر        

 4453/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�سكون رود كون�سرتك�سن �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دبي بال�سرت دراي مك�س ذ.م.م

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الت�سريح بالدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليها 
ب�سورة منها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )36.345( درهم �ستة وثالثون الف 
الدعوى وحتى متام  رفع  تاريه  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  ، مع  دره��م  واربعون  وثالثمائة وخم�سة 
األفان درهم كتعوي�س  ال�سداد - احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره 2.000 درهم 
جابر لال�سرار التي ا�سابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها المتناع عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف 
الدعوى وحب�سها وحرمانها من النتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى 
-ال��زام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة   -  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2021/12/13

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 70392

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
      يف  ال�صتئناف رقم:1661/2021/322 ا�صتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�ستئنافية الثانية رقم 820
جزئي   ع��ق��اري  رق������م:1093/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:حممد �سعيد �سالح مقرم اجلابري

دب��ي - �سارع الب���راج - مبنى برج  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
وال�ست�سارات  للمحاماة  القبي�سي  علي  ح�سة   -  31 الطابق   3103 مكتي  �سقة   - برلينجتون 

القانونية - وميثله:ح�سة علي حممد حجي القبي�سي 
املطلوب اإعالنه:  1- الوادي الخ�سر للعقارات  -  �سفته: م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:1093/2021. وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء  املوافق  2021/12/15  ال�ساعة 09.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:616/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )1.773.820/47( 
والرباح   - فل�س  واربعون  و�سبعة  درهم  الف وثمامنائة وع�سرون  و�سبعون  و�سبعمائة وثالثة  درهم مليون 
التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع
عنوانه:دبي - بردبي - مدينه دبي الطبيه - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 043834587 - موبايل 

رقم:0504239566 - امييل:omer@emiratesislamicbank.ae - مكاين رقم:3135291835
املطلوب اإعالنه :  1- عائ�سة عبدالرزاق حممد عبدالرحيم املال-  �سفته : مدعي عليه

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�سرف  مو�سوع الإع��الن :  قد 
وع�سرون  وثمامنائة  الف  و�سبعون  وثالثة  و�سبعمائة  مليون  درهم   )1.773.820/47( وق��دره  مبلغ  املدعي 
درهم و�سبعة واربعون فل�س - والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/12/14  ال�ساعة 09.30 
�س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4474/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

وقدره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  الت�سامم  و/او  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام   : ال��دع��وى  مو�سوع 
)278.400.00( درهم مع الزامهم بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة وحتى متام ال�سداد . 

املدعي:فايربنت جلوبل �س.م.ح
عنوانه:المارات - امارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - مكتب رقم E1- 2111C - الهاتف:0557909785 - 

الربيد اللكرتوين:shaban.hegazy@yahoo.com - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- حممد لوؤي برهان الدين الأ�سقر -  �سفتهما : مدعي عليهما 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليهم بالت�سامن و/او الت�سامم فيما بينهم  مو�سوع الإع��الن :  قد 
بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )278.400.00( درهم مع الزامهم بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق 
كل فاتورة وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/12/14  ال�ساعة 09.00 �س ويقت�سي 
ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية الثانية ع�سر بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل 
موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فانت مكلف باحل�سور او 

من ميثلك قانونا وعليك بتقدمي مالديك من مذكرات او م�ستنجات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على القل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9142/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

: طالب  بالق�سية  -  �سفته  �����س.ذ.م.م  لأ���س��ن��ان  ه��وراي��زون  : معمل  الإع���الن  ط��ال��ب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سرف كولنجار فايليل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )51494( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70392 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        

18/2020/74 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- بارامي�سواري �ساكثفيل موروجان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2020/3/30  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة  ل�سالح/ 
ومقداره )39.787( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ يف:2020/2/1 وحتى ال�سداد التام 
كما الزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك.  حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن حكم بالن�صر        
18/2020/73 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- عمر قا�سم ادوو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2020/3/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة  ل�سالح/ 
ومقداره )146.652( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ يف:2020/2/1 وحتى ال�سداد التام 
كما الزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك.  حكما مبثابة 
العالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن حكم بالن�صر        
18/2020/630 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد ايوب عبداملجيد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2020/9/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
وقدره  مببلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  )عقار(  عجمان  عقارات  ل�سالح/موؤ�س�سة 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )454.178(
اتعاب  مقابل  دره��م  وثالثمائة  امل�ساريف  الزمته  كما  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        
18/2020/629 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- بينتي علي �سيكي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2020/9/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ مقداره 
)333.251( درهم ثالثمائة ثالثة وثالثون الف مائتني واحد وخم�سون درهم ، والفائدة بواقع %9 
�سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/8/5 وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن بالن�صر        
 7391/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- هند الع�سابي   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :عمرو بن علي بن �سامل البي�س
وميثله:عبداهلل يو�سف احمد انوهي اآل نا�سر 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/21 بالزام املعرو�س 
وقدره  مبلغ  يقابلها  وام  امريكي  دولر   )840.000( وق���دره  مبلغا  للطالب  ت���وؤدي  ان  �سدها 
)3.085.353.6( درهم الماراتي م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ 
املطالبة احلا�سل يف 2021/11/14 وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�س �سدها بامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1055/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

اربعمئة  دره��م   )413.389.90( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وثالثة ع�سر الفا وثالثمائة وت�سعة وثمانون درهما وت�سعون فل�سا - والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% على هذا 
اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  املبلغ 

املحاماة. 
املدعي:ديار للتطوير �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء الوىل - بردبي - دبي - مبنى ديار - �سقة 6 الطابق ال�ساد�س - خلف مول 
المارات - بجوار فندق �سويت نوفوتيل - وميثله:علي م�سبح علي �ساحي

املطلوب اإعالنه :  1- زهونق يل �سينغ  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/10 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ ديار للتطوير �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يدفع اىل املدعية مبلغ مقداره )413.389.90( درهم اربعمائة 
وثالثة ع�سر الفا ثالثمائة ت�سعة وثمانون درهما وت�سعون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2021/8/25 وحتى متام ال�سداد وبالزام املدعي عليه الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1052/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91

اأرج��ان الواقعة مبجمع دبي  A مبنطقة  مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية رقم 205 بربج مونت روز 
للعلوم بامارة دبي ورد حيازتها اىل املدعية خالية من ال�سواغل وال�سخا�س مع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية بدل النتفاع 
عن الوحدة بواقع )55.000( درهم وما ي�ستجد من بدل انتفاع حتى تاريخ التخلي الفعلي عن الوحدة وت�سليمها للمدعية والفائدة 
على هذا املبلغ بواقع 9% على هذا املبلغ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ديار للتطوير �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء الوىل - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديار مقابل مول الإمارات - �سقة 6 الطابق ال�ساد�س - 
بجانب فندق �سويت نوفوتيل - وميثله:علي م�سبح علي �ساحي

املطلوب اإعالنه :  1- نادر عبدالكرمي اأ�سدبور  -  �سفته : مدعي عليه 
ديار  اع��اله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/11/25 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
للتطوير �س.م.ع بت�سليم الوحدة العقارية رقم 205 بربج مونت روز A مبنطقة اأرجان الواقعة مبجمع دبي للعلوم بامارة دبي ورد 
حيازتها اىل املدعية خالية من ال�سواغل وال�سخا�س - 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )55.000( درهم حتى 
2021/8/25 والفائدة عليه بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وما ي�ستجد من ذلك التاريخ كبدل ربع م�ستحق على اأ�سا�س 
اجرة �سنوية قدرها )55.000( درهم �سنويا وحتى تاريخ التخلي عن العني وت�سليمها للمدعية نحو ما �سريد باملنطوق 3- الزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9028/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:265 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )102019( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : توتال �سولو�سن للهند�سة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - الطابق 21 مكتب رقم 2102 - هاتف 

042212494 - هاتف متحرك:0569747695 - رقم مكاين:3005495192
وميثله:روكز جورج حبيقه

املطلوب اإعالنه : 1- تومار ملقاولت البناء �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )102019.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  8778/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر  رق���م:6083/2021  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

املنفذ به وقدره )585515( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : حممد جمال الدين امري حمزه

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان - مبنى ا�سا�س - �سقة 
504 - وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد

املطلوب اإعالنه : 1- �ساتا�سيفام دافيد جنانا�سيهارام - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )585515( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70392 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  877/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 194/2020 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)792.561( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826

املطلوب اإعالنه : 1- حممد ح�سن بدري ح�سن  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )792561( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1129/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 221/2020 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )4.053.245( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- طارق عبدالرحيم عبدالرحيم حممد ا�سماعيل  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4.053.245( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1079/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 678/2020 عقاري جزئي 
)111.333( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0504643947 

 EXECUTION1@OMALC.AE:بريد اللكرتوين -
هاتف :042595777  -  IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه : 1- �سريودز هف فخرالدين  - �سفته : منفذ �سده

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
)111333.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:6321/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
ال�سيك  بذمته مبوجب  املرت�سد  املبلغ  للم�ستدعي  ي��وؤدي  بان  �سده  امل�ستدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
ال�ستحقاق احلا�سل  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية   - درهم  الف  درهم مائتي  وق��دره )200.000(  اجمايل  مببلغ 
املعجل  بالنفاذ  المر  �سمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى   2021/6/8 يف 

وبال كفالة
 املدعي: اندريو ليون �ستيبني

- هاتف  رق��م 1302  - مكتب   13 الطابق  الفريمونت  ف��ن��دق   - زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع   - ب��ردب��ي   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
info@ablawfirm.ae:رقم:043586113 - فاك�س رقم:043586116 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- را�سد حمدان عبداهلل حمدان الدرمكي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/18 - بالزام املطلوب 
�سده بان يوؤدي للطالب مبلغ )200000( درهم فقط مبلغ وقدره مائتي الف درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامه الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 

ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:6485/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم  ال��ف  و�سبعون  مائتان  دره��م  وق��دره )270.000(  مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي  ال��زام   : ال��دع��وى  مو�سوع 
والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل 2019/9/2 وحتى ال�سداد التام - 

ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
 املدعي:عبدالكرمي نا�سر �سعيد عثمان الواحدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الوىل - دبي - �سارع امليدان - مبنى مركز خلفان - �سقة 122 - جوار 
مركز البولينج

املطلوب اإعالنه :  1- برج القمر لتجارة مواد البناء ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/5 - بالزام 
والفائدة   - دره��م  ال��ف  و�سبعون  مائتان  دره��م   )270.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي 
والر�سوم  التام  ال�سداد  ال�سيك احلا�سل 2019/9/2 وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %5 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:6255/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )4.263.289.33( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف.
 املدعي:�سركة بريي ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ند ال�سبا - واحة دبي لل�سيليكون - بال�س تاورز - مكتب رقم 2401
املطلوب اإعالنهما :  1- نبي بخ�س ماديا 2- طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/12 - الزام 
اربعة ماليني ومائتان  املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )4.263.289.33( درهم 
وثالثة و�ستون الفا ومائتان وت�سعه وثمانون درهما وثالثة وثالثون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك على حدا وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �سمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له 

لذا ق�ست برف�سه .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70448
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العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:887/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )566.879.35( درهم 
خم�سمائة و�ستة و�ستون الفا وثمامنائة وت�سعة و�سبعون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا - والفائدة القانونية 9% من 
تاريخ دخول املدعو - حممد �سياء الدين التا�سي يف 2020/6/8 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�سروفات والتعاب . 

املدعي:امل�ست�سفى المريكي دبي �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�سة جيم�س وين�س�سرت - مقابل فندق املوفمبيك - منطقة رقم 

319 - �سارع 15اأ - مكاين:3009592077 - وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار
املطلوب اإعالنه :  1- رئيفة بديع العظم -  �سفته : اخل�سم املدخل 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ )566.879.35( درهم خم�سمائة و�ستة و�ستون الفا وثمامنائة وت�سعة و�سبعون درهما وخم�سة وثالثون 
فل�سا - والفائدة القانونية 9% من تاريخ دخول املدعو - حممد �سياء الدين التا�سي يف 2020/6/8 وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�سروفات والتعاب - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/12/20  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8802/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1483/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املحكوم به وقدره )2896579.6( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سيونهان �سوينهانوف
عنوانه:العنوان املختار مكتب احمد الرئي�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - دبي - ديرة 
- رقة البطني - فندق المارات كونكورد - برج املكاتب - الطابق 15 - مكتب رقم 1506 - رقم 

مكاين:9480230888
املطلوب اإعالنه : 1- امبرييوم للتجارة �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2896579.60( وق��دره  به 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7280/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املبلغ  ب�سداد   ، اداء  اأم��ر  رق���م:3772/2021  الدعوى  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
املحكوم به وقدره )214942.74( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ال�سفوة للتقنية �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - عود ميثا - عود ميثاء - بناية املخاوي - مكتب رقم 215

املطلوب اإعالنه : 1- �سوبها لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )214942.74( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1181/2020/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزامهم بالت�سامم والتكامل بالر�سوم 
وامل�ساريف اتعاب املحاماة. 

املدعي:مارينا 3 كيه ليمتد - �سابقا هاربور هولدجنز ليمتد - حاليا
عنوانه:امارة دبي - الثنية الثالثة - الرو�سة - اعمار بيزن�س بارك - بناية رقم 2 - �سارع ال�سيخ زايد - ا�سفل 

البناية بنك اأبوظبي التجاري - متحرك:0557665402 - رقم مكاين:1507976699 
املطلوب اإعالنهما :  1- جوليا لين�سكايا 2- اأيفان �ساري�سيف  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/1/27 يف الدعوى املذكورة 
بف�سخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم 612 يف امل�سروع امل�سمى هاربور ريزيدن�س املوؤرخ 2009/1/18 وحمو ا�سم 
املدعي عليهما الوىل والثاين من �سحيفة الت�سجيل العقاري لتلك الوحدة واعادتها ل�سم املدعية والزمتهما 
امل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:130/2021/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

لها  يوؤديا  بان  الت�سامن  �سبيل  على  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم  املوقرة  املحكمة  من  املدعية  تطلب   : الدعوى  مو�سوع 
مبلغ )40.932.758.66( درهما والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع 

حتميلهما بالر�سم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الثالثة ع�سر - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى جممع م�سانع 
نا�سيونال - �سقة جممع م�سانع نا�سيونال - بالقرب من دوار نا�سيونال 

املطلوب اإعالنه :  1- ال�سركة املتحدة الوطنيه التجاريه ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
درهم   )35.877.879.86( مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي  بالزام  املحدودة  الوطنية  الأ�سباغ  �سركة م�سانع 
خم�سة وثالثون مليونا وثمامنائة و�سبعة و�سبعون الفا وثمامنائة وت�سعة و�سبعون درهما و�ستة وثمانون فل�سا - والفائدة 
القانونية 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2021/3/14 وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خم�سة الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست الدعوى بالن�سبة للمدعي عليه الثاين ، حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1128/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

بال�ستئناف  واملعدل  جزئي  عقاري   287/2021 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
رق��م:665/2021 عقاري ا�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.327.071( درهم �سامال للر�سوم 

وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- فادي نا�سر جامو�س  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1327071.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر 

 492/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  انيل كومار �سرما تريلون �ساندرن 2- �سوين �سارما انيل كومار 

�سرما -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل م�ساهمة خا�سة

وميثله:بدر حممد علي القرق 
ل�ستالم  وذل���ك  خماطبتكم  ب����ت����اري����خ:2021/11/13  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت 
املنقولت الكائنة يف العقار رقم 402 - بالر�س رقم 1327 - مبنى مزايا 12 - مبنطقة 

وادي ال�سفا 2 - رقم املبنى 1 وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 

اعالن بالن�صر        
 2836/2021/11 مدين جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- موزة علي قايد علي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة جمموعة المارات لالت�سالت - جمموعة ات�سالت �س.م.ع
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.414.02( درهما 
ع�سرون الفا واربعمائة واربعة ع�سر درهما وفل�سان والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام   -  يقت�سي ح�سوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم 
الحد املوافق 2021/12/12 ال�ساعة 09:00 �سباحا اىل ال�ساعة 12:00 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن 
بعد والتي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي - اخلدمات العامة - جدول جل�سات 

الق�سايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2827/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى العا�سرة رقم 413

والر�سوم  دره��م   )179181.13( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:�سركة بيت البرتجي الطبية �س.ذ.م.م - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي ،  �سارع ام هرير - مبنى املخاوي - �سقة 

215 - مقابل نادي الن�سر
املطلوب اإعالنه :  1- فهد �سليمان �سعيد املري -  �سفته: مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)179181.13( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/12/9  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف التنفيذ رقم  119/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

املنفذ به وقدره )1.288.291/33(  املبلغ  2020/421 عقاري جزئي ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم 
درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 
موبايل   -  043874225 رق����م  ه���ات���ف   - دب����ي  و���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة جت�����ارة  ب���ج���وار   - ي���ا����س  ب��ن��ي  ����س���ارع   - دي�����رة   - دب����ي  :ام�������ارة  ع���ن���وان���ه 

رقم:0557016552 
املطلوب اإعالنه : جاوراف جاين اجيت جاين 

عنوانه :امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�سقة رقم 2404 - الطابق رقم 24 - مبنى رقم 8 وي�ست هايت�س 1 - قطعة الر�س رقم 11 
gaurav@nmay.ae - 0502601477 - 0502601477 رقم البلدية 465-346 هاتف رقم:045521356 - رقم

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم البلدية 
465-346 رقم املبنى 8 - ا�سم املبنى وي�ست هايت�س 1 - رقم العقار 2404 - رقم الطابق 24 - امل�ساحة 132.39 مرت مربع - القيمة 

الكلية 1.312.965.11 درهم -    مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
اعالن بيع  عقار بالن�صر   - للمنفذ �صده

يف التنفيذ رقم  119/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

املنفذ به وقدره )1.288.291/33(  املبلغ  2020/421 عقاري جزئي ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم  مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم 
درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 
موبايل   -  043874225 رق����م  ه���ات���ف   - دب����ي  و���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة جت�����ارة  ب���ج���وار   - ي���ا����س  ب��ن��ي  ����س���ارع   - دي�����رة   - دب����ي  :ام�������ارة  ع���ن���وان���ه 

رقم:0557016552 
املطلوب اإعالنه : جاوراف جاين اجيت جاين 

عنوانه :امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�سقة رقم 2404 - الطابق رقم 24 - مبنى رقم 8 وي�ست هايت�س 1 - قطعة الر�س رقم 11 
gaurav@nmay.ae - 0502601477 - 0502601477 رقم البلدية 465-346 هاتف رقم:045521356 - رقم

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم البلدية 
465-346 رقم املبنى 8 - ا�سم املبنى وي�ست هايت�س 1 - رقم العقار 2404 - رقم الطابق 24 - امل�ساحة 132.39 مرت مربع - القيمة 

الكلية 1.312.965.11 درهم -    مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22301
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  جوجي �ساكو �ساكو – اجلن�سية :الهند. 
نتيجة  دره��م   )27،732.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 72311 / خ�سو�سي /10/ اأبوظبي  ( من نوع ) ني�سان �سينرتا   _ 
�سالون   ( موديل )2016( _ لون ) SILVER( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22299
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  اوياتولو كامباروف – اجلن�سية :اوزبك�ستان. 
نتيجة  دره��م   )55،377.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
اكورد       اأبوظبي ( من نوع ) هوندا  ال�سيارة رقم ) ) 95747 / خ�سو�سي /17/ 
_ �سالون   ( موديل )2018( _ لون ) GRAY( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22296
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  رو�سني نو هوكانو امري امري – اجلن�سية :الهند. 
نتيجة  دره��م   )31،037.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) ) 99506 / خ�سو�سي /O/ دبي  ( من نوع ) ني�سان �سنرتا       _ 
�سالون   ( موديل )2016( _ لون ) ابي�س لوؤلوؤي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

رقم   2021/22308
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  خيالن راجيندرا كومار �ساه – اجلن�سية :الهند. 
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )100،243.00( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 NISSAN  ( ن��وع  م��ن   ) دب���ي    /I/ خ�سو�سي   /  66809  (  ( رق��م  ال�سيارة 
واملمولة  اأبي�س(   ( لون   _  )2021( موديل   ) اأ�ستي�سن     _  XTERRA

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22298
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  انطون غولو�ست�سيكني  – اجلن�سية :املانيا. 
نتيجة  دره��م   )28،139.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 DODGE  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /V/ خ�سو�سي /  65908  (  ( رق��م  ال�سيارة 
واملمولة  اأ�سود(   ( لون   _  )2013( موديل   ) ا�ستي�سن    _  CHARGER

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2021/22302
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  مب�سر علي نا�سر حممود – اجلن�سية :باك�ستان. 
نتيجة  دره��م   )64،239.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 76187 / خ�سو�سي /3/ ال�سارقة ( من نوع ) هايونداي النرتا   
ل��ون ) رم��ادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  _ �سالون  ( موديل )2022( _ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22305
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  فور  زون للديكور ذ م م. 

نتيجة  دره��م   )14،794.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 92325 / خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) �سوزوكي �سويفت     _ 
هات�سباك   ( موديل )2016( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22338
املنذر :  م�سرف الهالل  �س م ع

املنذر اإليه  :  اأحالم عبداملجيد جعبي وي�س نزاد    – اجلن�سية : اإيران . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )55،132.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 /Q/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 20171 / خ�سو�سي 
اأبي�س( واملمولة  دبي ( من نوع ) كيا اوبتما   _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم 2021/22297
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  فور  زون للديكور ذ م م. 

نتيجة  دره��م   )12،408.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 60552 / خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) �سوزوكي �سويفت     _ 
هات�سباك   ( موديل )2016( _ لون ) ف�سي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22295
املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي  �س.م.ع 

املنذر اإليه  :  خليفه مال اهلل خلفان خلف احلمادي _ اجلن�سية : الإمارات. 
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )102،448.29( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 NISSAN  ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي    /S/ خ�سو�سي /  75009 (  ( رق��م  ال�سيارة 
PATROL_  اأ�ستي�سن ( موديل )2019( _ لون ) ذهبي رمادي ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22339
املنذر :  م�سرف الهالل  �س م ع

املنذر اإليه  :  �سيبي �سيامال �سوند اري�سان  – اجلن�سية : الهند. 
الإخالل  نتيجة  درهم   )39،367.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 17050 / خ�سو�سي /B/ دبي 
( من نوع ) A3 اودي   _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) اأحمر( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22306
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع
املنذر اإليه  :  فور  زون للديكور ذ م م. 

نتيجة  دره��م   )15،519.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رق��م ) 60161 / خ�سو�سي /T/ دب��ي ( من ن��وع ) رينو دا���س��رت    _ 
اأ�ستي�سن   ( موديل )2017( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13412 بتاريخ 2021/12/9 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2021/22307
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  نقليات امبرييال �س ذم م . 
نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )212،592.00( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 29239 / خ�سو�سي /S/ دبي  ( من نوع ) ا�سوك ليالند فالكون   
_ با�س ثقيل    ( موديل )2016( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  اأم�س الأول الثالثاء، من  انطلقت م�ساء 
اأم�سيات  اأوىل  ال�����س��ع��ار،  وق��ب��ل��ة  ال�����س��ع��ر  م��ل��ت��ق��ى 
لل�سعر  والأ���س��خ��م  الأول  التلفزيوين  ال��ربن��ام��ج 
مو�سمه  يف  املليون”  “�ساعر  ب��رن��ام��ج  ال��ن��ب��ط��ي  
ها على الهواء مبا�سرة يف متام  العا�سر، والتي مت بثُّ
ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء من م�سرح �ساطئ 
وتطبيق  والإم����ارات  بينونة  قناتي  وع��رب  ال��راح��ة 

�ساعر املليون.
فار�س  طيار  الركن  اللواء  معايل  الأم�سية  ح�سر 
رئي�س  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي  خلف 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل��ن��ة 
وال���رتاث���ي���ة يف اأب���وظ���ب���ي، و���س��ع��ادة حم��م��د جالل 
وال�سيد  الإم��ارات  اأنباء  وكالة  عام  الري�سي مدير 
اإدارة  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي  �سيف  عي�سى 
امل��ه��رج��ان��ات وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
رئي�س جمل�س  وال�سيد حممد احلمادي  اأبوظبي، 
اإدارة جمعية ال�سحفيني الإماراتية، وعبيد خلفان 
املزروعي مدير اإدارة التخطيط وامل�ساريع باللجنة، 
الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�سي  بطي  وع��ب��داهلل 
اخلوري  اأحمد  وعبدالرحيم  باللجنة،  والت�سال 
مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة باللجنة، اإىل جانب 

عدد من ممثلي و�سائل الإعالم وال�سحافة.
“ح�سني  ال��ف��ن��ان  ب�سوت  زايد”  “ال�سيخ  كلمات 

اجل�سمي«
اإحدى  “�ساطئ الراحة”  تاألقت احللقة بق�سيدة 
زايد  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  للقائد  ال�سعرية  ال��روائ��ع 
واأحلان  غناء  من  ثراه”،  اهلل  “طيب  �سلطان  بن 
اأبيات  وم��ن  اجل�سمي،  ح�سني  الإم���ارات���ي  الفنان 

الق�سيدة:
»ريت انا يف �ساطي الّراحه     من �سرور واإْن�س ما 

ريته
ٍد بيته من ورود تنِبّ اأرياحه          واجلمال م�سِيّ

َلو���س��اف يف  كاملة  ال�ساحه     ِتْتَمْرَيح على  ح��ور 
�سيته«

خم�سني عام...ودارنا قبلة املجد
امل���ج���د...    خم�سني  ع���ام...ودارن���ا قبلة  خم�سني 

عام...وحلمنا يف �سماها... 
توح��دت...والن��ور فيها جت���دد..          زاي�د غر�س 

واأبدع... وبيده �سقاها... 
من هيبة املا�سي... اإىل اليوم للغد     وطموحها 

يكرب... ونكرب مع����اها... 
الربنامج  مقدمي  رحب  ال�سعرية،  الأبيات  بهذه 
“ح�سني العامري” و “ندى ال�سيباين”، بجمهور 
ال�سعر النبطي يف م�سرح �ساطئ الراحة ومتابعي 

برنامج �ساعر املليون عرب  �سا�سات التلفاز.
التحكيم  جل���ن���ة  ب���اأع�������س���اء  ال���رتح���ي���ب  مت  ك���م���ا   
)الدكتور غ�سان احل�سن، ال�ساعر والإعالمي حمد 
ال�سعيد، �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر(، 
واأع�ساء اللجنة ال�ست�سارية )بدر �سفوق، وتركي 

املريخي(.
لوحة �سعرية من �سعراء املوا�سم الت�سع ال�سابقة

قدم 9 �سعراء من املوا�سم الت�سع ال�سابقة لربنامج 
امل���ل���ي���ون، ل���وح���ة ���س��ع��ري��ة مت��ث��ل م�سرية  ���س��اع��ر 
اأولها  انطلق  التي  موا�سمه  م��دار  على  الربنامج 
التا�سع  املو�سم  اإىل  2006 -2007 و�سوًل  عام 
�ساعر  مو�سم  ك��ل  مثل  حيث   ،2019  -  2018

واألقى اأبيات �سعرية، لت�سكل م�سرية برنامج �ساعر 
املو�سم  ل�سعراء  ال��راي��ة  ي�سلمون  وكاأنهم  املليون، 
اأجل  من  املناف�سة  م�سوار  يتابعون  ال��ذي  العا�سر 

الرتقاء بال�سعر النبطي.
جنوم رحلة املو�سم العا�سر 

���س��اع��ر اع��ت��ل��وا م�����س��رح ���س��اط��ئ ال���راح���ة، هم   48
جنوم رحلة املو�سم العا�سر ل�ساعر املليون، والذين 
ومروا  املت�سابقني،  اآلف  ب��ني  م��ن  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
فا�ستحقوا  وامل��ق��اب��الت،  الخ��ت��ب��ارات  من  مبراحل 
الراحة،  �ساطئ  احل��ل��م  مل�سرح  ب��ج��دارة  ال��و���س��ول 
وليتناف�سوا على اللقب الأ�سخم يف الوطن العربي 

“�ساعر املليون«.
مراحل الربنامج

ا�ستعر�س خالل احللقة، اآلية املناف�سة يف الربنامج 
ولها  رئي�سية،  م��راح��ل  خم�س  على  ت��ت��وزع  وال��ت��ي 
م��ع��اي��ري واآل����ي����ات، و���س��ي��ك��ون م��ع��ي��ار ال���درج���ات يف 
التحكيم،  % للجنة   50 الأوىل  الثالث  املراحل 
و50 % للجمهور(، حيث تت�سمن املرحلة الأوىل 
�سعراء،  �ستة  منها  كل  يف  ي�سارك  اأم�سيات  ثماين 
يتاأهل منهم ثالثة �سعراء )واحد اأو اثنني بقرار 
ويف  اجلمهور،  بت�سويت  والبقية  التحكيم(  جلنة 
ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة ي��ت��اأه��ل 24 ���س��اع��راً، اأم���ا املرحلة 
كل منها  ي�سارك يف  اأرب��ع حلقات  تت�سمن  الثانية 
اأو  يتاأهل منهم ثالثة �سعراء )واحد  �ستة �سعراء 
بت�سويت  والبقية  التحكيم(  جلنة  ب��ق��رار  اثنني 
�ساعراً،   12 املرحلة  نهاية  يف  ليتاأهل  اجلمهور،  
اأم�سيتني ي�سارك يف  واملرحلة الثالثة تنق�سم على 
�سعراء  ثالثة  منهم  يتاأهل  �سعراء  �ستة  منها  كل 
والبقية  التحكيم(  جلنة  بقرار  اثنني  اأو  )واح��د 

بت�سويت اجلمهور، ويتاأهل يف نهايتها 6 �سعراء.
النهائية(  ن�سف  )الأم�سية  الرابعة  املرحلة  ويف 
يتناف�س 6 �سعراء دون ا�ستبعاد اأي �ساعر، واللجنة 
مت��ن��ح ال�����س��ع��راء ال���دراج���ات م��ن اأ���س��ل 60 درجة 
)مق�سمة اإىل 30 درجة خالل هذه الأم�سية و30 

ي�سوت  حني  يف  النهائية(،  الأم�سية  خالل  درج��ة 
اجلمهور خالل الأ�سبوع الأخري لختيار �ساعرهم 

املف�سل.
النهائية(  )الأم�������س���ي���ة  اخل��ام�����س��ة  امل��رح��ل��ة  ويف   
اللقب، ويف  اإىل  للو�سول  ال�ست  ال�سعراء  يتناف�س 
ختامها يتم احت�ساب الدرجات بجمع درجات جلنة 
التحكيم الرتاكمية من احللقة ال�سابقة واحلالية 
اجلمهور  ت�سويت  ون�����س��ب   60 م��ن  وجم��م��وع��ه��ا 
الدرجات،  ك��ام��ل  اأ���س��ل  م��ن   40% ت�سكل  ال��ت��ي 
ومن ثم تعلن النتائج النهائية مع حتديد املراكز 
الأول حامل بريق  املركز  اإىل  ال�ساد�س  املركز  من 

ال�سعر للمو�سم العا�سر.
جلنة التحكيم

ت���ق���دم ال���دك���ت���ور غ�������س���ان احل�������س���ن، ع�����س��و جلنة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  وال��ت��ربي��ك  بالتهنئة  التحكيم، 
العربية املتحدة مبنا�سبة العيد اخلم�سني، موؤكداً 
بالتقدم  مليئة  م�����س��ت  ال��ت��ي  ع���ام  اخل��م�����س��ني  اأن 

والنه�سة والزدهار.

القائمني على برنامج �ساعر  واأ�ساد احل�سن بدور 
املليون الذين ا�ستطاعوا رغم الظروف ال�ستثنائية 
اأن  اإىل  ان��ق��ط��اع  ال��ربن��ام��ج دون  ب��ه��ذا  ي�����س��ريوا  اأن 

و�سل لهذا املرحلة بح�سور اجلمهور يف امل�سرح.
وقال حمد ال�سعيد، ع�سو جلنة التحكيم، “اأهنئ 
دولة الإمارات على هذا التاألق وهذه ال�ستمرارية 
اأن  موؤكداً  والأدبية”،  الثقافية  امل�ساريع  ملثل هذه 
ي�سار  اأك��ادمي��ي  �سرح  ال��ي��وم  اأ�سبح  املليون  �ساعر 
ي�سدر  اأن  الربنامج  ا�ستطاع  وق��د  بالبنان،  اإل��ي��ه 

كوكبة جميلة اإىل ال�ساحة الأدبية وال�سعرية.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  ال�سكر  ال�سعيد  ووج��ه 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، لدعمه 
ا�ستمراريته،  ال��ربن��ام��ج  ل��ي��وا���س��ل  ال���الحم���دود 
ال�سعر  لأن  ا�ستثنائي  العا�سر  املو�سم  اإىل  م�سرياً 
و�سل اإىل قمة الن�سوج، واملتابع ملوا�سم الربنامج 
ال�سعري  والتطور  الن�سوج  هذا  يالحظ  ال�سابقة 

عند ال�سعراء.

واأكد �سلطان العميمي، ع�سو جلنة التحكيم مدير 
اأكادميية ال�سعر، “خم�سني عام عظيمة مرت على 
دول����ة الإم�������ارات، ه���ذا الحت�����اد ال��ع��ظ��ي��م الناجح 
الكبري بني الإم���ارات ال�سبع، وال��ذي حتققت فيه 

اأعظم الإجنازات«.
املو�سم  بهذا  تكتمل  م��وا���س��م   ت�سع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
م�ستوى  على  الأك��رب  ال�سعرية  للم�سابقة  العا�سر 
العامل، والأ�سخم عاملياً من اجلوائز اأي�ساً، م�سرياً 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��م  اإىل 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان، ويل عهد 
ق��اب��ل��ت جلنة  ال���ذي  ل��ل��ربن��ام��ج  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
املا�سية،  املوا�سم  يف  ال�سعراء  اآلف  فيه  التحكيم 
�ساطئ  م�سرح  اإىل  تاأهلوا  ال��ذي  ال�سعراء  ومئات 

الراحة للمرحلة النهائية من التناف�س.
حممد  املرحوم  الفقيد  “ن�ستذكر  العميمي  وقال 
خ��ل��ف امل����زروع����ي، احل��ا���س��ر  ب���اإجن���ازات���ه، وال���ذي 
اأح��د رج��الت هذا الوطن وما قدمه �سيبقى  كان 
الأوىل  بدايتنا  ن�ستذكر  م�سيفاً  الذاكرة”،  يف 
الأوىل،  املوا�سم  خ��الل  امل�سابقة  يف  الأ���س��ات��ذة  م��ع 
ون�ستذكر نهاية املو�سم ال�سابق وبداية هذا املو�سم 
ما  واأن  م�ستمرة،  وامل�سابقة  ك��ورون��ا  اأزم���ة  و���س��ط 

حتقق هو �سيء عظيم والقادم اأجمل.
�ستة جنوم ر�سموا نقطة انطالقة احللم

ر����س���م ���س��ت��ة جن����وم ن��ق��ط��ة ان��ط��الق��ة احل���ل���م على 
اأم�سيات  اأوىل  الراحة مع انطالقة  م�سرح �ساطئ 
الال  “ن�سخة  العا�سرة  ن�سختة  يف  املليون  �ساعر 
من  ال���ع���ويف  حم��م��د  )اأح���م���د  وه����م  م�ستحيل”، 
الكويت،  من  الديحاين  بدر  خالد  عمان،  �سلطنة 
ال�سعودية،  م��ن  احل��رب��ي  ال�سمني  ع��ب��دال��رح��م��ن 
عبداهلل علي النعيمي من الإمارات، في�سل ال�سن 
اخلماي�سة  ع�سام  جم��د  ال�سعودية،   م��ن  العنزي 
العويف  حممد  اأحمد  ال�ساعر  الأردن(.وق�����دم  من 
على  “تكونات  بعنوان  ق�سيدة  عمان  �سلطنة  من 
غربي  )م��ن  مقدمتها  يف  ج��اء  احلجر”،  جمايل 

ر  “ْجبال ال حجر” والريح  كّفنٍي جتود        ومْت�سِّ
“ال�سيبة” ال�سحاب اللي همت �سبابته(.

الكويت،  الديحاين من  بدر  ال�ساعر خالد  واألقى 
الأح���الم ل  �سم�س  )ي��ا  ق�سيدة ج��اء يف مقدمتها 
ت�ستعجلني ال��غ��روب         ب�اقي رك�اب العمر ، م�ا 

�سّدت ارحالها(.
من  احل��رب��ي  ال�سمني  عبدالرحمن  ال�ساعر  اأم���ا 
ال�سعودية، فقدم ق�سيدة “عكاز الفخر” وجاء يف 
مقدمتها )ارجِتز .. يف كل حمفل لك مقام و لك 
�سيافة       ليلتك غ��ّرا .. وني�سانك على �سدرك 

�سرفها(.
واأطل ال�ساعر عبداهلل علي النعيمي من الإمارات، 
بعني   .. “نحن  ع��ن��وان  حت��م��ل  وط��ن��ي��ة  بق�سيدة 
)م���ّرت  مطلعها  يف  ج���اء  والأر�س”،  ال�����س��ح��اب��ة 
ن��وٍد عليل      وا�ستب�سرت يوم  �سحابه على كّفني 

فوق ار�س ال�سالم اعربت(.
ال�سعودية،   م���ن  ال��ع��ن��زي  ال�����س��ن  ف��ي�����س��ل  واأل���ق���ى 
)الأحنف(  نهر  “جّف  مقدمتها  يف  ج��اء  ق�سيدة 
وراج�����ت ع��ل��ي��ه الأُح�����ج�����ي�����ات       و���س��ول��ف��ت )ذات 

ال�سال�سل( �سّره لوادي طوى«.
وقدم ال�ساعر جمد ع�سام اخلماي�سة من الأردن، 
)مِلَع  مطلعها  يف  جاء  “َم�ساِهد”  بعنوان  ق�سيدة 
زب��رق��ان الليل ، م��ن يخرب ال��دي��ج��ور؟      رفيقه 

ه(. �سرى غريه ول عاد هو مَيَّ
لغز املو�سم بقيمة 300 األف درهم

م�سابقة  اإط��الق  عن  املليون  �ساعر  برنامج  اأعلن 
النبطي وع�ساقه،   ال�سعر  جلمهور  املليون”  “لغز 
اإذ مت طرح  اإم��ارات��ي،  األ��ف دره��م   300 وجائزتها 
ل��غ��ز ���س��ع��ري واح����د ط����وال امل��و���س��م، وي��ت��م تذكري 
الإجابة  وباإمكانكم  اأ���س��ب��وع،  ك��ل  فيه  امل�ساهدين 
الربنامج  تطبيق  طريق  عن  فيه  وامل�ساركة  عنه 
يف  الفائز  ع��ن  الإع���الن  وبيتم  ال��ذك��ي��ة،  للهواتف 

احللقة اخلتامية ل�ساعر املليون.
لغز الأ�سبوع .. 50 األف درهم جائزة اأ�سبوعية 

اأ�سبوعية  ت��ق��دمي ج��ائ��زة  ال��ربن��ام��ج ع��ن  واأع���ل���ن 
�سمن  دره��م  األ��ف   50 قيمتها  الربنامج  ملتابعي 
يوم  كل  �ستطرح  والتي  الأ�سبوع”،  “لغز  م�سابقة 
ث��الث��اء يف م��وع��د ب��ث احللقة ع��ن ط��ري��ق تطبيق 

الربنامج للهواتف الذكية، 
»في�سل ال�سن العنزي” و”عبد الرحمن ال�سمني 

احلربي” اأول املتاأهلني ملرحلة ال� 24
ال�سن  )في�سل  ال�ساعرين  التحكيم  جلنة  اأه��ل��ت 
ال��ع��ن��زي وع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����س��م��ني احل���رب���ي( من 
انتظار ت�سويت  �سعراء يف  اأربع  ال�سعودية، وتبقى 
حممد  )اأح��م��د  وه��م  اأ�سبوع  م��دار  على  اجلمهور 
الديحاين  ب��در  ع��م��ان، خالد  �سلطنة  م��ن  ال��ع��ويف 
من الكويت، عبداهلل علي النعيمي من الإمارات، 
�سينظم  اإذ  الأردن(،  م��ن  اخلماي�سة  ع�سام  جم��د 
عن  القادمة،  املحطة  يف  زميليه  اإىل  منهم  واح��د 
التطبيق اخلا�س بربنامج  الت�سويت عرب  طريق 
الإلكرتوين.وميكن  م��وق��ع��ه  اأو  امل��ل��ي��ون  ���س��اع��ر 
احللقة  تفا�سيل  متابعة  النبطي  ال�سعر  لع�ساق 
املبا�سرة الأوىل من برنامج �ساعر املليون عرب قناة 
www.youtube.( الربنامج على اليوتيوب

اأو   ،)com/user/Millionspoet
التطبيق الذكي، وكذلك متابعة احللقات ال�سابقة 
والبث املبا�سر للحلقات كل ثالثاء يف متام ال�ساعة 

التا�سعة والن�سف م�ساًء بتوقيت الإمارات.

�شاعر املليون 10 ينطلق باأوىل حلقاته املبا�شرة من م�شرح �شاطئ الراحة باأبوظبي

كلمات »ال�سيخ زايد« ب�سوت الفنان »ح�سني اجل�سمي«

•• دبي – د.حممود علياء

الإ�سالمية  ال��ث��ق��اف��ة  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن  وف���د  زار      
الأ�ستاذ  برئا�سة  اإ�سبانيا،  يف  الديني  والت�سامح 
الأول  اأم�س  ي��وم  املوؤ�س�سة،  مدير  الكعبي،  جمعة 
والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  الثالثاء، 

املركز  ي��ق��دم��ه  م���ا  اإىل  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  ب���دب���ي، 
م��ن خ��دم��ات واأن�����س��ط��ة، وم��ا يحتويه م��ن ذخائر 
املقتنيات.    �سمَّ الوفد عدداً من اأ�ساتذة اجلامعات 
والأكادمييني،  واملفكرين  املثقفني  من  الإ�سبانية 
كامل  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  حيث 
الظاهري،  اأن��ور  والأ�ستاذ  املركز،  عام  جاد، مدير 

رئي�س �سعبة العالقات العامة يف املركز.
املركز  ال��زي��ارة بعر�س فلم تعريفي ع��ن  ب���داأت     
وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه، ث��م ج��ول��ة يف اأق�����س��ام امل��رك��ز �سملت 
املكتبات اخلا�سة التي �ساهد فيها الوفد عدداً من 
نوادر املطبوعات، منها ن�سخة من الإجنيل طبعت 
املعمل  ال��وف��د  زار  ث��م  1887م،  �سنة  ب���ريوت  يف 

الرقمي واطلع على طرق حتويل الكتب اإىل مواد 
املخطوطات  ق�سم  ال��زي��ارة  خامتة  وك��ان  رقمية. 
ف�����س��اه��د ال���وف���د ع�����دداً م���ن الأ����س���ول ال��ت��ي تعود 
الفهار�س  خ��زان��ة  �ساهد  كما  ال�سنني،  مئات  اإىل 
العاملية.    وخالل اللقاء حتدث الدكتور حممد 
كامل للوفد عن املركز ون�ساأته واأهدافه واأن�سطته 

اأنحاء العامل، كما بني  التي يقوم بها يف خمتلف 
ر�سالة معايل جمعة املاجد، موؤ�س�س املركز، والتي 
يقول فيها: “اأنا م�سوؤول عن اإنقاذ اأي خمطوطة 
كما  اأو كتاب، يف اأي مكان وباأي لغة ويف اأي دين”، 
الثقايف  التعاون  ج�سور  ملد  املركز  ا�ستعداد  اأب��دى 
م��ع ج��ام��ع��ات اإ���س��ب��ان��ي��ا.   ويف نهاية ال��زي��ارة عرب 

الذي  ال��رائ��د  وال���دور  باملركز  اإعجابه  عن  الوفد 
يقوم به يف حفظ الرتاث الإن�ساين، كما قام رئي�س 
املوؤ�س�سة،  رئي�س  الكعبي،  جمعة  الأ���س��ت��اذ  ال��وف��د 
الإ�سالمية  الثقافة  موؤ�س�سة  بدرع  املركز  بتكرمي 
والت�سامح الديني يف اإ�سبانيا، وقد ت�سلمه الدكتور 

حممد كامل جاد، مدير عام املركز.

وفد من موؤ�س�سة الثقافة الإ�سالمية والت�سامح الديني يف اإ�سبانيا يزور مركز جمعة املاجد

- برنامج �شاعر املليون يقدم م�شابقتني للجمهور عرب التطبيق الذكي
- لغز املو�شم بقيمة 300 األف درهم .. ولغز االأ�شبوع .. بقيمة 50 األف درهم

- »في�شل ال�شن العنزي« و»عبد الرحمن ال�شمني احلربي« اأول املتاأهلني ملرحلة ال� 24
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التوا�شل مع اجلمهور اأمر ايجابي

تارا عماد: اأمي هي 
الداعمة الأوىل 

يل يف كل تفا�سيل حياتي

الدين"؟ "عالء  بوابة  من  للم�سرح  عودتك  كوالي�س  عن  حدثينا  • بداية.. 
اأرى اجلمهور  الثاين، حتى  امل�سرحية يف مو�سمها  لعودة  للغاية ومتحم�سة  �سعيدة   -
جيد  اإح�سا�س  ذات��ه  ح��د  يف  وه��ذا  لروؤيتنا  بكرثة  يح�سرون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  خا�سة 

للغاية.
عندما اأخربين املخرج جمدي الهواري حول فكرة تقدمي مو�سم جديد وافقت على 

الفور، فاأن اأ�سارك كل هوؤلء النجوم �سرف عظيم.
؟ والثاين  الول  املو�سمني  بني  الختالف  ما  • براأيك 

كنُت متخوفة  الأول  املو�سم  املو�سمني، ففي  املختلف بني عر�س  ال�سيء  )اأن��ا(   -
جًدا من التجربة، لكن مع الوقت حتول اخلوف اإىل متعة حقيقية، وتنامى ذلك 
ال�سعور تدريجًيا حتى و�سل اإىل ذروته حني علمت اأننى �ساأكون من امل�ساركني يف 
املو�سم الثاين، فاأنا اأ�ستمتع الآن بدرجة ل تو�سف واإعادة العر�س يومياً جعلني يف 

قمة �سعادتي لأنني "�سربت" العر�س.
املو�سمني؟ يف  دورك  اأختلف  وهل  عز(  )اأحمد  مع  التعاون  كوالي�س  • ما 

- حتدثت مع املخرج جمدي الهواري حول ذلك اإل اأنه اأكد ىل )مل يتغري �سى(.. 
فالعر�س يعتمد باملقام الأول على امل�ساهد ال�ستعرا�سية والغناء.

اأما عن التعاون مع النجم "اأحمد عز" قالت:"اأمر ممتع فهو ممثل كبري ولديه 
اجلمهور  ب�سهادة  جيًدا  عماًل  �سوًيا  نقدم  اأننا  واأعتقد  مهولة  جماهريية  قاعدة 

الذي يثني على العمل".
عماد(؟ )تارا  حياة  يف  تاأثرًيا  الأكرث  ال�سخ�س  • من 

- اأمي هي الداعمة الأوىل يل يف كل تفا�سيل حياتي، وهي اأكرث من اآمن بي طوال 
حياتي، لذا كانت ت�سجعني طوال الوقت على اأخذ كور�سات التمثيل والتحدث مع 
ملا  امل�ستطاع، ولولها ما و�سلت  املجال، وكانت تن�سحني قدر  الناجحني يف هذا 

اأنا عليه الآن.
�ساطرة  )�ست  اأمي  قالت:  ميديا..  ال�سو�سيال  عرب  والدتها  لدعم  ر�سائلها  وعن 
اأراه��ا تنجح يف عملها فهي مثلي  الوقت  بها، وط��وال  بيزن�س خا�س  ولها  ج��ًدا( 
فانا  لذا  التى متلكها،  ال�سغف  اأ�سل لدرجة  ان  اأمتنى  اأنني  الأعلى يف ذلك، كما 

ادعمها على ال�سو�سيال ميديا حتى ت�سعر بال�سعادة.
ميديا؟  ال�سو�سيال  على  با�ستمرار  املوجودة  للت�سوير  جل�ساتك  �سر  • ما 

- جل�سات الت�سوير التي اأظهر فيها تكون جزء من عرو�س اأزياء تخ�س )براند 
عاملي( معني له فرعه يف عاملنا العربي ويتم اختياري لالعالن عنه، كما ان هناك 
جمالت عاملية تطلب �سوًرا جديدة بطرق خمتلفة لت�سع هذه ال�سور داخلها.

مواقع  على  ال�سور  ه��ذه  ن�سر  ع��رب  جمهورى  م��ع  التوا�سل  اأح���ب  اأن��ن��ي  كما 
ايجابي ويحب اجلمهور  اأمر  فالتوا�سل مع اجلمهور  التوا�سل الجتماعى، 

اأن يت�ساركه مع كل من يعمل باملجال الفني.
معه؟ بالعمل  حتلمني  الذي  العاملي  النجم  • من 

اأ�سعر  اأراه على ال�سا�سة  اأن يحالفنى احلظ بالعمل معه، فكلما  اأع�سق النجم العاملي )اأنتوين هوبكنز(واأمتنى   -
بحالة حب �سديدة، كما اأن هناك الكثريين من جنوم هوليوود اأمتنى روؤيتهم والعمل معهم طبًعا، واأحاول طوال 
الوقت اأن اأقوي عالقاتي بعدد من �سناع ال�سينما الكبار يف العامل بحًثا عن فر�سة عمل هناك، اأمتنى اأن يحدث 

ذلك يوًما.
العاملية؟ اإىل  لت�سلي  كممثلة  نف�سك  من  تطورين  • كيف 

- اأحاول دائًما اأن اأدعم قدراتي التمثيلية عرب م�ساهدة الأعمال الفنية العاملية من اأغلب دول العامل، لأرى �سكل 
وطريقة الأداء، كما اأنني اأتلقى كور�سات متثيل عديدة من اأجل الرتقاء مب�ستواي املهني.

كذلك اأحاول اإتقان اللغة الفرن�سية وهو ما اأعمل عليه خالل هذه الفرتة.
عاطفًيا؟ مرتبطة  عماد(  )تارا  • هل 

اأ�سعر معه باحلب  ال��ذي  اأحالمي  اأبحث عن فار�س  ب��اأي �سخ�س، لكنني  اأرتبط عاطفًيا  اإىل وقتنا احل��ايل مل   -
اأن يرزقنى اهلل مبن  البحث عنه، واأمتنى  ياأتي دون  بالطبع ن�سيب وقدر  العاطفي، وهذا  وال�سالم وال�ستقرار 

يعطيني قلبه وعقله.

ا�شتطاعت الفنانة ال�شابة تارا عماد، اأن حتقق جناًحا كبرًيا خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، لتحجز 
لنف�شها مقعًدا بني جنمات الو�شط الفني، وحتقق جماهريية كبرية اأظهرها التفاعل الكبري معها عرب 

من�شات التوا�شل االجتماعي.
)تارا( �شاركت موؤخًرا يف تقدمي املو�شم الثاين من م�شرحية "عالء الدين" مع النجم اأحمد عز، 
واأعربت خالل هذا احلوار عن �شعادتها للم�شاركة يف العمل على مدار مو�شمني �شعرت يف املو�شم 

االأول منه باخلوف ال�شديد قبل اأن يتحول االأمر اإىل حب وارتباط كبري.

���س��ع��د، يف ع��ق��د جل�سات  ال��ف��ن��ان ع��م��رو  ب����داأ 
مل�سل�سله  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����س��رك��ة  م��ع  مكثفة  ع��م��ل 
ال���درام���ي اجل��دي��د وامل���ق���رر ع��ر���س��ه يف �سهر 
اأحمد  امل��خ��رج  ينتظر  حيث  امل��ق��ب��ل،  رم�����س��ان 

خالد مو�سى، انتهاء عمرو �سعد، من ت�سوير 
نهائي  م��وع��د  ل��ت��ح��دي��د  )اجل�����س��ر(  م�سل�سل 
للت�سوير، خا�سة واأن امل�سل�سل �سيتم ت�سويره 

بني القاهرة ولبنان. 
لفريق  رئ��ي�����س،  يا�سمني  النجمة  وان�����س��م��ت 
الن�سائية  ال��ب��ط��ول��ة  ب�����دور  ل��ت��ق��وم  ال��ع��م��ل 
اأم�������ام ع���م���رو ����س���ع���د، ل���ل���ع���ام ال����ث����اين على 
مو�سم  يف  اأمامه  م�ساركتها  بعد  التوايل 
)ملوك  م�سل�سل  خالل  املا�سي  رم�سان 
اجل��دع��ن��ة(، وال���ذي حقق جن��اًح��ا كبرًيا 

وقت عر�سه. 
اخلا�سة  ال���ك���ت���اب���ة  ور�����س����ة  وان���ت���ه���ت 
حلقة   15 ك���ت���اب���ة  م����ن  ب��امل�����س��ل�����س��ل، 
كاملة من العمل، على اأن يتم ت�سليم 
املنتجة خالل  احللقات كاماًل للجهة 

�سهرين من الآن. 
ويقوم املخرج اأحمد خالد مو�سى، 
امل�ساركني  حالًيا برت�سيح 
يف امل�سل�سل لتنهي 
ال�����������س�����رك�����ة 
ملنتجة  ا

تعاقداتهم قبل بدء الت�سوير املنتظر اأن يبداأ 
منت�سف �سهر دي�سمرب املقبل. 

عمل  يف  للم�سل�سل،  املنتجة  ال�سركة  وب���داأت 
ال�سابة  ال����وج����وه  م����ن  ل���ع���دد  )ك���ا����س���ت���ي���ن���ج( 
فئة  اإىل  ينتمي  ال��ذي  امل�سل�سل  يف  للم�ساركة 
اإحدى  يناق�س  امل�سل�سالت الجتماعية، حيث 

الق�سايا التي تهم الأ�سرة امل�سرية. 
�سعد،  النجم عمرو  اأو���س��ك  اآخ��ر،  على جانب 
بالكامل  م�ساهده  ت�سوير  من  النتهاء  على 
)اجل�سر(،  اجل���دي���د  ال���درام���ي  امل�����س��ل�����س��ل  يف 
اإح��دى املن�سات  الذي من املقرر عر�سه على 
وي�ساركه  املقبل  دي�سمرب  نهاية  الإلكرتونية، 

يف بطولة العمل الفنانة نيللي كرمي.
وخالل اأحداث امل�سل�سل، يدخل النجم عمرو 
�سعد، يف �سراٍع مع نيللي كرمي، ويتواجهان يف 
حروٍب عديدة اأثناء العمل الذي تدور اأحداثه 
اإليه  و���س��ل  م��ا  ح��ول  "الفانتازيا"،  اإط���ار  يف 
الب�سر بعد انتهاء احلياة على كوكب الأر�س.

ت�سوير  من  م��وؤخ��ًرا  امل�سل�سل  اأبطال  وانتهى 
ع���دد م��ن امل�����س��اه��د اخل��ارج��ي��ة داخ����ل م�سنع 
احل���دي���د وال�����س��ل��ب يف ح���ل���وان، وي�����س��ارك يف 
ع��الء، خالد كمال،  م��ن: حممد  بطولته كل 
�سارة ال�سامي، مها ن�سار، واأ�سماء اأبو اليزيد.

���س��ع��د، يف م��و���س��م رم�سان  و����س���ارك ع��م��رو 
)ملوك  م�����س��ل�����س��ل  ب��ط��ول��ة  يف  امل���ا����س���ي، 
�سعبان،  م�����س��ط��ف��ى  اأم������ام  اجل���دع���ن���ة( 
عبدالعزيز،  دلل  البطولة  و�ساركهم 
وي�����ا������س�����م�����ني رئ������ي�������������س، وع�����م�����رو 
وعدد  يو�سف،  وران��ي��ا  عبداجلليل، 
اآخر من النجوم، ومن اإخراج اأحمد 

خالد مو�سى. 

عمرو �سعد يبداأ حت�سرياته 
مل�سل�سله الرم�ساين اجلديد 

خالل  من  حققه  ال��ذي  بالنجاح  �سعادته  عن  ال�سافعي،  ن�سال  الفنان  اأع��رب 
اأيام  م�سل�سل )ورا كل باب(، وخا�سة حكاية )90 يوم(، والتي عر�ست منذ 
تكرميه  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  عبدالعزيز،  دنيا  الفنانة  بطولتها  يف  و�ساركت 
اأن يكون عند  ال��دور، متمنيا  الكبرية عن هذا  املهرجانات  اأحد  موؤخًرا من 

ح�سن ظن اجلمهور دائماً.
وقال ن�سال: )�سعيد بتكرميي يف مهرجان جنم العرب الناجت عن ت�سويت 

اجل��م��اه��ري العربية خ���ارج الإط����ار امل�����س��ري وك���ون اأن���ه ي��اأت��ي يل ف��ه��ذا اأمر 
ي�سرفني جدا، و�سكراً كل اإخواتنا العرب واجلمهور العربي كله والذي اأتاح يل 

التكرمي(.وتابع: )ق�سة م�سل�سل ورا كل باب وحكاية 90 يوم مع دنيا عبدالعزيز 
النجوم،  ه���وؤلء  م��ع  لأن��ه��ا  بتقدميها  �سعيدا  واأح��م��د ح��الوة وغ��ريه��م كنت 

امل��خ��رج ومرينا  �سالح  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ  اأخ��وي��ا  م��ع  بالعمل  و�سعدت 
�سيرنجي  ل�سركة  ال�سكر  اأوج��ه  اأن  واأري���د  املوؤلفة،  الفقي 

اأن  خا�سة  العمل،  بهذا  يل  الفر�سة  اأت��اح��وا  باأنهم 
اأن  راأوا  اإيجابية جدا، والنا�س  الفعل كانت  ردود 

�سخ�سية خالد موجودة يف البيت وكان هناك 
متا�س مع امل�سل�سل(.

وتدور اأحداث احلكاية حول زوج وزوجته 
حتدث  التي  وامل�ساكل  النف�سال  ق��ررا 

ابنتهما،  �سحيتها  وت��ك��ون  بينهما 
وع��ن��اد ك��ل ط��رف اأم���ام الآخ���ر بعد 

"ورا  م�سل�سل  اأن  الطالق.يذكر 
كل باب" يتكون من حكايات 

حكاية  ك�����ل  م���ن���ف�������س���ل���ة، 
ح���ل���ق���ات،   5 يف  ت����ع����ر�����س 
الأول  امل���و����س���م  وع����ر�����س 
���س��ه��ر رم�سان  ق��ب��ل  م��ن��ه 
الثاين  واملو�سم   ،2021
عر�ست منه حكايات منها 

و"عائلة  كبرية"  "كدبة 
احلبيب"  و"رق  جيجي" 
و"قلب مفتوح" و"ماريونت".

ن�سال ال�سافعي: �سعدت 
بنجاح حكاية )90 يوم(
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ملاذا ميكن اأن توؤثر ال�سكتات الدماغية 
على الن�ساء والرجال ب�سكل خمتلف؟

ب�سكل  والن�ساء  ال��رج��ال  على  ت��وؤث��ر  الدماغية  ال�سكتة  اإن  يقال  م��ا  كثريا 
ال�سكتة الدماغية يف الدماغ  اأن موقع تلف  العلماء  خمتلف، والآن يك�سف 

قد ي�ساعد يف تف�سري ال�سبب.
تظهر  اأن  املرجح  ومن  الدماغية،  ال�سكتات  من  املزيد  من  الن�ساء  وتعاين 
املوؤ�سرات  م��ن  ب���دل  ال��ذه��ن��ي  وال��ت�����س��و���س  الإره�����اق  م��ث��ل  اأع���را����س  عليهن 
ب�سكتات دماغية  الإ�سابة  اإىل  اأي�سا  الن�ساء  ال�سلل. ومتيل  التقليدية مثل 

اأكرث حدة، وفقا ملوؤلفي الدرا�سة اجلديدة.
ق�سم  رئي�سة  الدرا�سة،  امل�ساركة يف  املوؤلفة  رو�ست،  ناتاليا  الدكتورة  وقالت 
كثريا  "نعتني  ال��ع��ام:  ما�سات�سو�ست�س  م�ست�سفى  يف  الدماغية  ال�سكتات 
وعندما  نتائجهم،  تف�سري  ن�ستطيع  ل  الذين  الدماغية  ال�سكتة  مبر�سى 

اأقول النتائج، اأعني الإعاقة نتيجة ال�سكتة الدماغية".
"يف كثري من الأحيان ل ميكننا التنبوؤ  و�سرحت رو�ست يف بيان �سحفي: 
ب�سبب  تعقيدا  الأم���ر  وي����زداد  ومل����اذا،  جيد  ب�سكل  �سيتح�سن  امل��ر���س��ى  ب���اأي 

الختالفات يف النتائج بني الرجال والن�ساء".
وملعرفة املزيد عن الفروق بني اجلن�سني يف ال�سكتة الدماغية، قام الباحثون 

بفح�س اأكرث من 1000 ت�سوير دماغي ملر�سى ال�سكتة الدماغية.
وحتدث ال�سكتة الدماغية ب�سبب ان�سداد تدفق الدم يف الدماغ.

)مناطق  باآفات  مرتبطة  الن�ساء  عند  الدماغية  ال�سكتة  �سدة  اأن  ووج��دوا 
ت�سرر الأن�سجة( يف الن�سف الأي�سر من املخ، بالقرب من الأوعية الدموية 

يف اجلزء اخللفي من الدماغ اأو بالقرب منه.
وقالت املوؤلفة امل�ساركة يف الدرا�سة الدكتورة اآنا كاثرينا بونكهوف، وزميلة 
 :)MGH( العام الدماغية يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�س  ال�سكتة  اأبحاث 
"يف درا�ستنا اأتيحت لنا الفر�سة لربط اآفات معينة ب�سدة ال�سكتة الدماغية 
لدى الرجال والن�ساء، وميكننا بالفعل اإظهار اأن الآفات يف اجلزء اخللفي 
الن�ساء  لدى  الدماغية  ال�سكتة  �سدة  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  الدماغ  من  الأي�سر 

مقارنة بالرجال".
وقد يوؤدي حتديد مناطق تلف الدماغ اخلا�سة باجلن�س واملرتبطة ببع�س 
الإعاقات بعد ال�سكتة الدماغية الإقفارية اإىل مزيد من العالجات "املدركة 

للجن�س"، وفقا للباحثني.
الدماغية  ال�سكتة  ب�سرر  امل�سابات  الن�ساء  ت�ستفيد  قد  املثال،  �سبيل  وعلى 
اأكرث من الرجال، من اجلراحة لإزالة  الذي يوؤثر على املناطق ال�سعيفة 

جلطة دموية.
وكتب الباحثون اأن "رعاية ال�سكتة احلادة امل�ستنرية للجن�س لديها القدرة 
اإىل  بالإ�سافة  ال��ف��ردي،  املري�س  م�ستوى  على  املر�س  ع��بء  تخفيف  على 

م�ستويات اأو�سع وذات �سلة اجتماعية واقت�سادية".
.Nature Communications وُن�سرت النتائج موؤخرا يف جملة

ال�شكر. ق�شب  بزراعة  �شكانها  ا�شتهر  دولة  اأي  • يف 
-يف الهند.

للنملة؟. قدم  • كم 
- 6 اأقدام.

ال�شوت؟ قيا�ض  وحدة  هي  • ما 
- هي الدي�سبل 

؟ الفوكالند  جزر  توؤول  كانت  من  • اىل 
جزر الفوكالند كانت توؤول ل�سبانيا ثم تنازلت عنها اإىل بريطانيا يف 

1771-1-22
التجريبي؟ العلم  وموؤ�ش�ض  االنك�شار  تل�شكوب  �شانع  هو  • من 

وموؤ�س�س  النك�سار  تل�سكوب  �سانع  جاليليو  الي��ط��ايل  ال��ع��امل  ه��و   -
من  والعديد  املائي  امليزان  خم��رتع  واي�سا  احلديث  التجريبي  العلم 
والبقع  ال��زه��رة  كوكب  لأوج���ه  درا���س��ة  منها  وال��درا���س��ات  الكت�سافات 
القمر  �سطح  ان  واظهاره  للم�سرتي  اقمار  اربعة  واكت�سافه  ال�سم�سية 

جبلي .

325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�س  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 
بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.

اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
يف ال�سنة.

احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 
ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.

الأ�سخا�س  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�س  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابيالد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 
كيلو غرام دفعة واحدة.

تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.

الكلب �شجاع 
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اخل�شراوات الورقية 
ا�ستهالك  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  اأف����ادت 
ك���م���ي���ات ك����ب����رية م����ن اخل���������س����راوات 
ي�ساعد  اأن  ميكن  اخل�سراء  الورقية 

يف تقليل تراكم الدهون على الكبد.
وك�سفت الدرا�سة التي اأجراها )معهد 
تناول  اأن  ال�����س��وي��د  يف  ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا( 
ك��م��ي��ات وف�����رية م���ن ال���ن���ي���رتات غري 

الع�سوية، والتي تتواجد ب�سكل طبيعي يف العديد من اخل�سراوات خا�سة 
الورقية، تعمل على تقليل تراكم الدهون يف الكبد. وقال الدكتور)ماتيا�س 
عن�سر  اأدرج��ن��ا  )ع��ن��دم��ا  كارولين�سكا(:  )معهد  يف  الأ���س��ت��اذ  ك��ار���س��رتوم(، 
النيرتات يف الأنظمة الغذائية للفئران التي مت تغذيتها بنظام غذائي عايل 
الدهون وال�سكريات، لحظنا تراكم ن�سب اأقل من الدهون على الكبد، ومت 
يف  املختلفة  اخلاليا  ثقافية  درا���س��ات  من  اثنني  با�ستخدام  نتائجنا  تاأكيد 

خاليا الكبد الب�سرية.
التنك�سي  اخل��ط��ر  انخفا�س  ع��ن  النظر  بغ�س  اأن���ه  )ك��ار���س��رتوم(  واأو���س��ح 
الدهني يف الكبد، لحظنا اأي�ساً انخفا�ساً يف �سغط الدم وحت�سني يف توازن 
الإن�سولني واجللوكوز بني الفئران امل�سابة مبر�س ال�سكر. وتابع )نعتقد اأن 
هذه الأمرا�س مرتبطة باآليات م�سابهة، حيث ي�سبب الإجهاد التاأك�سدي يف 
اإ�سارات موؤكدة لأك�سد النيرتيك، ما يوؤثر تاأثرياً �سارا على وظائف القلب.

خرجت نورا للنزهة مع كلبها اجلميل وكان ا�سمه �سجاع انها حتبه كثريا فقد ربته منذ ان كان �سغريا ومنذ 
ذلك احلني مل يرتكها ابدا ..وعند منطقة خ�سراء جميلة وو�سط احل�سائ�س اليانعة اخدت جتري هنا وهناك 
ترمي كرتها ويلتقطها كلبها ال�سجاع وفجاأة �سرخت نورا لقد �سقطت بني احل�سائ�س ..لبل �سقطت يف حفرة 
حفرها احد ال�سيادين وغطاها باوراق ال�سجار الكبرية ومل تلحظها نورا ف�سقطت فيها ..انها حفرة عميقة 
لن ت�ستطيع ان تخرج منها وحدها فاأخدت ت�سرخ وجاء �سجاع لينظر اليها بحزن واخذ يلف ويدور حول نف�سه 
اح��دا للم�ساعدة  ..ه��ي تبكي وتنادي وهو ينبح وليجد  �سيفعل لها  م��اذا  ..ي��ا للم�سكينة  ان يجن  ويكاد عقله 
..وعندما هم بالن�سراف لطلب امل�ساعدة �سرخت فهي تخاف ان تبقي لوحدها فلو جاء حيوان جائع و�سقط 
هنا ماذا �ستفعل ..وكاأنه عرف ما اردت فوقف بجانب احلفرة ينبح من وقت لخر وكاأنه ينادي على احد .. اأما 
هي فجل�ست داخل احلفرة تنتظر من ياأتي لنقاذها كلما تاأخر الوقت �سيخرج والدها للبحث عنها هكذا حدثت 
نف�سها اما �سجاع فقد جل�س بجوار احلفرة ينبح ب�سوت عال وكاأنه يحذر احدا من القرتاب ولكن الربد هو من 
اقرتب برد قا�س ..خاف على نورا فغطى احلفرة بورق ال�سجر الكبرية حتى ل يت�سرب الربد اليها لكنه ت�سرب 
اليه نعم كان ج�سدها ينتف�س من الهواء البارد لكنه مل يرتك احلفرة واخذ �سوته يتعب لكنه مل يكف عن 
النباح كل فرتة حتى اح�س بغريزته باأ�سوات تاأتي من بعيد يحملها هواء الليل انها ا�سوات الرجال ..انه �سوت 
والد نورا ومعه الأ�سدقاء فا�ستجمع �سجاع قوته الباقية واخذ ينبح ف�سمعوا �سوته ومن و�سط احل�سائ�س اخذ 
يقفز لرياه اجلميع انه �سجاع انه �سجاع .. اتى الب وا�ستطاع وا�سدقاوؤه انقاذ ابنته وعندما خرجت من احلفرة 
�سقط �سجاع على الر�س منهكا حمل الأب نورا وحمل ال�سدقاء �سجاع ذهبوا اجلميع اإىل البيت ا�ستعادت نورا 
اأ�سبوعا كامال حتى تعود �سحته ويتخل�س مما ا�سابه من  �سحتها بعد يومني لكن �سجاع تطلب الأمر منه 

الربد .  

امراأة وابنتها ترتديان الكمامة وت�شريان على طول �شارع علماء مريا يف بيونغ يانغ. ا ف ب

ُيطلق على فرط �سغط الدم ا�سم "القاتل ال�سامت" لأن هذه احلالة 
اخلالية من الأعرا�س ميكن اأن توؤدي اإىل اأمرا�س قلبية مميتة.

ومع ذلك، من خالل تغيري نظامك الغذائي ومنط حياتك، ميكنك 
تقليل خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم. فما هي الوجبة اخلفيفة 

التي يجب اأن تتناولها كل يوم خلف�س �سغط الدم؟.
اإنقا�س ال��وزن وخف�س �سغط الدم  ُدر���س الف�ستق لآث��اره املفيدة يف 
الدموية.  الأوع��ي��ة  �سحة  على  واحل��ف��اظ  الكولي�سرتول  وخف�س 
ومنخف�سة  بالربوتني  غنية  خفيفة  وجبة  هو  الف�ستق  من  وج��زء 

ال�سعرات احلرارية، حتى اأكرث من املك�سرات الأخرى.
الأوعية  لها  تتعر�س  التي  القوة  قيا�س  باأنه  ال��دم  �سغط  وُي��ع��رف 

الدموية والأع�ساء اأثناء �سخ الدم يف اأنحاء اجل�سم.
الرقم  من  قلل  الف�ستق  تناول  اأن  درا���س��ة   21 ل�  مراجعة  ووج��دت 
 1.82 مبقدار  ال��دم(  �سغط  ق��راءة  يف  الأعلى  )الرقم  النقبا�سي 

ملم/زئبق، والرقم النب�ساطي )ال�سفلي( مبقدار 0.8 ملم/زئبق. 
فقط تاأكد من اختيارك للف�ستق غري اململح: يجب جتنب امللح عند 

اتباع نظام غذائي خلف�س �سغط الدم. 
اأميني  حم�س  وهو   ،L-arginine ب�  اأي�سا  غنيا  الف�ستق  ويعد 
لعملية  ���س��روري  وه��و  تناوله،  عند  النيرتيك  اأك�سيد  اإىل  يتحول 
تدفق  م��ن  يزيد  م��ا  تتمدد  حيث  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة  تو�سع  ت�سمى 

الدم.
املك�سرات  ه��ذه  بها  تقلل  اأن  ميكن  التي  الطرق  من  املزيد  وهناك 
اخل�����س��راء ال��ل��ذي��ذة م��ن خطر الإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب: ُين�سب 

الف�ستق اأي�سا اإىل خف�س الكولي�سرتول.
32 رج��ال تناولوا  ووج���دت اإح���دى ال��درا���س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت على 
%20 من �سعراتهم احلرارية اليومية من الف�ستق، اأن م�ستويات 

الكولي�سرتول لديهم انخف�ست بن�سبة هائلة بلغت 21%.

الف�ستق ميكن اأن يخف�ض �سغط الدم وارتفاع الكولي�سرتول


