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درا�صة �صادمة: الوزن الزائد مفيد مع هذا املر�ض اخلطري
�أن يزيد  �لوزن ميكن  �أن زيادة  ك�شفت در��شة حديثة، ن�شرت موؤخر�، 

من فر�ض �لنجاة من بع�ض �لأمر��ض �لقاتلة.
"غوتنربغ" �ل�شويدية، على  علماء من جامعة  �أجر�ها  در��شة  ووفق 
�أولئك �لذين لديهم حميط خ�شر كبري، كانو�  فاإن  �شخ�شا،   2196

�أقل عر�شة للوفاة من �للتهابات �لبكتريية �ل�شديدة.
ووجدت �لدر��شة، �أن 26 يف �ملئة من �ملر�شى �لذين يعانون �لتهابات 
عام، مقارنة  ماتو� يف غ�شون  بوزن طبيعي،  وكانو�  �شديدة  بكتريية 
بت�شعة و17 يف �ملئة بالن�شبة ملجموعات كان فيها موؤ�شر كتلة �جل�شم 
�لدر��شة  م��وؤل��ف  ع��ن  �شن" �لربيطانية  "ذ�  �شحيفة  ونقلت  �أع��ل��ى. 
�لدكتور �آي�شا �ألي�شو قوله: " يف معظم �لأمر��ض، تكون �ل�شمنة وزيادة 
�أن���و�ع م��ن �ل�شرطان  �أم���ر� خطري� وه��و م��ا ينطبق على ع��دة  �ل���وزن 
كوفيد- �خل�شو�ض  وجه  وعلى  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  و�أمر��ض 
يرتبط �رتفاع موؤ�شر كتلة �جل�شم مبعدلت وفيات �أعلى،  حيث   ،19

�إل �أن �لأمر خمتلف مع �للتهابات �لبكتريية �ل�شديدة".
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح �مل���وؤل���ف �مل�����ش��ارك يف �ل��در����ش��ة �ل��دك��ت��ور غونار 
جاكوب�شون، �أن "هناك حاجة �إىل �ملزيد من �لتجارب لت�شليط �ل�شوء 
على كيفية تاأثري وزن �جل�شم على دفاعات �جل�شم �شد �لعدوى حتى 

ميكن تخ�شي�ض �لعالج".

تقاليد الطعام وال�صراب لدى الإيطاليني... اأ�صلوب حياة
�أمر  ه��و  لالإيطاليني،  ت�شلية  جم��رد  لي�شا  و�ل�����ش��ر�ب  �لطعام  ت��ن��اول 

متاأ�شل يف �حلياة �ليومية.
وفيما يلي بع�ض �لقو�عد �لتي يلتزم بها �لإيطاليون.

�ل�����ش��دي��ق �لأف�شل  ���ش��وق �خل�����ش��رو�ت ه��ي  �إن  �مل��ك��ون��ات �ل��ط��ازج��ة: 
لالإيطاليني، لأنهم يعلمون �أن �ملكونات �لطازجة هي �لأف�شل، ح�شب 

ما ذكره موقع "تر�فل + ليجر".  
قو�عد تناول �لقهوة: ل يق�شي �لإيطاليون كثري�ً من �لوقت يف تناول 
�إىل مقهى  �لتوجه  �لإيطايل بعد  �لإفطار  �لإفطار. وعادة ما يتكون 

و�جللو�ض �إىل طاولة، يف �إ�شربي�شو وقطعة كرو��شون.
زيت �لزيتون: �إذ� كنت تطهو يف �إيطاليا، فنادر�ً ما �شتجد زيوت طهي 
�أخرى مثل �لكانول، �أو زيت �جلوز، �أو �لزيت �لنباتي. فالطهي بزيت 

�لزيتون �أمر �شروري، وميكن �أن يحل �أي�شاً حمل �لزبدة.
�لوجبات: �أوًل هناك �لغد�ء.و يتكون فيه �لنموذجي �لإيطايل من طبق 
�أول، وعادة ما يكون من �ملكرونة، وثاٍن، وعادة ما يكون من �لربوتني، 
مثل  مقبالت،  هناك  �لع�شاء،  وعلى  �شلطة.  �أو  خ�شار  وجانبي،من  
و�لربوتني  �ملكرونة  ويليها  و�خلر�شوف،  و�لزيتون،  �ملعاجلة،  �للحوم 

و�لطبق �جلانبي، و�حللوى.

اإناث وذكور.. كيف حت�صل الأعا�صري على اأ�صمائها؟
وخلف  �ل�شبت،  م�شاء  �ملك�شيك،  �شرب  �ل��ذي  "نور�"  �لإع�����ش��ار  �أع���اد 
�أ�شر�ر� كبرية يف ولية خالي�شكو �ملطلة على �ملحيط �لهادئ، و�إع�شار 
�إذ� كان جلن�ض  �إيد� �لذي �شرب �لوليات �ملتحدة، �لت�شاوؤل ب�شاأن ما 

�ل�شم عالقة مبدى قدرة �لإع�شار على �خلر�ب و�لدمار.
�أعا�شري  �أن  �إىل  �إلينوي  جامعة  يف  باحثون  تو�شل  �شابق،  وق��ت  ويف 
�ملحيط �لأطل�شي �لقوية �لتي لها �أ�شماء �إناث، ت�شببت يف �شقوط عدد 

من �لقتلى �أكرث 5 مر�ت عن تلك �لتي حملت �أ�شماء ذكور.
يف �ملقابل، و��شتناد� �إىل حتليل �أعا�شري �ملحيط �لأطل�شي بني عامي 
و-2012 �إذ �شربت 94 منها �لياب�شة- تبني للباحثني �أن   1950
�لتدمريية،  قدرتها  يف  فرقا  متثل  مل  �شدة  �لأق��ل  �لأعا�شري  �أ�شماء 

�شو�ء حملت �أ�شماء ذكورية �أم �أنثوية.
وخالل �حلرب �لعاملية �لثانية، كان �شباط وحد�ت �جلي�ض �لأمريكي 
��شتدت  و�إن  وب��ن��ات��ه��م،  زوج��ات��ه��م  �أ���ش��م��اء  �ل��ع��و����ش��ف  ع��ل��ى  يطلقون 

�لعو��شف ت�شمى باأ�شماء �أ�شخا�ض مكروهني.
باإطالق  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  لالأعا�شري يف  �لقومي  �مل��رك��ز  ب���د�أ  وق��د 
 Atlantic" 1950 �شمن  �لعام  �لأعا�شري من  على  ب�شر  �أ�شماء 

وذلك مع ولدة �لإع�شار �لأنثوي "�ألي�ض".  ،"storm
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ر  ال�صني تقل�ض وقت الُق�صّ
يف األعاب الإنرتنت 

خف�شت جهات تنظيمية يف �ل�شني �أم�ض �لثنني مقد�ر �لوقت �لذي ميكن 
لالعبني �لذين تقل �أعمارهم عن 18 عاما ق�شاوؤه يف �لألعاب عرب �لإنرتنت 
�أيام �جلمعة وعطالت نهاية �لأ�شبوع و�لعطالت،  �إىل �شاعة من �للعب يف 
�لإعالم  �لألعاب، ح�شبما ذكرت و�شائل  �إدمان  �ملتز�يد من  ��شتجابة للقلق 
�حلكومية. وذكرت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة )�شينخو�( �أن �لقو�عد �لتي 
ن�شرتها �لإد�رة �لوطنية لل�شحافة و�لن�شر ت�شمح للم�شتخدمني �لذين تقل 
�أعمارهم عن 18 عاما مبمار�شة �لألعاب فقط من �ل�شاعة �لثامنة م�شاء 

حتى �لتا�شعة م�شاء بالتوقيت �ملحلي يف تلك �لأيام.
�إنه  �لبالد  �لفيديو يف  �ألعاب  �شوق  �مل�شرفة على  �لتنظيمية  �لهيئة  وقالت 
�شيتم منع �شركات �لألعاب عرب �لإنرتنت من تقدمي خدماتها من �لألعاب 
لهم باأي �شكل خارج تلك �ل�شاعات و�إن تلك �ل�شركات بحاجة �إىل �لتاأكد من 

ت�شغيل �أنظمة للتحقق من �لأ�شماء �حلقيقية.
ر ��شتخد�م  ويف �ل�شابق، كانت �ل�شني حتدد �ملدة �لإجمالية �لتي ميكن للُق�شّ
�ل�شاعة يف  �شاعة ون�شف  �أو  �لعطالت  �شاعات يف  �لإنرتنت خاللها بثالث 

�لأيام �لأخرى.
تاأتي �لقو�عد �جلديدة يف وقت ت�شن فيه بكني حملة و��شعة على عمالقة 
�أثارت  �لتكنولوجيا يف �ل�شني، مثل جمموعة علي بابا وتن�شنت �لقاب�شة، 

قلق �مل�شتثمرين و�أ�شرت بالأ�شهم �ل�شينية �ملتد�ولة يف �لد�خل و�خلارج.

الف�صتان الرتيكو جنم 
مو�صة اخلريف

قالت جملة Elle �إن �لف�شتان �لرتيكو 
خريف  يف  �لن�شائية  �ملو�شة  جن��م  ميثل 
�ملر�أة  ليمنح   -2022  2021 و�شتاء، 

�إطاللة د�فئة و�أنيقة.
باملو�شة  �مل���ع���ن���ي���ة  �مل���ج���ل���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
و�جلمال �أن �لف�شتان �لرتيكو ياأتي هذ� 
�ملو�شم من �ل�شوف �أو من �لك�شمري ذي 
ماك�شي،  طويلة،  بق�شة  �لوثري،  �مللم�ض 

�أو متو�شطة �لطول.
باألو�ن  يكت�شي  �لأل�����و�ن،  �شعيد  وع��ل��ى 
�لبيج  درج��ات  من  متتد  هادئة  خريفية 
�لبني  �إىل درج���ات  �ل��ف��احت��ة  و�ل��ك��رمي��ي 
�لبينية  �ل��درج��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��د�ف��ئ��ة، 
�ل���رم���ادي  ب���ني  م���زي���ج  وه����ي  "غريج"، 

و�لبيج.
�لف�شتان  �أن  �إىل   "Elle" و�أ������ش�����ارت 
ي�شل  ب��وت  مع  يتناغم  �لطول  متو�شط 
�لف�شتان  يتناغم  ح��ني  يف  �ل��رك��ب��ة،  �إىل 
�أو بوت  �ل��ط��وي��ل م���ع ���ش��ن��دل خ��ري��ف��ي، 

�لكاحل.

كيف نحدد نق�ص
�ص 23 فيتامني B12 من دون �ختبار

اأ�صباب غري ال�صيخوخة 
لل�صعر الرمادي

�ل�شعر �لرمادي �أو �ل�شيب له دللة �شلبية لكثري من �لنا�ض لأنه مر�دف لعملية 
�ل�شيخوخة. ومع ذلك، ميكن �أن يكون �ل�شيب �أي�شاً �شبباً حقيقياً للقلق.

 Simply �لرئي�شي يف عيادة  �مل�شت�شار �لطبي  بافيند�ر �شاغو  �لدكتور  ويقول 
�أن ي�شري  �إن �ل�شعر �لرمادي ميكن  �لربيطانية  �إك�شربي�ض  ل�شحيفة   Meds

�إىل مر�ض خطري.
وتنتج ب�شيالت �ل�شعر لوناً �أقل مع تقدم �لعمر، لذلك عندما مير �ل�شعر بدورته 
�لطبيعية �ملتمثلة يف �ملوت و�لتجدد، فمن �ملرجح �أن ينمو على �شكل رمادي بعد 

�شن 35، ومع ذلك قد ل يكون �ل�شيب د�ئماً ناجتاً عن �ل�شيخوخة �لطبيعية.
�لغدة  مر�ض  على  عالمة  يكون  �أن  ميكن  �لرمادي  �ل�شعر  �أن  �إىل  �شاغو  و�أ�شار 

�لدرقية، وهي حالة خطرية يجب ت�شخي�شها يف �أ�شرع وقت ممكن.
على  يطلق  ج��ًد�،  قليلة  �أو  ج��ًد�  كثرية  هرمونات  �لدرقية  �لغدة  تفرز  وعندما 
هذه �حلالة ��شم مر�ض �لغدة �لدرقية، وللوقاية من �أمر��ض �لغدة �لدرقية �أو 
م�شاكل �لغدة �لدرقية، يجب �لتاأكد من ح�شولك على ما يكفي من �لربوتينات 
�لغدة  عمل  تن�شيط  يف  جميعها  ت�شاعد  و�لتي  و�ليود،  و�ملغني�شيوم  و�لكال�شيوم 

�لدرقية.

وي�شاعد فيتامني B12 على تكوين خاليا �لدم �حلمر�ء 
�إىل  رئتيك  م��ن  �لأك�شجني  �حل��م��ر�ء  �ل��دم  خاليا  وتنقل 
بعد  وللتعايف  و�لأك�شجني مهم لع�شالتك  �أنحاء �جل�شم، 
�لتمرين، بح�شب تقرير ن�شره موقع �شحيفة  �أو  �ملجهود 

�لربيطانية.  Express "إك�شربي�ض�"
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي�����ش��اع��د ف��ي��ت��ام��ني B12 �أي�����ش��ا يف 

��شتقالب �لربوتني، وهو �أمر مهم لبناء �لع�شالت.
�لنظر عن  �أنه بغ�ض  يعني  "هذ�  فاإن  �ل�شحيفة  وبح�شب 
ومقد�ر  �لليل  يف  عليه  حت�شل  �ل��ذي  �جليد  �لنوم  مقد�ر 
�ل��ن��ه��ار، �شتظل ت�شعر  �أث���ن���اء  �ل��ت��م��اري��ن  م��ا مت��ار���ش��ه م��ن 
بالتعب و�ل�شعف �إذ� مل حت�شل على ما يكفي من فيتامني 

."B12

B12 اأعرا�ص نق�ص فيتامني
 B12 وت�شمل �لعالمات �ملنبهة �لأخرى لنق�ض فيتامني

ما يلي:
- �شيق �لتنف�ض

- �شعور بالإغماء
- �ل�شد�ع

- جلد �شاحب
- دقات قلب ملحوظة "خفقان"

من  ولي�ض  �جل�شم  د�خ��ل  من  �لقادمة  �لأ���ش��و�ت  �شماع   -
م�شدر خارجي "طنني �لأذن"

- فقد�ن �ل�شهية وفقد�ن �لوزن

�أن ترى  ويف حال ��شتمر�ر �ل�شعور بهذه �لأعر��ض، يجب 
طبيبا على �لفور.

الت�سخي�ص بح�سب الأعرا�ص
وبح�شب تقرير �ل�شحيفة، "ميكن ت�شخي�ض هذه �حلالت 
غالبا بناء على �لأعر��ض ونتائج فح�ض �لدم". ومن �ملهم 
ب�شكل م�شاعف ت�شخي�ض نق�ض فيتامني B12 وعالجه 

يف �أ�شرع وقت ممكن.
 B12 وهناك نوعان من عو�مل �خلطر �لرئي�شية لنق�ض

وهي فقر �لدم �خلبيث و�لنظام �لغذ�ئي.
ويعد فقر �لدم �خلبيث، �ل�شبب �لرئي�شي لنق�ض فيتامني 
B12، وهو حالة من �أمر��ض �ملناعة �لذ�تية حيث يهاجم 
�لد�خلي،  �لعامل  تنتج  �لتي  �ملعدة  خاليا  �ملناعي  �جلهاز 
فيتامني  لمت�شا�ض  ج�شمك  ي�شتخدمه  ب��روت��ني  وه���و 

.B12
 B12 وميكن �أن ي�شاب بع�ض �لأ�شخا�ض بنق�ض فيتامني
من  �لفيتامني  م��ن  يكفي  م��ا  على  �حل�شول  ع��دم  نتيجة 

�لنظام �لغذ�ئي.
بنق�ض  �لإ�شابة  خلطر  �شارم  ب�شكل  �لنباتيون  ويتعر�ض 
و�لأ�شماك  �للحوم  يف  �أ�شا�شا  يوجد  لأن��ه   B12 فيتامني 

ومنتجات �لألبان.

B12 كيف يتم عالج نق�ص فيتامني
يعتمد عالج فيتامني B12 �أو فقر �لدم �لناجم عن نق�ض 

حم�ض �لفوليك على �شبب �حلالة.
وميكن عالج معظم �لنا�ض ب�شهولة عن طريق �حلقن �أو 

�لأقر��ض لتعوي�ض �لفيتامينات �ملفقودة.
وع��ادة ما يتم عالج فقر �لدم �لناجم عن نق�ض فيتامني 
بحقن  �حل��م��ر�ء(  �ل���دم  خ��الي��ا  ع��دد  )�ن��خ��ف��ا���ض   B12

.B12 فيتامني

م�ساكل �سحية خطرية!
فيتامني E هو عبارة عن فيتامني قابل للذوبان يف �لدهون 
وله خ�شائ�ض م�شادة لالأك�شدة. ويوجد ب�شكل طبيعي يف 
و�ملك�شر�ت  و�حل��ب��وب  و�خل�����ش��ر�و�ت  �لفو�كه  من  �لعديد 
و�لزيوت مثل زيت جنني �لقمح و�للوز و�لأفوكادو وبذور 
و�ل�شبانخ  و�ل��ك��ي��وي  و�مل��ان��غ��و  و�ل�����ش��ل��م��ون  �ل�شم�ض  ع��ب��اد 

و�لفليفلة.
 ،Boldsky "بولد�شكاي"  م��وق��ع  ن�����ش��ره  م��ا  وبح�شب 
�ملعني بال�شوؤون �ل�شحية، ي�شاعد ��شتهالك هذه �لأطعمة 
يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ي��ة م���ن ف��ي��ت��ام��ني E يف 
�جل�شم ومنع نق�شانه، و�لذي ميكن �أن يحدث ب�شبب عدم 
�نتظام يف �مت�شا�ض �لدهون �لغذ�ئية �أو م�شاكل بالتمثيل 
�لغذ�ئي �أو ب�شبب بع�ض �لأدوية �لتي ت�شعف �لمت�شا�ض 
�أنه قابل للذوبان يف  E من �جل�شم، خا�شة  من فيتامني 
د�خل  تخزينه  على  ت�شاعد  �لتي  �خلا�شية  وه��ي  �لدهون 
�إىل  يحتاج  ل  فهو  وبالتايل  لالإن�شان،  �لدهنية  �لأن�شجة 

تناوله يومًيا.

مقاطعة يابانية تعلن 
عن تلوث يف لقاح مودرنا 
���ش��ل��ط��ات م��ق��اط��ع��ة جوما  ع����رثت 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل���و�ق���ع���ة ب��ال��ق��رب من 
لقاح  يف  ملوثة  م��ادة  على  طوكيو 
م�����ودرن�����ا �ل�����و�ق�����ي م����ن �لإ����ش���اب���ة 
و�قعة  �أح������دث  يف  بكوفيد19- 
بلقاح  تتعلق  �لبالد  يف  نوعها  من 
�لأمريكية. وقال م�شوؤول  �ل�شركة 
�شود�ء  م���ادة  �إن  ج��وم��ا  مبقاطعة 
�شغرية ُع��رث عليها ي��وم �لأح��د يف 
�إح���دى ق��و�ري��ر ل��ق��اح م��ودرن��ا مما 
��شتخد�م  ت��وق��ف  �مل��ق��اط��ع��ة  ج��ع��ل 
منها  ج��اءت  �لتي  �للقاحات  دفعة 
�ل�شحة  وز�رة  وق��ال��ت  �ل���ق���ارورة. 
�شخ�شني  �إن  �ل�شبت  يوم  �ليابانية 
جرعات  على  ح�شال  بعدما  توفيا 
م��ن ل��ق��اح م���ودرن���ا م��ن دف��ع��ات مت 
يف  ب��ع��د  فيما  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  تعليق 

�أعقاب �كت�شاف تلوث.
وقالت �حلكومة �إنه مل يتم �لتو�شل 
�أو  بال�شالمة  تتعلق  م�شاكل  �إىل 
جمرد  �لتعليق  قر�ر  و�إن  �لفعالية 
�أ�شباب  �إجر�ء �حرت�زي. وما ز�لت 

�لوفاة قيد �لتحقيق.
�مل�������ش���وؤول مب��ق��اط��ع��ة جوما  وق����ال 
�شخ�شا   4575 ت��ط��ع��ي��م  مت  �إن����ه 
�لتي  �ل��دف��ع��ة  نف�ض  م��ن  بلقاحات 
ل��ك��ن مل  �مل��ل��وث��ة  �ل���ق���ارورة  ت�شمل 
ت�����رد ت���ق���اري���ر ع����ن ت���ع���ر����ض �أح����د 
�ملا�شي  و�لأ�شبوع  �شحية.  مل�شاكل 
 1.63 ��شتخد�م  �ل��ي��اب��ان  �أوق��ف��ت 
مليون جرعة من لقاح مودرنا بعد 
تطعيم  م��رك��ز   863 �إىل  �شحنها 
يف �أن��ح��اء �ل��ب��الد وذل��ك بعد تلقي 
�ملوزع  �لدو�ئية،  لل�شناعات  تاكيد� 
�ملحلي، تقارير عن تلوث يف بع�ض 

�لقو�رير.

ت�صريبات تك�صف عن 
مفاجاأة بهاتف اآيفون 13

�خلا�شة  �ل��ت�����ش��ري��ب��ات  ت��ت��و����ش��ل 
"�آيفون  �مل��رت��ق��ب  "�أبل"  ب��ه��ات��ف 
�لت�شال عرب  دعم  و�آخرها   ،"13

�لأقمار �ل�شطناعية.
 CNET ووف����ق م���ا ذك���ر م��وق��ع
�لتقنية،  ب���الأخ���ب���ار  �مل��ت��خ�����ش�����ض 
�شيتيح   ،"13 "�آيفون  ف��������اإن 
مكاملات  �إج�������ر�ء  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
مناطق  يف  ن�شية  ر�شائل  و�إر���ش��ال 
خ��ل��وي��ة، عن  تغطية  بها  ت��وج��د  ل 
�لأقمار  �لت�شال عرب  دعم  طريق 

�ل�شطناعية.
 MacRumors موقع  و�أ�شار 
�ملتخ�ش�ض بن�شر �أحدث �لت�شريبات 
�ملرتبطة باأجهزة �شركة "�أبل"، �إىل 
�أن "�آيفون 13" �شيحتوي معاجلا 
 ،"60 �إك�������ض  "كو�لكوم  ن���وع  م���ن 
�لأقمار  ع���رب  �لت�������ش���الت  ي��دع��م 

�ل�شطناعية.

كيف ت�صتيقظني �صباحا؟ ما ت�صعرين به يوؤ�صر لنق�ض هذا الفيتامني..

 B12 فيتامني  نق�ص  ع��ن  ينتج  اأن  مي��ك��ن 
جمموعة من التاأثريات املقلقة على اجل�سم، 

ما يعطل احلياة اليومية يف هذه العملية.
احل�سول  اأهمية  يف  املبالغة  ال�سعب  وم��ن 
نظامك  يف   B12 فيتامني  من  يكفي  ما  على 
اإنتاج خاليا  الفيتامني يف  الغذائي. وي�ساعد 
والعمل  ال��ن��ووي،  واحلم�ص  احل��م��راء،  ال��دم 
يقنعك  مل  واإذا  الع�سبي.  للجهاز  الطبيعي 
ذلك، فرمبا تقنعك الآثار احلادة لنخفا�ص 
تعيق  اأن  ميكن  وال��ت��ي   ،B12K م�ستويات 

قدرتك على العمل.
ت�ستيقظ  كنت  اإذا  اأن��ه  من  الأطباء  ويحذر 
نوم  على  ح�سولك  م��ن  ال��رغ��م  على  متعبا، 
جيد ليال، فقد يعني ذلك انخفا�ص م�ستويات 
نق�ص هذا الفيتامني ميكن  لأن  وذلك   .B12

اأن ي�سبب �سعفا وتعبا م�ستمرين.
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�ش�ؤون حملية

••  اأبوظبي - الفجر 

 رحب معايل زكي �أنور ن�شيبة، �مل�شت�شار �لثقايف ل�شاحب 
�ل�شمو رئي�ض �لدولة، ع�شو جمل�ض �أمناء �أكادميية �أنور 
قرقا�ض �لدبلوما�شية، �أم�ض بطلبة �لأكادميية �جلدد من 
دبلوما�شيي �مل�شتقبل للعام �لدر��شي 2021 - 2022.

ر�ئد�ً  �إم��ار�ت��ي��اً  مركز�ً  تعد  �لتي  �لأكادميية  و��شتقبلت 
وطالبة  طالباً   60 من  �أك��رث  �لدبلوما�شيني؛  لتدريب 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  دب��ل��وم  ت�شمل  �ل��ت��ي  ب��ر�جم��ه��ا  �شمن 
�لدولية،  و�ل���ع���الق���ات  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  يف 
وبرنامج ماج�شتري �لآد�ب يف �ل�شوؤون �لدولية و�لقيادة 
�لأعمال  يف  �لآد�ب  ماج�شتري  وبرنامج  �لدبلوما�شية، 
�لأكادميية  �أطلقته  قد  كانت  �لذي  و�لتنمية  �لإن�شانية 
موؤخر�ً. وقد ��شتملت �أجندة يوم �لتوجيه ملحة تعريفية 
عن �لأكادميية و�أق�شامها و�أع�شاء هيئة �لتدري�ض فيها، 
يف  �لدبلوما�شية  ح��ول  �شاملة  مقدمة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لي�شبح  �لالزمة  و�ملتطلبات  و�لع�شرين  �حل��ادي  �لقرن 

�ل�شخ�ض دبلوما�شيا يف يومنا وع�شرنا �حلايل.
ب��الأك��ادمي��ي��ة للطلبة �جلدد  وحت��م��ل جت��رب��ة �لل��ت��ح��اق 
و�شخ�شيات  وخم��ت�����ش��ني  ق�����ادة  ل��ل��ق��اء  مم���ي���زة  ف��ر���ش��ة 
�لعامل،  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ن ح����ول  ع����امل  م��رم��وق��ة يف 
و�لذين �شي�شاركون خرب�تهم �ل�شخ�شية وجتاربهم �لتي 
خا�شوها يف جمال عملهم �لدبلوما�شي �لذي يعد و�حد�ً 

من �أبرز �ملجالت و�أكرثها �أهمية دولياً. 
�أكد معايل زكي  ويف كلمته �لرتحيبية بالطلبة �جل��دد، 
يتعلق  �أ�شا�شي عندما  �لوقت عامل  �أن  ن�شيبة على  �أن��ور 
�لأم����ر ب���اإح���د�ث ت��غ��ي��ري يف ظ��ل �لأزم������ات �ل��ع��امل��ي��ة غري 
�لديناميكية  �حل��رك��ة  تقت�شر  "مل  وق����ال:  �مل�����ش��ب��وق��ة. 
�لتنموية  م�����ش��اري��ع��ه��ا  ع��ل��ى  ي���وم���اً  �لإم���������ار�ت  ل���دول���ة 
�لر�شيدة  قيادتنا  �إن  بل  �لد�خلية فح�شب،  و�لتطويرية 
مل تغفل �أهمية تطوير �أدو�تها وو�شائلها �لدبلوما�شية، 
وهو �لأمر �لذي �أخذه �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل على عاتقه، منذ 

�ليوم �لأول."
وعرب معاليه عن فخره بالطلبة �جلدد، و�أ�شاف: "يولد 
�حل�ض �لدبلوما�شي مع �أ�شحابه، لكن، �لأهم من ذلك، 
و�لتجربة.  و�لبحث  بالعلم  �حل�ض  هذ�  وتنمية  تطوير 
��شم  حتمل  �لتي  �لأكادميية  ه��ذه  ق��وة.  م�شدر  لي�شبح 
�مل�شت�شار  �أن��ور بن حممد قرقا�ض،  �لدكتور  �أخي معايل 
"حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  �ل�شمو  ل�شاحب  �لدبلوما�شي 

�لأ�شاتذة،  ب��ني  م��ن  �لأف�����ش��ل  �أي��دي��ك��م  ب��ني  ت�شع  �هلل"؛ 
و�لرب�مج، و�لأدو�ت، وكذلك �خلرب�ت". 

وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ���ش��ع��ادة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون، م��دي��ر عام 
�لطلبة  خماطباً  �لدبلوما�شية،  قرقا�ض  �أن��ور  �أكادميية 
�لدبلوما�شيني  �إىل  ينظر  فاإنه  تعلمون،  "كما  �جل��دد: 
�أرك��ان �ملجتمع �مل�شتقر و�ملتقدم، حيث  بكونهم ركن من 
و�لت�شدي  �ل��ن��ز�ع��ات  ح��ل  يف  ه��ام��اً  دور�ً  ي�����وؤدون  �أن��ه��م 
للتحديات �لعاملية. وتعد مهار�تهم �شرورية ومن �شاأنها 

تر�شيخ مكانة �لدولة، كذلك خدمة م�شاحلها." 
و�أ�شار �شعادته �إىل �أهمية دور �لدبلوما�شيني يف �ل�شوؤون 
من  �لعديد  �لر�هن  �لوقت  يف  عاملنا  "يو�جه  �لدولية: 
جائحة  مع  �لتعامل  مقدمتها  يف  ياأتي  �لتي  �لتحديات 
�لعمل  �أ���ش��ال��ي��ب  م��ن  �ل��ع��دي��د  تغيري  يف  �شاهمت  ع��امل��ي��ة 
يتحلو�  �أن  �لغد  دبلوما�شيي  �لدبلوما�شي. يتوجب على 
با�شتمر�ر  �ملتغري  �لو�قع  مع  للتاأقلم  و�ل�شرعة  باملرونة 
وب�����ش��رع��ة ك��ب��رية، وذل���ك ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ح��ر���ش��ه��م على 
ميكنهم  مب��ا  �لإب��د�ع��ي��ة،  وق��در�ت��ه��م  مهار�تهم  تطوير 
من مو��شلة مهمتهم يف خدمة وطنهم وحتقيق �أهد�فه 

لل�شيا�شة �خلارجية".
ملتزمة  �أك��ادمي��ي��ت��ن��ا  "�إن  ق����ائ����اًل:  ���ش��ع��ادت��ه  و�خ���ت���ت���م 
�ل��الزم��ة يف جمال  و�مل��ه��ار�ت  ب��امل��ع��ارف  �لطلبة  بتزويد 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، وذل�����ك ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن مت��ث��ي��ل دول���ة 
�لإم�������ار�ت، ول��ي��ن��ق��ل��و� ب��ك��ل ف��خ��ر وث��ق��ة ر���ش��ال��ة �لدولة 
�لعامل  �إىل  و�لت�شامح  و�لتعاي�ض  �ل�شالم  على  �لقائمة 

�إبر�هيم  م��رمي  �ل��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  وم��ن  �أجمع." 
�أن�����ور قرقا�ض  �مل���ح���م���ود، ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام �أك���ادمي���ي���ة 
�جلديدة  �لدفعة  با�شتقبال  "فخورون  �لدبلوما�شية: 
خا�شة   ،2022-2021 �ل��در����ش��ي  للعام  طلبتنا  م��ن 
�أولئك �ملتحم�شني لبدء م�شريتهم يف برنامج ماج�شتري 
�لآد�ب يف �لأعمال �لإن�شانية و�لتنمية، �لذي يعد عالمة 
�أكادمييتنا، و�لذي يتما�شى مع  فارقة �أخرى يف م�شرية 
�أثر  ذ�ت  وتعليمية  تدريبية  ب��ر�م��ج  لتقدمي  م�شاعينا 
�إيجابي كبري قادر على متكني �ل�شباب من �شغل منا�شب 
ذ�ت  �لدبلوما�شية و�لأعمال �حلكومية  قيادية يف قطاع 
"يو�جه عاملنا حتديات من جميع  و�أ�شافت:  �لعالقة". 
�لأنو�ع؛ �إّل �أن جائحة كوفيد 19 غريت قو�عد �للعبة ملا 
يعنيه �أن تكون دبلوما�شياً. وبالتايل، علينا �شمان قدرة 
طلبتنا على �لعمل �لدبلوما�شي �مليد�ين �لحرت�يف قبل 
بذل  على  ق��ادري��ن  ليكونو�  �لأك��ادمي��ي��ة،  م��ن  تخرجهم 
جهود لتحقيق �أهد�ف ��شرت�تيجية قابلة للقيا�ض، ومبا 
ي�شاعد يف حتقيق �لروؤية �لعاملية لدولة �لإمار�ت، خا�شة 
�لأخ��ذ بعني  �أثناء  �ملتوقعة - كل ذلك  يف �لظروف غري 

�لعتبار �لحتياجات �لإن�شانية �أوًل."
�أكادميية  �أل����رت، عميد  �إري����ك  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  وق���ال  ه���ذ� 
هو  �لأ�شا�شي  هدفنا  "�إن  �لدبلوما�شية:  قرقا�ض  �أن���ور 
لل�شوؤون  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل���و�ق���ع  مب���ف���رد�ت  طلبتنا  ت��زوي��د 
حتى  �خلارجية،  و�ل�شيا�شة  �ل��دويل  و�لقانون  �لدولية 
يف  �شيما  ل  ف��ع��ال،  ب�شكل  وطنهم  متثيل  م��ن  يتمكنو� 

توؤكد  �ملتوقعة.  �لإقليمية و�لعاملية غري  �لأزم��ات  �أوقات 
�لتحديات �لعاملية �لتي �شهدناها موؤخر�ً �شرورة ��شتثمار 
�لطموحني  دبلوما�شييها  ق���در�ت  بتطوير  �حل��ك��وم��ات 

�أكرث من �أي وقت م�شى." 
�جلدد  �لطلبة  �شيتعرف  �ملقبلني،  �لأ�شبوعني  وخ��الل 
ع��ل��ى م���ب���ادئ �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة مع 
يف  �ل��ف��ري��دة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  ع��دد  يف  �لتعمق  ��شتعر��ض 
�خلطابات  ت��اري��خ  ��شتك�شاف  ع��ن  ف�����ش��اًل  �مل��ج��ال،  ه���ذ� 
على  �مل�شتقبل  دبلوما�شيو  �شيتعرف  كما  �لدبلوما�شية. 
بع�ض �أهم �لروؤى و�لتوجهات �ملرتبطة بال�شني و�ل�شرق 
�لأو�شط �لكبري، و�لدبلوما�شية �لعامة و�لثقافية، وكيف 
�لدبلوما�شي،  �لعمل  �أن تغري ممار�شات  جلائحة معينة 
�أث���ر �حلركات  �إىل ج��ان��ب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

�لن�شوية يف �ل�شيا�شة �خلارجية.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �أكادميية �أنور قرقا�ض �لدبلوما�شية 
كانت قد رفدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل باأكرث 
�لأكادميية  تقدم  كما  تاأ�شي�شها.  منذ  خريج   200 من 
باقة  ينفذها  و�لتي  �لتحليلية،  �ملن�شور�ت  من  �لعديد 
من �لباحثني و�لأ�شاتذة و�لدبلوما�شيني. وتتمحور هذه 
�لأن�شطة �لبحثية حول �ل�شيا�شة �خلارجية ودبلوما�شية 
دول���ة �لإم������ار�ت، وت��ن��اق�����ض �ل�����ش��الم و�لأم����ن يف منطقة 
وتغري  و�لطاقة  �لأف��ري��ق��ي،  و�جل��ن��وب  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�حلادي  �لقرن  دبلوما�شية  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية  �ملناخ 

و�لع�شرين، وكذلك �لعالقات �خلليجية �لآ�شيوية. 

•• العني - الفجر

خالد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  نظمت 
�لثقافية و�لتعليمية حتت رعاية  �آل نهيان 
�آل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �شما  د.  �ل�شيخة 
�أ�شطورة  �لإم��ار�ت��ي��ة  "�ملر�أة  ملتقى  نهيان 

جناح" مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية 
و�أد�رت �مللتقى منى �لظاهري مدير �شركة 
�أريو لالإنتاج �لإعالمي وع�شو جمل�ض �إد�رة 
بجمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال 
�ملرزوقي  ���ش��ع��اد  د.  با�شت�شافة  �مل�شتقبل 
�أخ�شائي نف�شي �إكلينيكي �أكادميية بجامعة 
�حل��رب��ي خبري دويل  د. فاطمة  �لإم����ار�ت، 
�قر�أ  مكتبة  �إد�رة  جمل�ض  ع�شو  للت�شامح 
�إد�رة  �ل���غ���اوي م��دي��ر  و����ش��ت��م��ت��ع، د. م���رمي 
رعاية �ملوهوبني مبوؤ�ش�شة حمد�ن بن ر��شد 
و نورة  �ملتميز،  �لتعليمي  ل��الأد�ء  �آل مكتوم 
�لعامري ع�شو جمل�ض �إد�رة مبركز �ل�شيخ 

حممد بن خالد �آل نهيان �لثقايف
بتهنئة  �مللتقى  �شما  د.  �ل�شيخة  و�فتتحت   
��شتمر�ر  لها  متمنية  �إم��ار�ت��ي��ة  �م���ر�أة  ك��ل 

�لتميز و�لعطاء
و قالت نحتفل بيوم �ملر�أة �لإمار�تية تقدير� 
قدمت  ت��اري��خ��ي  �إرث  م��ن  حتمله  م��ا  ل��ك��ل 
�لتاريخ من  �لإم��ار�ت��ي عرب  للمجتمع  فيه 

�لعطاء و�خلري
 و�أ���ش��اف��ت ب���اأن �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة �شاركت 

م�شرية �لإن�شان �لإمار�تي عرب كل �حلقب 
��شتقر بهذه �لأر�ض �لطيبة،  �لزمنية منذ 
���ش��اع��ات نتبادل  ل��ي�����ض جم���رد  و�لح���ت���ف���ال 
فيها �لكلمات ونتحدث حول �ملر�أة وتبهرنا 
�ل��ك��ل��م��ات ح��ول��ه��ا، و�إمن�����ا ن��ح��ت��ف��ي ب���امل���ر�أة 
�لإمار�تية مع ميالد كل طفلة ومع جناح 
ك��ل ف��ت��اة ب��در����ش��ت��ه��ا وم���ع مت��ي��ز ك��ل �م���ر�أة 
و�ملعرفية  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �لعملية  مب��ج��الت��ه��ا 

�حل�شاري  بالبناء  وم�شاهمتها  وعطائها 
�ملجتمع؛  ق��ي��م��ة ووع����ي  وت�����ش��ك��ي��ل  ل��ل��وط��ن 
�حل�شارة  مب�شتقبل  �أ���ش��ي��ال  رك��ن��ا  ليمثل 

�لإن�شانية
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  كما 
خارطة  بنت مبارك "�أم �لأمار�ت" و�شعت 
�إ�شافة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  مل�شتقبل  ط��ري��ق 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��دع��م 

�أن  – ح��ي��ث  �هلل  - حفظه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�مل������ر�أة ب����الإم����ار�ت ت��ق��دم م�����ش��اه��م��ة كبرية 
�لكثري  �أمامها  وم���از�ل  �حل�شاري  بالبناء 

لتحقق �مل�شاهمة �لكاملة 
�ملر�أة  �لأك��رب يقع على  �ل��دور  �أن  و�أ�شافت   
�لقيادة  ت�شارع  وت��رية  نف�ض  على  لتت�شارع 
بتقدمي �لقر�ر�ت و�لقو�نني �ملمهدة لطريق 
�نطالقتها �لقوية باخلم�شني عاما �لتالية 
لأجل �لو�شول ملئوية �لإمار�ت 2071 وقد 
ببناء  وع��ربت عن قيمتها �حلقيقة  حققت 
�لتحديات  متجاوزة  �لإن�شانية،  �حل�شارة 
نلقي  �أن  منا  حتتاج  و�ل��ت��ي  تو�جهها  �لتي 
متعمقة  ب�����ش��ورة  ون��در���ش��ه��ا  عليها  �ل�����ش��وء 
لت�شتمر م�شرية �ملر�أة �لإمار�تية بكل قوتها 

و�شرعتها ناحية �مل�شتقبل
�ملرزوقي حول مو�شوع  �شعاد  د.   وحتدثت 
تقليل  و�أه��م��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  �لنف�شية  �ل�شحة 
�ل��ت��وت��ر و�ل�����ش��غ��وط��ات �ل��ت��ي ت��ت��ع��ر���ض لها 
ل��ل��و���ش��ول مل��رح��ل��ة �ل��ت�����ش��ال��ح م���ع �ل����ذ�ت 

لت�شتكمل م�شرية �لتقدم و�لنماء
لتحفيز  �مل�����ش��اه��م��ة  ل��ل��ع��و�م��ل  و�أ������ش�����ارت   
�لتوتر  م��ن  للتخل�ض  �مل���ر�أة  ق���در�ت  ودع���م 
و�لقدرة  �لذ�ت  �لنف�شية وتقبل  و�ل�شغوط 
�ملو�قف  م��ع  و�لتعامل  �مل�شاعر  �إد�رة  على 
�ل�شعبة و�لت��ز�ن نف�شي للو�شول للتناغم 

بني �لفكرة و�مل�شاعر و�ل�شلوك
عن  بحديثها  �لدربي  فاطمة  د.  و�أ�شافت   

�لتنظيم  ب��ني  م��ا  و�مل�شوؤولية  �ل��ري��ادة  روح 
�لإمار�تية  للمر�أة  ميكن  وكيف  و�لتطبيق 
�ل��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��ا �ل���دول���ة �ل���دع���م �لكبري 
رد �جلميل  ل��ه��ا  وك���ي���ف مي��ك��ن  ل����الزده����ار 
زمان  �أ�شطورة  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  موؤكدة 
ك���ان���ت ولز�ل��������ت جت�����ش��د مفهوم  وم����ك����ان 
فهي  �ل��ع��امل،  ن�شاء  لكل  �مل�شرفة  �لنمذجة 
بالعلم  لغريها  وق���دوة  ب��ه  يحتذى  من���وذج 
نحو  للتغيري  �ل�����دوؤوب  و�ل��ع��م��ل  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�لأف�شل
 وت��ط��رق��ت د. م���رمي �ل���غ���اوي مل��ح��ور �مل���ر�أة 
�لإمار�تية ودورها يف ��شتد�مة جودة �حلياة 
بكل  �شاركت  �أن��ه��ا  مو�شحة  �لأف�����ش��ل  نحو 
جودة  با�شتد�مة  عظيم  ودوره����ا  �مل��ج��الت 
�حل���ي���اة ن��ح��و �لأف�������ش���ل لأن���ه���ا ���ش��ري��ك مع 
وريادتها  ومتكينها  �ل��وط��ن  ببناء  �ل��رج��ل 
مبادرة  وجعلها  لها  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  لتوفري 

بكل �ملجالت �لتنموية
 و�ختتمت �لأ�شتاذة نورة �لعامري باحلديث 
عن حمور ب�شمات جناح �إمار�تية متميزة يف 
�مل��ر�أة وما و�شعته من ب�شمات  �إ�شادة لدور 
جناح على جبني �لوطن وعن �لأدو�ر �لتي 
قيادتها  من  �لدعم  تلقت  حيث  بها  قامت 
باإتاحة فر�شة �لتعليم و�لتدريب  �لر�شيدة 
بنجاحات  �جل��م��ي��ل  رد  ف��ك��ان  ل��ه��ا  و�ل��ع��م��ل 
متتالية تاألقت فيها �ملر�أة منا�شب مرموقة 

و�رتقت منابر �لثقافة بثقة و�إر�دة كبرية 

زكي ن�سيبة يرحب بالدفعة اجلديدة من طلبة اأكادميية اأنور قرقا�ص الدبلوما�سيةويوؤكد: 

الوقت عامل اأ�صا�صي عندما يتعلق الأمر باإحداث تغيري يف ظل الأزمات العاملية غري امل�صبوقة

حتت رعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

ملتقى املراأة الإماراتية اأ�صطورة جناح يف موؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان

�صحة توفر فح�ض كوفيد- 19 للطالب جمانًا 
يف جميع مراكزها يف جميع اإمارات الدولة

•• اأبوظبي- الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية "�شحة �أنها �شتوفر فح�ض م�شحة 
مر�كزها  جميع  يف  �ل��ط��الب  جلميع  لكوفيد19-جماناً   PCR �لأن���ف 
�ملخ�ش�شة لإجر�ء �لفح�ض جماناً يف جميع �إمار�ت �لدولة وذلك بالتعاون 

و�لتن�شيق مع د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي.
�أبنائنا �لطلبة  "�شحة" �أن هذه �ملبادرة تاأتي للت�شهيل على  و�أك��دت �شركة 
�ملركبة  �لفح�ض من  �آر يف مر�كز  �شي  بي  �إج��ر�ء فح�ض  وذويهم، وتي�شري 
و�ملر�كز �ل�شحية �لتابعة ل�شركة �شحة و�لتي تتوفر فيها هذه �لفحو�شات، 

وذلك للعودة �لآمنة ملقاعد �لدر��شة.
وتتوفر مر�كز �لفح�ض من �ملركبة �لتابعة ل�شركة "�شحة" يف �أبوظبي يف 

كل من: مدينة ز�يد �لريا�شية، �لباهية، ربد�ن، �ل�شاخمة، و�ملنهل.
ويف �لعني: يف كل من: ع�شارج، �ل�شاروج، �لهيلي، و�لعامرة، ويف �لظفرة، يف 

كل من: مدينة ز�يد، غياثي، �ملرفاأ، ليو�، �ل�شلع، ودملا. 
�أما يف دبي و�لمار�ت �ل�شمالية، يتوفر �لفح�ض �ملجاين يف مر�كز �لفح�ض 
من �ملركبة �لتابعة ل�شركة "�شحة"يف كل من دبي: �شيتي ووك، و�خلو�نيج 
و ميناء ر��شد، و�ل�شارقة، وعجمان، و�أم �لقيوين، ور�أ�ض �خليمة، و�لفجرية، 

بالإ�شافة �إىل مركز  دبي بارك�ض �ند ريزورت�ض.
وت�شتقبل مر�كز �شحة خلدمات كوفيد �ملر�جعني من �ل�شبت �إىل �خلمي�ض 
من �ل�شاعة 8 �شباحاً حتى �ل�شاعة 8 م�شاًء ويوم �جلمعة من 10 �شباحاُ 

م�شاًء.  حتى 8 
وميكن للر�غبني يف �إجر�ء �لفح�ض من �لطلبة، �لتوجه �إىل �أي من �ملر�كز 

�لتابعة ل�شركة �شحة ودون حجز موعد م�شبق.

�صرطة اأبوظبي حتتفي بيوم املراأة 
الإماراتية وتكرم منت�صباتها

••  اأبوظبي-الفجر

�حتفلت �شرطة  �أبوظبي مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي ي�شادف 28 
�أغ�شط�ض من كل عام  مثمنة �لإجناز�ت �لريادية �لتي حققتها "�لإمار�تية"  
بف�شل دعم ورعاية  �لقيادة �لر�شيدة ومتكينها يف م�شرية �لعمل �لوطني  
كما  �أ�شادت بجهودها ومتيزها وريادتها  مبجالت �لعمل �ل�شرطي و�لأمني  

وحتقيقها �إجناز�ت متالحقة  على  �ل�شعيد �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل .
 ووجه �شعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�شريفي مدير عام �شرطة  �أبوظبي �لتحية 
و�إ�شعاد  وطنها  خدمة  يف  �ملتو��شلة   جلهودها   �لإم���ار�ت  لبنة  و�لتقدير 
�أب��ن��اء �لإم����ار�ت بالتقدير و�ل��دع��م  �ل��ذي تقدمه   �أ�شرتها م��وؤك��د� �ع��ت��ز�ز  

�لقيادة �لر�شيدة  للمر�أة  �لإمار�تية.
 وقدم  �ل�شكر و�لتقدير يف كلمة �ألقاها باحلفل �لذي �أقيم مببنى �لقيادة 
�لإمار�ت"  "�أم  للخم�شني" �إىل  و�إ�شر�قة  طموح  "�ملر�أة  �شعار  حتت  �لعامة 
�شمو  �ل�شيخة  فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�ض �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
و�لتخطيط   �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ري��ادة  لتحقيق  �مل�شتمرين  ودعمها  جلهودها 

لدورها �مل�شتقبلي �شمن �ل�شتعد�د�ت للخم�شني عاماً  �ملقبلة.   
�لتخ�ش�شية  للمهن  وثائقي  فيلم  عر�ض  على  �حلفل  برنامج  و��شتمل   
عدد�ً  �ل�شريفي  مكتوم  �للو�ء  �شعادة  وك��رم  �لن�شائية  لل�شرطة  �مل�شتحدثة 
كبري�ً من عنا�شر �ل�شرطة �لن�شائية و�شمل �لتكرمي �لقياديات �ملتميز�ت يف 
�شرطة �أبوظبي منهن "�أول عميد" يف �ل�شلك �ل�شرطي �لعميد خبري دكتور 
مرمي �أحمد �لقحطاين، �لعميد خبري �شفيه حممد �آل علي و�ملقدم �آمنة 
حممد �لبلو�شي، كما كرم �ملتقاعد�ت خالل عام 2020 جلهودهن �ملتميزة 

خالل خدمتهن يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي.
 كما كرم �ملتميز�ت يف �لبطولت �لريا�شية للعام �حلايل و�حلا�شالت على 
�ملر�كز �لأوىل ومدربات ��شتخد�م �لقوة و�أول دفعة من �لدوريات �لأمنية 
لال�شتجابة و�ملتميز�ت و�حلا�شالت على دورة تخ�ش�شية خارجية يف جمال 
�ملتفجر�ت و�أي�شا مت تكرمي �أول دورية خيالة من �ل�شرطة �لن�شائية ، �إىل 
�ملتميز�ت  �لتخ�ش�شي،  �ملجال  �لأمني يف  �لإع��الم  �إد�رة  �ملتميز�ت يف  جانب 
يف  �ملتميز�ت  و  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  ط���ري�ن  ب����اإد�رة  �لتخ�ش�شية  �مل��ج��الت  يف 
�ملجالت �لطبية يف �إد�رة �خلدمات �لطبية ومر�كز �لدعم �لجتماعي-�أول 
دورة ح�شلت على �شهادة �شابط حماية طفل معتمدة من د�ئرة �لق�شاء يف 

�أبوظبي و�ملتميزة يف �لربوتوكول و�ملر��شم �شباط �لرتباط للقطاعات.
 و�أكد �للو�ء �شامل �شاهني �لنعيمي مدير قطاع �ملو�رد �لب�شرية يف �شرطة 
�لإمار�تية  جعلها   �لر�شيدة �لالحمدود  للمر�أة   �لقيادة  �أن دعم  �أبوظبي 
تتبو�أ مكانة ريادية  حتى �أ�شبحت  رمز�ً  للفخر و�لعتز�ز  يف وطن �خلري 

و�لعطاء .
�لإمار�ت  "�أم  �إىل  �ملنا�شبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  ووج��ه   
�شاحبة �لأيادي �لبي�شاء و رمز �لعطاء م�شيد� بجهودها  �لكبرية ودعمها  

�ملتو��شل لتمكني �ملر�أة �لإمار�تية.
 و�أ�شار �ىل حر�ض �شرطة �أبوظبي على حتفيز �ملر�أة �لإمار�تية  يف خمتلف 
�أن  �إىل  و�ل��ري��ادة يف جمال عملها لفتاً   �لتميز  و�لإد�ر�ت على  �لقطاعات 
�ملر�أة �لإمار�تية ت�شكل ن�شبة %14 من �لقوى �لعاملة يف �شرطة �أبوظبي 

وت�شغل وظائف يف جميع �لقطاعات  �ل�شرطية بكفاءة عالية.
�أبوظبي  تعتز بالنجاحات �لكبرية �لتي حققتها  �ملر�أة  �إن �شرطة  و�أ�شاف 
بتفاٍن  و�أد�ئ��ه��ا و�جبها   و�لأم��ن��ي  �ل�شرطي  �لعمل  �لإم��ار�ت��ي��ة يف جم��الت 
�أن  ت�شبح مهند�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  جنحت وبتميز  يف  �أن  �إىل   ومتيز لفتاً  
خبرية  و  و�شحفية  ومذيعة  �لأطفال  جر�ئم  مكافحة  يف  حتقيق  و�شابط 
�أدلة جنائية و فاح�شة يف م�شرح جرمية وتوؤدي عملها مبهارة و�حرت�فية  

يف �ملهام �خلا�شة �إىل جانب مهار�تها يف  �لرماية، و مهند�شة طري�ن.   
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ُيعرف الأ�سربين عموما باأنه م�سكن لالأمل رخي�ص وفعال من دون و�سفة طبية، لكن درا�سة 
جديدة ت�سري اإىل اأنه اأي�سا خيار ناجح لعالج ال�سرطان.

"كارديف"،  الأكادمييون يف جامعة  واأجرى 
ال�سابقة  املالحظة  لدرا�سات  مراجعة 

من  نوعا   18 من  يعانون  مر�سى  على 
�سرطان  ذلك  يف  مبا  ال�سرطان،  اأنواع 

الثدي والقولون والربو�ستات.

�رت���ب���ط تناول  �أل����ف م��ري�����ض،   250 ب���ني ح����و�يل  وم����ن 
�لأ�شربين بانخفا�ض حو�يل %20 يف وفيات �ل�شرطان، 

مقارنة باأولئك �لذين مل يتناولو� �لدو�ء.
"�لنت�شار  ي��ق��ل��ل  �لأ����ش���ربي���ن  �إن  �لأك���ادمي���ي���ون  وي���ق���ول 

�لنقيلي" - �نت�شار �ل�شرطان د�خل �جل�شم.
يتعلق  فيما  بجدية  �لنظر  بالتايل  ينبغي  �أن��ه  و�أ���ش��اف��و� 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لأ���ش��ربي��ن �إىل ج��ان��ب �ل��ع��الج��ات �لأخ����رى 

لل�شرطان ولي�ض بدل منها.
�إنه يجب ت�شجيع مر�شى �ل�شرطان على  �لباحثون  وقال 

�إثارة مو�شوع تناول �لأ�شربين مع �أطبائهم.
وقاد �لدر��شة �لربوفي�شور بيرت �إلوود، �لأ�شتاذ �لفخري يف 
جامعة كارديف، �لذي در�ض �آثار �لأ�شربين لأكرث من 50 
.eCancermedicalscience  عاما. وُن�شرت يف

�لأ�شربين ل ي�شاعد فقط يف �حلد  �أن  �إىل  وي�شري بحثنا 
من خماطر �لوفاة، ولكن، ثبت �أي�شا �أنه يقلل من �نت�شار 

�ل�شرطان د�خل �جل�شم -
 ما ي�شمى بالنت�شار �لنقيلي.

�إىل  ت�شري  �لتي  �لأدل��ة  من  كبرية  جمموعة  �لآن  وهناك 
�ل�شرطان  �لوفيات بني مر�شى  �نخفا�ض كبري يف معدل 
ل  �لفائدة  ه��ذه  �أن  ويبدو   - �لأ�شربين  يتناولون  �لذين 

تقت�شر على نوع و�حد �أو عدد قليل من �أنو�ع �ل�شرطان.
ومع ذلك، يجب �أن نوؤكد �أي�شا �أن �لأ�شربين لي�ض بديال 

حمتمال لأي عالج �آخر.
دم باأثر �لأ�شربين" على  وقال �لربوفي�شور �إلوود �إنه "�شُ

�لآليات �لبيولوجية ذ�ت �ل�شلة بال�شرطان.
�أردن��ا مر�جعة �لأدل��ة �لعلمية �ملتاحة على  "لذلك  وقال: 
من  و��شعة  ملجموعة  �إ���ش��ايف  كعالج  �لأ�شربين  ��شتخد�م 

�ل�شرطانات".
ويف ورقتهم �لبحثية، ر�جع �لباحثون 118 در��شة قائمة 
على �ملالحظة، �شملت 250 �ألف مري�ض يعانون من 18 

نوعا من �أنو�ع �ل�شرطان �ملختلفة.
وكانت حالت �ل�شرطان ب�شكل رئي�شي يف �لقولون و�لثدي 
و�لربو�شتات، ولكنها �شملت �أي�شا �لبلعوم �لأنفي و�ملريء 
وبطانة  و�ملبي�ض  و�مل��ث��ان��ة  و�لبنكريا�ض  و�مل����ر�رة  و�لكبد 
و�لأور�م  �ل��دم  و�شرطان  و�ل��رئ��ة  و�لعنق  و�ل��ر�أ���ض  �لرحم 

�لدبقية و�شرطان �جللد و�جلهاز �له�شمي و�ملعدة.
20 و25%  �أف��اد ما بني  وم��ن بني رب��ع مليون مري�ض، 

�أنهم تناولو� �لأ�شربين.

�أي  �أن��ه يف  "ب�شكل ع��ام، وجدنا  �إل��وود:  وق��ال �لربوفي�شور 
ك���ان حو�يل  ب��ال�����ش��رط��ان،  �لإ���ش��اب��ة  ب��ع��د ت�شخي�ض  وق���ت 
قيد  على  �لأ�شربين  تناولو�  �لذين  �ملر�شى  من   20%

�حلياة، مقارنة باملر�شى �لذين مل يتناولو� �لأ�شربين".
تعر�شو�  �مل��ر���ش��ى  م��ن  قليال  ع���دد�  �إن  �مل��ر�ج��ع��ة  وق��ال��ت 
لنزيف، لكن مل يكن هناك دليل على �أي وفيات ز�ئدة ُتعز� 

�إىل �لنزيف لدى �ملر�شى �لذين تناولو� �لأ�شربين.
�ل�شريرية �جلديدة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  ع��دد�  �إن  �إل���وود  وق��ال 
�أج�����ري�����ت لخ���ت���ب���ار ع�����الج �لأ�����ش����ربي����ن يف �ل���ع���دي���د من 

�ل�شرطانات،
 ويجب �أن تقدم نتائجها دليال و��شحا �آخر.

�لأبحاث حول  �إج��ر�ء مزيد من  �أن  �لو��شح  "من  وق��ال: 
وينبغي  ك��ب��رية،  قيمة  ذ�  �شيكون  و�ل�����ش��رط��ان  �لأ���ش��ربي��ن 
�إذ� ركزت على بع�ض  �لدر��شات �جلديدة، خا�شة  ت�شجيع 

�ل�شرطانات �لأقل �شيوعا''.
�إلوود  �لربوفي�شور  بقيادة  فريق  ك��ان   ،1974 ع��ام  ويف 
�لبحوث  كوكر�ن، يف وحدة جمل�ض  �آرت�شي  و�لربوفي�شور 
�لطبية يف ويلز، �أول فريق �أظهر �أن تناول قر�ض �لأ�شربين 

يوميا قلل �لوفيات �لناجمة عن �أمر��ض �لقلب و�ل�شكتة 
�لدماغية بنحو 24%.

و�كت�شب �لتقرير قوة جذب عاملية يف عام 1990، وحكمت 
عليه �ملجلة �لطبية �لربيطانية باأنه �أحد �أهم 50 در��شة 

بحثية من�شورة منذ عام 1945.
وقال �لربوفي�شور �إلوود �إن در��شته �لأ�شلية حفزت مرحلة 

جديدة من �لعمل �لبحثي على �لأ�شربين.
�ملفيدة  �لآث����ار  ع��ن  �حل��دي��ث��ة  �ل��در����ش��ات  بع�ض  وك�شفت 
لتناول �لأ�شربين - يف عام 2016، وجد خرب�ء م�شت�شفى 
�لأ�شربين  ق��ر���ض  رب���ع  ت��ن��اول  �أن  �ل��ع��ام  ما�شات�شو�شت�ض 
يوميا ميكن �أن يقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء 

مبقد�ر �خلم�ض.
ويف عام 2015، وجدت �لأبحاث يف �ملركز �لطبي بجامعة 
ليدن يف هولند� �أنه من بني 14000 مري�ض بال�شرطان، 
%75 ممن يتناولون جرعة يومية ما يز�لون على قيد 

�حلياة بعد خم�ض �شنو�ت من ت�شخي�شهم.
ق��ي��د �حلياة  �ل��ب��ق��اء ع��ل��ى  ك���ان م��ع��دل  �ل��وق��ت نف�شه،  ويف 

لأولئك �لذين ل يتناولون �لأ�شربين %42 فقط.

الأ�صربين هل يقلل من خطر الوفاة ب�صرطانات خطرية؟

�لألبان  ومنتجات  و�ل��دو�ج��ن  و�ل��ل��ح��وم  �لأ���ش��م��اك  وحت��ت��وي 
و�أف�شل   .B12 فيتامني  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  و�ل��ب��ي�����ض 
ذلك  وم��ع  �لبقر.  �مل��اك��ري��ل وحل��م  �شمك  كبد  ه��و  ل��ه  م�شدر 
فقد �ت�شح �أن �لعديد من �لأ�شخا�ض يعانون من نق�ض هذ� 
و�لنباتيون  �ل�شن  كبار  وخا�شة  �ل��دم،  فقر  وحتى  �لفيتامني 

ومر�شى �ل�شكري و�لذين يتعاطون م�شاد�ت �حلمو�شة.
ولكن من �ل�شعب ت�شخي�ض نق�ض هذ� �لفيتامني يف �جل�شم، 
بيد �أن هناك عالمات ميكن لل�شخ�ض �لتعرف عليها بنف�شه 

دون �إجر�ء �ختبار.

ل��ون �جل��ل��د- ي��ك��ون ل��ون �جل��ل��د عند م��ن ي��ع��ان��ون م��ن نق�ض 
فيتامني B12 �شاحبا �أو مائال �إىل �ل�شفر�ر. وهذ� مرتبط 
بنق�ض كريات �لدم �حلمر�ء، �لتي تتلف، ما يوؤدي �إىل زيادة 
�لبلريوبني يف �لكبد، نتيجة حتلل خاليا �لدم �حلمر�ء �مليتة. 
�جللد  ��شفر�ر  ي�شبب  �جل�شم  يف  �لبيلريوبني  تركيز  وزي��ادة 

وبيا�ض �لعني.
�لد�ئم من  و�لتعب  �ل�شعف  يعترب  �لد�ئم-  و�ل�شعف  �لتعب 
يف   B12 فيتامني  نق�ض  غلى  ت�شري  �لتي  �ملهمة  �لعالمات 
�جل�شم، ويعود �ل�شبب يف ذلك �إىل نق�ض كريات �لدم �حلمر�ء 

�أي�شا، ما يوؤدي �إىل نق�ض �لأك�شجة و�ل�شعور �لد�ئم بالنعا�ض 
و�شيق �لتنف�ض و�لدوخة.

فيتامني  خ�شائ�ض  وم��ن  �لع�شبي-  �جلهاز  عمل  ��شطر�ب 
B12 حماية �ألألياف �لع�شبية. لذلك عند نق�شه يف �جل�شم 
ي�شبب ��شطر�ب يف وظائف �جلهاز �لع�شبي، �لتي تظهر على 
و�لوخز.  و�حلرقة  و�لق�شعريرة  �لأحا�شي�ض،  ��شطر�ب  �شكل 
�إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  طويلة  ل��ف��رتة  �لفيتامني  ه��ذ�  ونق�ض 
م�شكالت يف �لتو�زن وتغري يف �مل�شي، ما ي�شكل خطورة لكبار 

�ل�شن خا�شة.

�ل��ت��ه��اب �ل��ل�����ش��ان، م��ن �ل��ع��الم��ات �لأخ����رى �ل��ت��ي ت�شري �أي�شا 
�أمل يف  B12 يف �جل�شم، �لذي ي�شاحبه  �إىل نق�ض فيتامني 
ا من  �لل�شان وتغري لونه وقو�مه، كما قد يعاين �ل�شخ�ض �أي�شً

حكة يف �لفم �أو �إح�شا�ض بالوخز يف �لل�شان.
تلف �لع�شب �لب�شري- وقد ي�شبب نق�ض فيتامني B12 يف 
�لب�شر  �إىل �شعف  ي��وؤدي  ما  �لب�شري،  �لع�شب  تلف  �جل�شم، 
وروؤية م�شو�شة )�لعتالل �لب�شري �لع�شبي( ب�شبب خلل يف 

نقل �ل�شار�ت من �لعني �إىل �لدماغ.
�إىل نق�ض  �أي�شا  �مل��ز�ج  �مل��ز�ج - وتن�شب ��شطر�بات  ��شطر�ب 

فيتامني B12 يف �جل�شم. وميكن �أن يوؤدي نق�شه �ملزمن �إىل 
�لكاآبة و�خلرف.وت�شري �لدكتورة �إينا �أمينوفا، خبرية �لتغذية 
�لرو�شية، �إىل �أن نق�ض هذ� �لفيتامني، قد ي�شبب �رتفاع درجة 
حر�رة �جل�شم وحمى. وتن�شح بالنتباه لأعر��ض مثل ر�ئحة 
و�ل�شد�ع  �ل��ظ��ه��ر  و�آلم  �ل�شهية  وف��ق��د�ن  �ل��ك��ري��ه��ة  �جل�����ش��م 
ع��ن��د م��الح��ظ��ة هذه  �ل�شخ�ض  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ل���دوري.وع���ل���ي���ه 
هذ�  نق�ض  ت�شخي�ض  �أجل  �لطبيب، من  ��شت�شارة  �لعالمات، 
�لفيتامني �ملهم مبكر�، وعالجه. كما يجب �أن يت�شمن �لنظام 

.B12 لغذ�ئي �أطعمة غنية بفيتامني�

كيف نحدد نق�ض فيتامني B12 من دون اختبار
يعترب فيتامني B12، اأحد اأهم الفيتامينات جل�سم الإن�سان، حيث تعتمد عليه العديد 

من العمليات احليوية الهامة يف اجل�سم.
وفيتامني B12 �سروري لإنتاج خاليا الدم احلمراء. كما يدخل يف تركيب احلم�ص 
عمل  وي�سمن  والربوتينات  الأمينية  والأحما�ص  الريبي،  النووي  واحلم�ص  النووي 

اجلهاز الع�سبي.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

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

�ملودعة بالرقم: 165482بتاريخ: 2011/11/21
�مل�شجلة بالرقم: 165482بتاريخ: 2013/05/06
باإ�شم �ملالك: مكتب �أبوظبي للهوية  �لإعالمية

وعنو�نه: �ض.ب 62288 ، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 ��شم �ملتنازل له: �ملكتب �لإعالمي  حلكومة �أبوظبي 

وعنو�نه: �ض. ب 769900، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
بتاريخ:  و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 39
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2021/06/10

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2021/08/30

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

EAT 45004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 353031     بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق ، �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 13011 
، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
خدمات �إد�رة وتوجيه �لأعمال، خدمات �ل�شت�شار�ت وم�شورة �لأعمال، خدمات �ملعلومات و�لأخبار عن 

�لأعمال، وخدمات �لتحريات عن �لأعمال.  
 gig �لأبي�ض و�لأ�شود على ي�شاره كلمة  باللون  و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عباره عن �شكل مميز 

مكتوبة باللغة �لالتينية وحتته عبارة "جمموعة �خلليج للتاأمني" مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات: ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك، �ن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 353032 بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق ،
 �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 13011 ، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
خدمات �لتاأمني وبالتحديد خدمات �لتاأمني �ل�شخ�شي وخدمات �لتاأمني على �حلياة؛ خدمات �لتاأمني �شد 
�حلريق و�حلو�دث و�ملخاطر �ملتنوعة؛ خدمات �إعادة �لتاأمني و�ل�شم�شرة، خدمات �مل�شاعدة ل�شائقي �ل�شيار�ت 
وحتديد�ً  �لنقدية،  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ملالية،  �خل��دم��ات  �لدخ���ار،  �شناديق  خدمات  �لآخ��ري��ن،  و�مل�شافرين 
�ل�شت�شار�ت يف جمال �ل�شتثمار�ت �ملالية، وخدمات �لتقدير�ت و�لتثمينات �ملالية و خدمات �لتثمني �ملايل، 
�لر�أ�شمايل  �ملالية، وخدمات �ل�شتثمار  �ملالية، وخدمات �لتمويل، وخدمات �ل�شتثمار  وخدمات �لتحليالت 
��شرتد�د  �ملالية، وخدمات  �ملعامالت  �إد�رة �ملحافظ، وخدمات  �لأم��و�ل(، وخدمات  ��شتثمار روؤو�ض  )خدمات 
خدمات  �لعقاري،  و�لتثمني  تقدير  خدمات  وبالتحديد  �لعقارية،   �ل�شوؤون  خدمات  �ل��دي��ون،   حت�شيل  �أو 
�لعقارية،  �ملمتلكات  �إد�رة  خدمات  �لعقاري،  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية،  �ل�شوؤون  جم��ال  يف  �ل�شت�شار�ت 

خدمات �لوكالت �لعقارية، خدمات تاأجري �لعقار�ت، خدمات ��شرتد�د �أو حت�شيل �ليجار�ت.  
و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عباره عن �شكل مميز باللون �لأبي�ض و�لأ�شود على ي�شاره كلمة gig مكتوبة 

باللغة �لالتينية وحتته عبارة "جمموعة �خلليج للتاأمني" مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات: ل يوجد

�أو  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �ن  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 353030 بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق ،
 �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 13011 ، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�ل�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية  
وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت 

حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبينات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج �لكمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق. 
 و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عباره عن �شكل مميز باللون �لأبي�ض و�لأ�شود على ي�شاره كلمة gig مكتوبة 

باللغة �لالتينية وحتته عبارة "جمموعة �خلليج للتاأمني" مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات: ل يوجد

�أو  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �ن  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

ملودعة حتت رقم: 353036 بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق ، �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 
13011 ، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�ملعلومات  خ��دم��ات  �لأع��م��ال،  وم�����ش��ورة  �ل�شت�شار�ت  خ��دم��ات  �لأع��م��ال،  وتوجيه  �إد�رة  خ��دم��ات 
و�لأخبار عن �لأعمال، وخدمات �لتحريات عن �لأعمال.   و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عباره 

عن �شكل مميز باللون �لأبي�ض و�لأ�شود.
�ل�شرت�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �ن  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
�لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31
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�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �ل�شتئناف رقم:191/2021/322 ��شتئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202

و�لر�شوم  ج��زئ��ي  ع��ق��اري   146/2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  م��و���ش��وع 
و�مل�شاريف و�لتعاب

�مل�شتاأنف:وليد حممد حممد
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شنرتيون �شتار - بلوك ب - مكتب 807 - رقم مكاين:3166394140 

- وميثله:خليفة عبد�هلل حممد خليفة �ملفتول 
�ملطلوب �إعالنه :  1- ماك�شيم �نتيمروف -  �شفته : م�شتاأنف �شده 

مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/6/30 يف �لدعوى �ملذكورة 
 -2 �شكال  �ل�شتئناف  بقبول   -1 �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  حممد  حممد  وليد  ل�شالح/  �ع��اله 
يف �ملو�شوع �ل�شتئناف بتعديل �حلكم �مل�شتاأنف فيما ق�شى به للم�شتانف لي�شبح مبلغ )116.873 درهم( 
�مل�شتاأنف فيما عد� ذلك  �لف درهم وثمامنائة وثالثة و�شبعني درهما - وتاييد �حلكم  مائة و�شته ع�شر 
، حكما مبثابة �حل�شوري  �لتاأمني   مبلغ  وم�شادرة  �ل�شتئناف  وم�شروفات  بر�شوم  �مل�شتاأنف  وبالز�م   -3
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1626/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �ل�شاد�شة رقم 405
مو�شوع �لدعوى : �ول:قيد هذه �لدعوى وحتديد �قرب جل�شة لنظرها ومن ثم �عالن �ملدعي عليهما ب�شورة من لئحتها 
- ثانيا:بعد �لطالع و�لثبوت �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم بان يوؤدو� للمدعني مبلغ وقدره )300.000( 
درهم بو�قع )60.000( درهم لكل مدعي كتعوي�ض عما �أ�شابهم من ��شر�ر مادية ومعنوية نتيجة خلطاأ �ملدعي عليها �لوىل 

- �لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:حممد غلز�ر �حمد �لف دين - و�خرون

�شقة   - �ملريخي  �حمد حا�شر حممد  - مبنى ملك  �لول  �لتجاري  �ملركز  �شارع   - بردبي   - دب��ي  �م��ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت 
مكتب رقم 105 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لتفاق لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ول:قيد هذه �لدعوى وحتديد �قرب جل�شة لنظرها ومن ثم �عالن 
�ملدعي عليهما ب�شورة من لئحتها - ثانيا:بعد �لطالع و�لثبوت �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم بان يوؤدو� 
للمدعني مبلغ وقدره )300.000( درهم بو�قع )60.000( درهم لكل مدعي كتعوي�ض عما �أ�شابهم من ��شر�ر مادية ومعنوية 
نتيجة خلطاأ �ملدعي عليها �لوىل - �لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�ض  �ملو�فق  2021/9/2  �ل�شاعة 09.00 �ض يف مكتب �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �ل�شاد�شة ، لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 353033 بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق 
 �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 13011 ، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�ل�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، �أقر��ض مدجمة، �أقر��ض فيديوية رقمية  
وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت 

حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبينات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج �لكمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق. 
 و�شف �لعالمة: �لعالمة هي عباره عن �شكل مميز باللون �لأبي�ض و�لأ�شود.

�ل�شرت�طات: ل يوجد
�أو  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �ن  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  فعلى من 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

ملودعة حتت رقم: 353037 بتاريخ: 2021/06/10
با�شم   : �شركة جمموعة �خلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

وعنو�نها : �لطابق 40، برج كيبكو، �شارع خالد بن �لوليد �شرق 
 �شندوق بريد 1040 ، �ل�شفاة 13011 ، �لكويت

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
خدمات �لتاأمني وبالتحديد خدمات �لتاأمني �ل�شخ�شي وخدمات �لتاأمني على �حلياة؛ خدمات �لتاأمني �شد 
�حلريق و�حلو�دث و�ملخاطر �ملتنوعة؛ خدمات �إعادة �لتاأمني و�ل�شم�شرة، خدمات �مل�شاعدة ل�شائقي �ل�شيار�ت 
وحتديد�ً  �لنقدية،  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ملالية،  �خل��دم��ات  �لدخ���ار،  �شناديق  خدمات  �لآخ��ري��ن،  و�مل�شافرين 
�ل�شت�شار�ت يف جمال �ل�شتثمار�ت �ملالية، وخدمات �لتقدير�ت و�لتثمينات �ملالية و خدمات �لتثمني �ملايل، 
�لر�أ�شمايل  �ملالية، وخدمات �ل�شتثمار  �ملالية، وخدمات �لتمويل، وخدمات �ل�شتثمار  وخدمات �لتحليالت 
��شرتد�د  �ملالية، وخدمات  �ملعامالت  �إد�رة �ملحافظ، وخدمات  �لأم��و�ل(، وخدمات  ��شتثمار روؤو�ض  )خدمات 
خدمات  �لعقاري،  و�لتثمني  تقدير  خدمات  وبالتحديد  �لعقارية،  �ل�شوؤون  خدمات  �ل��دي��ون،   حت�شيل  �أو 
�لعقارية،  �ملمتلكات  �إد�رة  خدمات  �لعقاري،  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية،  �ل�شوؤون  جم��ال  يف  �ل�شت�شار�ت 

خدمات �لوكالت �لعقارية، خدمات تاأجري �لعقار�ت، خدمات ��شرتد�د �أو حت�شيل �ليجار�ت.  
�ل�شرت�طات: ل يوجد

�أو  �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �ن  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353083            بتاريخ : 2021/06/12
رقم �لأولوية: 90381086

تاريخ �لأولوية: 2020/12/14
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �يه يف بي ماترك�ض، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 12

�شيار�ت تعمل بالطاقة �لكهرباثية
و�شف �لعالمة: كلمات PURE SPEC  بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353644           بتاريخ : 2021/06/18
رقم �لأولوية: 90394042

تاريخ �لأولوية: 2020/12/18
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �يه يف بي ماترك�ض، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 9

متنقل  كهربائية  طاقة  مو�شل  ؛  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  ل�شحن  �حلائط  على  مثبت  كهربائي  طاقة  مو�شل 
ملر�قبة  �ملحمول  �لهاتف  تطبيقات  �شكل  على  للتنزيل  قابلة   برجميات  ؛  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  ل�شحن 
�شكل  على  للتنزيل  �لقابلة  �لرب�مج  ؛  �ل�شيارة  يف  بعد  عن  و�لتحكم  �ملركبات  وحالة  �لكهربائية  �ل�شحنات 

برنامج نظام ت�شغيل �ل�شيارة
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة LUCID باحرف لتينية باللون �لأ�شود بخط مميز

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353913         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة �لكمبيوتر و�أنظمة �أمتتة �لرب�مج مبا يف ذلك �شبكة من �خلو�دم �لتي تدعم �لوقاية من �أخطاء �لأدوية وتوفر وثائق 
�لرعاية  و�إد�رة مر�فق  �لتوريد  �شل�شلة  �إد�رة  و�أنظمة  �ل�شرف  �لأدوي��ة وتوزيع  �إد�رة  �لتنظيمي ول�شتخد�مها يف  لالمتثال 
�ل�شحية و�أنظمة �شرف �ل�شيدليات؛ معد�ت  ملعاجلة �لبيانات و�ملنعي بها جهاز معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة �لكمبيوتر وبر�مج 
�لكمبيوتر لطباعة �ملل�شقات ومعلومات �لتغليف لال�شتخد�م �ل�شيدلين لدعم �أمتتة �ل�شيدلة ولال�شتخد�م فيما يتعلق 
بامل�شت�شفيات؛  �لتوريد  �شل�شلة  و�إد�رة  �ل�شيدلة  و�أمتتة  و�لتوريد  �ل�شيدلين  �ملخزون  و�إد�رة  �ل�شيدلين  �ل�شرف  باأنظمة 
�ل�شيدلنية  للمنتجات  �ملعلومات  و�إد�رة  �لعمل  و�إد�رة �شري  �لتوريد للمخزون  �شل�شلة  �مل�شتخدمة لإد�رة  �لكمبيوتر  بر�مج 
و�لطبية ومنتجات �لرعاية �ل�شحية يف �ل�شيدليات؛ �آلت �شرف �لأدوية �ملوؤمتتة لال�شتخد�م �ل�شيدلين؛ �أنظمة �لتوزيع 
و�لتعبئة �لآلية لالأدوية �ملو�شوفة تتكون من �أجهزة �لكمبيوتر وبر�مج �لكمبيوتر ولوحات �لتحكم �لرقمية و�لإلكرتونية 

و�أجهزة �ملاكينة؛ برنامج كمبيوتر لتوفري حتليالت �لبيانات يف جمال �إد�رة �ل�شيدلة
بالفئة: 9

و�شف �لعالمة: ك كلمة Omnicell  بحروف لتينية على ميينها  �أ�شكال حلقات مت�شابكة  باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353917         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�مل�شورة �أو �لن�شيحة �ل�شيدلية و�ملعني بها �مل�شورة �ل�شيدلنية  و �مل�شورة �ل�شيدلنية فيما يتعلق باللتز�م 
باخل�شائ�ض  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي  �ل�شيدلنية  �ل��رتك��ي��ب��ات  ب��خ��دم��ات  �ملتعلقة  و�مل�����ش��ورة  ب���الأدوي���ة 

�لت�شخي�شية و�لوقائية و�لعالجية للم�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية
بالفئة: 44

باللون  مت�شابكة   حلقات  �أ�شكال  ميينها   على  لتينية  بحروف    Omnicell كلمة  ك  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354714                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 36
�خلدمات �ملالية و�ملعنى بها ت�شهيل �لتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل بني �لأفر�د با�شتخد�م �أجهزة 

�لت�شالت �ملتنقلة
و�شف �لعالمة: كلمة REMITLY بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353085            بتاريخ : 2021/06/12
با�ش��م: كونفلوينت، �نك.

وعنو�نه: 899 وي�شت �إيفلني �أفينيو، ماوننت فيو، كاليفورنيا 94041، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 42
معاجلة  تكنولوجيا  �أو  تقنية  على  �لقائمة  �أو  مبنية  �ل�شت�شافة  بر�مج  بها  و�ملعنى  كخدمة  �لربجميات 
�ملعلومات  و�إد�رة وتنظيم ومعاجلة وتدفق وحتليل  �لبحث وتخزين  �مل�شدر ل�شتخد�مه يف  �لتدفق مفتوح 
و�لبيانات يف �لوقت �لفعلي؛ توفري بر�مج غري قابلة للتنزيل عرب �لإنرتنت مبنية �أو �لقائمة على تقنية �أو 
تكنولوجيا معاجلة �لتدفق مفتوح �مل�شدر ل�شتخد�مه يف �لبحث وتخزين و�إد�رة وتنظيم ومعاجلة وتدفق 
تعاون  �شابقا بربنامج  �ملذكورة  �أي من �خلدمات  تتعلق  �لفعلي، ول  �لوقت  و�لبيانات يف  �ملعلومات  وحتليل 

�لفريق كخدمة
و�شف �لعالمة: كلمة CONFLUENT بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353646           بتاريخ : 2021/06/18
رقم �لأولوية: 90394042

تاريخ �لأولوية: 2020/12/18
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �يه يف بي ماترك�ض، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 39

تاأجري �ل�شيار�ت؛ نقل وتخزين �ل�شيار�ت
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة LUCID باحرف لتينية باللون �لأ�شود بخط مميز

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353915         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�ل�شيدلة  �ل�شحية  �لرعاية  بيانات  جمع  بها  و�ملعني  �ل�شحية  �لرعاية  ل�شناعة  �ملقدمة  �لأعمال  خدمات 
و�إد�رة  �ملخزون  �إد�رة  جمال  يف  �لبيانات  حتليل  تقدمي  جتارية؛  لأغر��ض  وحتليلها  عنها  �لتقارير  و�إع��د�د 
�لبيع بالتجزئة  �ل�شيدلة؛ خدمات متاجر  �إد�رة  ��شت�شارية يف جمال  �لتوريد لل�شيدليات؛ خدمات  �شل�شلة 
و�لبيع باجلملة مبا�شرة عرب �لإنرتنت يف جمال �ملنتجات �ل�شيدلنية و�لطبية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية 
�أو  مقوى  ورق  و  �ل��ورق  من  �مل�شنوعة  و�لتغليف  �لتعبئة  وم��و�د  �لطبية  لالأغر��ض  �ملعقمة  و�مل�شتح�شر�ت 

�لكرتون و �لبال�شتيك و بطاقات عبو�ت �لدو�ء ذ�ت �لفقاعات
بالفئة: 35

باللون  مت�شابكة   حلقات  �أ�شكال  ميينها   على  لتينية  بحروف    Omnicell كلمة  ك  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354073                                بتاريخ : 2021/06/24
با�ش��م: تويز "�ر" �أ�ض )�أ�شيا( ليمتد

وعنو�نه: 8/�أف، ليفوجن تاور، 888 ت�شيوجن �شا و�ن رود، لي ت�شي كوك، كولون، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 28
�لألعاب؛ �للعب و�أدو�ت �للعب؛ �ألعاب �إلكرتونية؛ �ألعاب �لبناء؛ �ألعاب �لر�شم؛ جمموعات منوذج لعبة؛ لعبة 
�ملعجون؛ لعب �لقو�لب ومركبات و�ملو�د �شب �لقو�لب؛ لعبة �ملعجون �ملرن؛ لعبة مادة لعابية لزجة؛ لعبة 
�لطعام؛ لعبة جتهيز�ت �ملطابخ؛ جمموعات لعبة �خلبيز؛ �ألعاب �لرمل؛ لعب �لرمل )�أدو�ت �للعب(؛ �شناديق 
�لرمل )�أدو�ت �للعب(؛ جمموعات �لفنون و�حلرف )�للعب �أو �أدو�ت �للعب(؛ �ألعاب حتتوي على �شا�شة و�آلية 
ذ�ت  �ل�شائل  �لكري�شتال  �شا�شات  مع  لال�شتخد�م  مهياأة  �ألعاب  عليها؛  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  �لر�شم  لإنتاج 
�ملذكورة  �لب�شائع  و�أج��ز�ء وتركيبات  �ملو�شيقي؛ لعبة جموهر�ت؛ ملحقات  �أدو�ت لعب  �لنقطية؛  �مل�شفوفة 

�شابقا �شمن �لفئة 28
خا�ض  ب�شكل  لتينية  بحروف  مكتوبة   NATION كلمة  ��شفلها   creation كلمة  �لعالمة:  و�شف 
بحيث تظهر على �نه لوحة �عالن معلقة بدبو�ض فيها حرف O على �شكل د�ئرة تخرج منها نتوء�ت باللون 

�ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353413           بتاريخ : 2021/06/15
رقم �لأولوية: 90385042

تاريخ �لأولوية: 2020/12/16
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �يه يف بي ماترك�ض، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 12

�شيار�ت تعمل بالطاقة �لكهرباثية
و�شف �لعالمة: كلمات DREAM EDITION بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353912         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بها  و�ملعنى  �لآلت  ومعد�ت  �لفقاعات  ذ�ت  �ل��دو�ء  لعبو�ت  و�لتغليف  �لتعبئة  و�آلت  و�لتغليف  �لتعبئة  �آلت 
�آلت تعبئة عبو�ت �ل��دو�ء ذ�ت �لفقاعات و ختم �أو �إغ��الق عبو�ت �ل��دو�ء ذ�ت �لفقاعات و �إز�ل��ة �لأدوي��ة من 
عبو�ت �لدو�ء ذ�ت �لفقاعات و و�شع �ملل�شقات؛ �آلت �أوتوماتيكية لتخزين و��شرتجاع �لأدوية �ملعباأة و�ملنتجات 

�ملتعلقة بالرعاية �ل�شحية �ملخزنة فيها؛ �آلت تعبئة زجاجات للو�شفة طبية �آليا
بالفئة: 7

باللون  مت�شابكة   حلقات  �أ�شكال  ميينها   على  لتينية  بحروف    Omnicell كلمة  ك  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353916         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لتقنية �أو �لتكنولوجية  و�ملعني بها تقدمي معلومات هند�شية وتقنية وخدمات ��شت�شارية وتدريبية 
وتعبئة  �لآيل  �لت�شغيل  و�أنظمة  �ل�شرف  و�أنظمة  �لتوريد  �شل�شلة  و�إد�رة  و�ملخزون  �لتوريد  �إد�رة  جمال  يف 
�للتز�م  جمال  يف  �لتقنية  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات  توفري  بها  و�ملعني  �لتقنية  �خلدمات  �لأدوي��ة؛  وتخزين 
�لدو�ئي؛ �لبحث و�لت�شميم و�ل�شت�شار�ت يف جمالت ت�شميم عبو�ت �لأدوية و�أنظمة �أمتتة �لأدوية؛ ت�شميم 

وتطوير �أجهزة وبر�مج �لكمبيوتر
بالفئة: 42

باللون  مت�شابكة   حلقات  �أ�شكال  ميينها   على  لتينية  بحروف    Omnicell كلمة  ك  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354713                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 9
برنامج تطبيقات �لهاتف �ملحمول لت�شهيل �لتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل بني �لأفر�د

و�شف �لعالمة: كلمة REMITLY بحروف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353084            بتاريخ : 2021/06/12
با�ش��م: كونفلوينت، �نك.

وعنو�نه: 899 وي�شت �إيفلني �أفينيو، ماوننت فيو، كاليفورنيا 94041، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 9
�مل�شدر  مفتوح  �لتدفق  معاجلة  تكنولوجيا  �أو  تقنية  على  �لقائمة  �أو  مبنية  للتنزيل  قابل  برنامج 
ل�شتخد�مه يف �لبحث وتخزين و�إد�رة وتنظيم ومعاجلة وتدفق وحتليل �ملعلومات و�لبيانات يف �لوقت 

�لفعلي ول يتعلق �أي من �ل�شلع �ملذكورة �شابقا بربنامج تعاون �لفريق
و�شف �لعالمة: كلمة CONFLUENT بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353645           بتاريخ : 2021/06/18
رقم �لأولوية: 90394042

تاريخ �لأولوية: 2020/12/18
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �يه يف بي ماترك�ض، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 7373 جيتو�ي بوليفارد، نيو�رك، كاليفورنيا، 94560، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 12

�ل�شيار�ت، �ملركبات �لتي تعمل بالكهرباء و �لأجز�ء �لهيكلية لها ؛ هياكل �ملركبات ؛ �شبكات حقائب للمركبات؛ 
�أغطية منا�شبة للمركبات ؛ �شال�شل م�شادة لالنزلق للمركبات؛ رقع لإ�شالح �إطار�ت �ملركبات ؛ م�شخات 
ت�شميمات  لل�شيار�ت؛  �لد�خلية  )�لل��و�ح(  تلبي�شة  لل�شيار�ت؛   د�خلي  تزيني  ؛  �ل�شيار�ت  �إط��ار�ت  لت�شخيم 
�لهبوط )كو�بح( للمركبات؛   �لكبح عند  �لرفع لتعزيز  ؛�أجهزة تعطيل  د�خلية جلدية خم�ش�شة لل�شيار�ت 
�إطار�ت لوحة �لرتخي�ض ؛ حاملي لوحة �لرتخي�ض؛ �ثاث للمركبات ؛  حماور عجالت �ملركبات ؛ عجالت 

�ملركبات
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة LUCID باحرف لتينية باللون �لأ�شود بخط مميز

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 353914         بتاريخ : 2021/06/22
رقم �لأولوية: 90408005

تاريخ �لأولوية: 2020/12/23
�لبلد �لأولوية: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

با�ش��م: �ومني�شيل، �نك.
وعنو�نه: 950 �ي. ميديلفيلد رود، ماونتني فيو، كاليفورنيا 94043، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مطبوعات و�ملعنى بها ت�شميات ل�شقة �ملنتج �ملخزون و ت�شميات ل�شقة لربجميات حمددة و ت�شميات ل�شقة 
عبو�ت  بطاقة  و�لتغليف  لتعبئة  �ملخ�ش�شة  �ملطبوعة  �ل�شيدلنية  �ملعلومات  �ل�شر�ئح  بطاقات  و  خم�ش�شة 
مو�د  و�لطب؛  �لأدوي��ة  جمال  يف  �ملطبوعة  و�لتدري�شية  �لتعليمية  �مل��و�د  �لال�شقة؛  �لفقاعات  ذ�ت  �لأدوي��ة 
�لفقاعات �لال�شقة؛ ورق  بال�شتيكية للتغليف و�ملعنى بها حزم �حلبوب لجل بطاقات عبو�ت �لأدوي��ة ذ�ت 
�ملو�د  لتلك  �أو جمموعة من  �مل��و�د  لتلك  تغليف  م��و�د  و  تغليف بال�شتيكية  وم��و�د  كرتون  �أو  ورق مقوى  و 
و�ملعني بها بطاقات عبو�ت �لدو�ء ذ�ت �لفقاعات؛ مو�د تغليف بال�شتيكية لعبو�ت �لأدوية ذ�ت �لفقاعات يف 
تركيبة كرتون و/�أو معدن؛ مو�د �لتعبئة و�لتغليف من �لورق �ملقوى و�لبال�شتيك لالأدوية و�ملعني بها عبو�ت 
�لدو�ء ذ�ت �لفقاعات؛ �ملن�شور�ت �ملطبوعة و�ملعنى بها و�لن�شر�ت و�لربو�شور�ت �أو �لكتيبات يف جمال �لعمليات 

�ل�شيدلية و�لطب؛ �أدلة �لت�شغيل و�مل�شتخدم يف جمال �لعمليات �ل�شيدلية
بالفئة: 16

باللون  مت�شابكة   حلقات  �أ�شكال  ميينها   على  لتينية  بحروف    Omnicell كلمة  ك  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 354071                      بتاريخ : 2021/06/24

با�ش��م: تويز "�ر" �أ�ض )�أ�شيا( ليمتد
وعنو�نه: 8/�أف، ليفوجن تاور، 888 ت�شيوجن �شا و�ن رود، لي ت�شي كوك، كولون، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 16

لأغر��ض  ل�شقة  م��و�د  �لقرطا�شية؛  �ملطبوعة؛  �مل���و�د  �أو  �ملطبوعات  �ل��ك��رت��ون؛  �أو  �مل��ق��وى  �ل���ورق  و  �ل���ورق 
�لطابعات  �أمن��اط  و�لتدري�شية؛  �لتعليمية  �مل��و�د  �لر�شم؛  فر�ض  للفنانني؛  و�مل��و�د  �لر�شم  مو�د  �لقرطا�شية؛ 
�لفنون  )�لر��شمات(؛ م�شنوعات قرطا�شية؛ جمموعات  �لكلي�شيهات  �أو  �لطباعة  كتل  �لطباعة؛  �أو حروف 
و�حلرف �ليدوية؛ �لفنون و�حلرف �لرملية؛ جمموعات �لطالء بالأ�شابع؛  �ل�شبور�ت )لوحات( و�لطبا�شري 
تباع كوحدة و�حدة؛ �أقالم تلوين؛ �أقالم و�شع �لعالمات؛ حامل لوحات �لر�شم لالأطفال مع خا�شية طاولة 
مكتب؛ حامل لوحات �لر�شم؛ لوحات �لر�شم؛ �ألو�ح مغناطي�شية )�أدو�ت مكتبية(؛ لوحات �لر�شم �ملغناطي�شية؛ 
جمموعات �لر�شم لالأطفال؛ �أقالم �لر�شم؛ لوحة �ألو�ن �لر�شام للر�شامني؛ �أحرف ممغنطة )�لقرطا�شية(؛ 

�حلروف �لأبجدية على �شكل ر�شم مثقوب للطبع لأغر��ض �لتعلم؛ طني �أو معجون �لنمذجة
خا�ض  ب�شكل  لتينية  بحروف  مكتوبة   NATION كلمة  ��شفلها   creation كلمة  �لعالمة:  و�شف 
بحيث تظهر على �نه لوحة �عالن معلقة بدبو�ض فيها حرف O على �شكل د�ئرة تخرج منها نتوء�ت باللون 

�ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

ماير – روميان �ند بارتنريز

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

�ملودعة بالرقم :44216                                 

با�ش��م: �لبينا بوركارد بوفين�شينب جي �م بي �ت�ض �ند كو  

وعنو�نه: �لبين�شرت��شي 35 – 37 ، دي – 86807 بوكلو ، جمهورية �ملانيا �لحتادية

و�مل�شجلة بتاريخ: 10 / 11  /2002

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :    8/  9  /  2021  وحتى تاريخ :  8 / 9  /2031

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354715                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 42
�لتحويل  لت�شهيل  بها بر�مج  SAAS( و�ملعنى  ��ض  �يه  �يه  خدمات �لربجميات كخدمة )��ض 

�لإلكرتوين لالأمو�ل بني �لأفر�د
و�شف �لعالمة: كلمة REMITLY بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354716                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 9
برنامج تطبيقات �لهاتف �ملحمول لت�شهيل �لتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل بني �لأفر�د 
و�شف �لعالمة: ر�شمة �يادي مت�شابكه وم�شدوده ت�شكل �شكل مربع مدبب من �ل�شفل

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354717                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 36
�خلدمات �ملالية و�ملعنى بها ت�شهيل �لتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل بني �لأفر�د با�شتخد�م �أجهزة 

�لت�شالت �ملتنقلة
و�شف �لعالمة: ر�شمة �يادي مت�شابكه وم�شدوده ت�شكل �شكل مربع مدبب من �ل�شفل

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354718                          بتاريخ : 2021/07/03
با�ش��م: رميتلي، �نك.

وعنو�نه: 1111 ثريد �يف.، �شويت 2100، �شياتل، و��شنطن 98101، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 42
خدمات �لربجميات كخدمة )SAAS( ، وهي بر�مج لت�شهيل �لتحويل �لإلكرتوين لالأمو�ل 

بني �لأفر�د
و�شف �لعالمة: ر�شمة �يادي مت�شابكه وم�شدوده ت�شكل �شكل مربع مدبب من �ل�شفل

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354901                          بتاريخ : 2021/07/05
با�ش��م: جي 3 نيو 7 �نك.

وعنو�نه: 18443 كليفتوب و�ي، ماليبو، كاليفورنيا 90265، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 9
و�لتعلم  �لتعليم  جم��ال  يف  للتنزيل  قابلة  بر�مج  �ل�شخ�شي؛  و�لتعلم  �لتعليم  جم��ال  يف  �لكمبيوتر  �أجهزة 
�ل�شخ�شي؛ برجميات تتبع تطوير �لتعلم؛ �لرب�مج �لقابلة للتنزيل و�لتي تتميز بالأو�مر �ل�شوتية و�لبحث 
قابل  برنامج  �لأخ��رى؛  �لتعليمية  و�مل��و�رد  و�لتطبيقات  و�ملو�شيقى  و�ل�شور  �لفيديو  �إىل مقاطع  و�لو�شول 
للتنزيل لت�شهيل �لت�شال عرب �لهاتف وحمادثات �لفيديو؛ برنامج قابل للتنزيل يتميز بتحليالت �لبيانات 
و�ل�شتك�شاف  �للعب  لت�شهيل  للتنزيل  قابل  برنامج  �ل�شخ�شي؛  و�لتعلم  �لتعليم  جم��ال  يف  �لآيل  و�لتعلم 
طبيعة  من  لالرتد�ء  �لقابلة  �لكمبيوتر  �أجهزة  �ل�شخ�شي؛  و�لتعلم  �لتعليم  جمال  يف  و�لتفاعل  و�لتحرير 
�أجهزة �ملع�شم يف جمال �لتعليم و�لتعلم �ل�شخ�شي؛ �أجهزة عر�ض �لفيديو و�ل�شور يف جمال �لتعليم و�لتعلم 

�ل�شخ�شي
و�شف �لعالمة: كلمات HELLO GENIUS بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354902                          بتاريخ : 2021/07/05
با�ش��م: جي 3 نيو 7 �نك.

وعنو�نه: 18443 كليفتوب و�ي، ماليبو، كاليفورنيا 90265، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 38
�إر�شال �لر�شائل �لإلكرتونية يف جمال �لتعليم و�لتعلم �ل�شخ�شي؛ خدمات �لت�شال و�ملعنى بها توفري 

�لإر�شال �لإلكرتوين للر�شائل و�ل�شور ومقاطع �لفيديو لت�شهيل �لتعلم و�ل�شتك�شاف �لرتبوي
و�شف �لعالمة: كلمات HELLO GENIUS بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354903                          بتاريخ : 2021/07/05
با�ش��م: جي 3 نيو 7 �نك.

وعنو�نه: 18443 كليفتوب و�ي، ماليبو، كاليفورنيا 90265، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 41
�ل�شخ�شي؛  �لتعلم  �إد�رة  وم��و�رد  �أنظمة  تطوير  بها  و�ملعنى  �لتعليمية  �خلدمات  تعليمية؛  خدمات 
�لتعليم  خدمات  �ل�شخ�شي؛  �لتعلم  لت�شهيل  �لتكيفية  �ملناهج  �إد�رة  بها  و�ملعنى  �لتعليمية  �خلدمات 
مهار�ت  على  ثاقبة  ونظرة  �لتعلم  تقدم  بيانات  توفري  بها  و�ملعنى  �لإن��رتن��ت  مبا�شرة  عرب  �ملقدمة 

�مل�شتخدمني و�هتماماتهم وميولهم
و�شف �لعالمة: كلمات HELLO GENIUS بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  354904                          بتاريخ : 2021/07/05
با�ش��م: جي 3 نيو 7 �نك.

وعنو�نه: 18443 كليفتوب و�ي، ماليبو، كاليفورنيا 90265، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 42
توفري بر�مج غري قابلة للتنزيل مبا�شرة عرب �لإنرتنت يف جمال �لتعليم و�لتعلم �ل�شخ�شي؛ 

توفري موقع �لكرتوين يف جمال تطوير �لتعلم
و�شف �لعالمة: كلمات HELLO GENIUS بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  355561                          بتاريخ : 2021/07/13
با�ش��م: ريبل فودز، بي بي �شي

وعنو�نه: 901 جيلمان �شرتيت،  بريكلي، كاليفورنيا 94710، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 29
�لربوتني  ��شا�شها  و�مل�شروبات  و�للنب  �حلليب  حليبية؛  �أو  لبنية  غري  نباتي  ��شا�شها  �جل��نب  بد�ئل 

�مل�شتخدمة كبديل �حلليب و �للنب �أو �لزبادي
و�شف �لعالمة: كلمة RIPPLE بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  355562                          بتاريخ : 2021/07/13
با�ش��م: ريبل فودز، بي بي �شي

وعنو�نه: 901 جيلمان �شرتيت،  بريكلي، كاليفورنيا 94710، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 30
�حللويات �ملجمدة غري لبنية �أو حليبية

و�شف �لعالمة: كلمة RIPPLE بحروف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  355563                          بتاريخ : 2021/07/13
با�ش��م: ريبل فودز، بي بي �شي

وعنو�نه: 901 جيلمان �شرتيت،  بريكلي، كاليفورنيا 94710، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 32
�مل�شروبات �لتي �أ�شا�شها �لربوتني بخالف بد�ئل �حلليب؛ �مل�شروبات و�مل�شروبات �ملعطرة �لقائمة 

على �لربوتني و�لعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شائلة �لأخرى 
و�شف �لعالمة: كلمة RIPPLE بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  356428                          بتاريخ : 2021/07/28
با�ش��م: تريليوم ��شيت ماجنمنت �ل �ل �شي

وعنو�نه: تو فاينان�شيال �شنرت، 60 �شاوث �شرتيت، �شويت 1100، بو�شطن، ما�شات�شو�شت�ض 02111، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالفئة: 36

�ملالية  �ل�شت�شار�ت  �ل�شتثمارية؛  �ل�شت�شارية  و�خلدمات  �ملالية  �لأ�شول  �إد�رة  بها  و�ملعنى  �ملالية  �خلدمات 
�مل�شوؤولية �لجتماعية؛ توفري  و�ملعنى بها تزويد �لآخرين بفح�ض �ملحفظة �ل�شتثمارية بناًء على معايري 
فر�ض لال�شتثمار يف �أن�شطة �لآخرين �لتي توؤثر على �لتغيري �لجتماعي يف �ملجتمع �أو ت�شتخدم ممار�شات 
�مل�شتد�م  �ل�شتثمار  ح��ول  و�ملعلومات  �ملالية  و�ملعلومات  �ملالية  �مل�شورة  تقدمي  �جتماعيا؛  م�شوؤولة  �أعمال 
و�مل�شوؤول من خالل �لتقارير �لقابلة للتنزيل؛ �ملجالت على �لإنرتنت و�ملعنى بها �ملدونات �لتي تقدم تقارير 
عن  ومعلومات  �مل�شاهمني  ن�شاط  عن  ومعلومات  �ملالية  و�ملعلومات  �ملالية  �مل�شورة  عن  للتنزيل  قابلة  غري 

�ل�شتثمار �مل�شتد�م و�مل�شوؤول
و�شف �لعالمة: كلمة TRILLIUM بحروف لتينية باللون �ل�شود

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328
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املال والأعمال

»الحتادية للرقابة النووية« .. بناء 
قدرات الكوادر الوطنية اأولوية

•• اأبوظبي-وام:

�لحتادية  �لهيئة  �أول��وي��ات  �لوطنية يف مقدمة  �ل��ك��و�در  ق��در�ت  بناء  ياأتي 
للرقابة �لنووية �لتي حر�شت منذ تاأ�شي�شها على �شقل مهار�تهم وتنمية 
�ملجال �حليوي  للعمل يف هذ�  �لأمثل  بال�شكل  تاأهيلهم  �أجل  قدر�تهم من 
ومو��شلة م�شرية �لإجناز�ت �لر�ئدة �لتي حققتها �لدولة يف قطاع �لطاقة 

�ل�شديقة للبيئة.
�ليوم  و�أ�شبحت  �لإمار�تية  �ملر�أة  �لهيئة �هتماما كبري� بتمكني  �أولت  وقد 
و�ل�شمانات  �لنووي  و�لأم��ن  �لنووي  �لأم��ان  �إد�ر�ت  يف  رئي�شيا  دور�  تلعب 
توفري  على  �لهيئة  حر�شت  كما  و�لتدريب  و�لتعليم  �لإ�شعاعي  و�لأم���ان 

بر�مج متخ�ش�شة لل�شباب و�خلريجني �جلدد.
تعليمية  موؤ�ش�شات  يف  �لإمار�تيني  ملوظفيها  در��شية  منحا  �لهيئة  وتقدم 
لالأمان  �ل��ك��وري  و�مل��ع��ه��د  مان�ش�شرت  وج��ام��ع��ة  ز�ي���د  جامعة  مثل  متميزة 
�لنووي و�ملعهد �لكوري �ملتقدم للعلوم و�لتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم 
باملنح  �خلا�ض  �لهيئة  برنامج  يف  طالبة  �أول  ح�شلت  حيث  و�لتكنولوجيا 
�لهيئة  �أخ��رى من  ��شتكملت موظفة  كما  �لدكتور�ة  درج��ة  على  �لدر��شية 

�لربنامج �لدر��شي �لالزم للح�شول على درجة �ملاج�شتري.
للح�شول  للمتدربني  �لفر�شة  �لد�خلي  للتدريب  �لهيئة  برنامج  ويوفر 
على �ملهار�ت و�ملعارف �لالزمة للح�شول على وظيفة يف �لهيئة م�شتقبال 
كما مت ت�شميم برنامج تدريب �خلريجني �لإمار�تيني �جلدد بهدف متكني 
�لكو�در �لوطنية يف جمالت �لهند�شة و�لعلوم باملعارف �لأ�شا�شية �لالزمة 
و�لوقاية  �لنووية  �لهند�شة  على  تنطبق  �لتي  �لفنية  �ملفاهيم  ل�شتيعاب 

�لإ�شعاعية و�لرقابة.
جمال  يف  �جل���دد  �خل��ري��ج��ني  ب��رن��ام��ج   2020 ع��ام  يف  �لهيئة  و��شتكملت 
بعد  �لقانونية  �لإد�رة  يف  بالعمل  �إمار�تيتان  موظفتان  و�لتحقت  �لقانون 
�لتدريبي  �لربنامج  هذه  �إن�شاء  ومت  بنجاح  �لتدريبي  �لربنامج  ��شتكمال 
لتزويد �خلريجني �جلامعيني �جلدد من كليات �لقانون باملعارف و�ملفاهيم 
�لأ�شا�شية �لالزمة ملعرفة خمتلف �جلو�نب �ملتعلقة بالتفاقيات و�لت�شريعات 

ذ�ت �ل�شلة بالهيئة وبالربنامج �لنووي �ل�شلمي لدولة �لإمار�ت.
�لربنامج  بهذ�  يلتحقون  �لذين  �جل��دد  �جلامعيون  �خلريجون  ويكت�شب 
�ملعارف و�لقدر�ت و�ملهار�ت �لالزمة لأد�ء �لو�جبات و�ملهام �ليومية باإد�رة 
�لفنية  �لأرب���ع  �لإد�ر�ت  يف  �لعمل  بنطاق  يتعلق  فيما  �لقانونية  �ل�شوؤون 

�لتابعة لق�شم �لعمليات بالهيئة.
�إد�رة �لأمان �لإ�شعاعي يف �لهيئة �لحتادية  وتو��شل عايدة �ل�شحي مدير 
للرقابة �لنووية م�شريتها �ملهنية يف �لهيئة �لتي بد�أت عام 2010 متجاوزة 
عقد� من �لزمن لتج�شد ما حتظى به �ملر�أة �لإمار�تية من دعم ورعاية من 
�لقيادة �لر�شيدة كما تعك�ض ما �أولته �لهيئة من جهود لتمكني �ملر�أة وتنمية 

قدر�ت �لكو�در �لوطنية �ل�شابة وحتفيزهم على �لتميز.
وقالت �ل�شحي لوكالة �أنباء �لإمار�ت �إن �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية 
يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ق���در�ت  بناء  على   2009 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ  عملت 
�إىل تعزيز جهودها لتحقيق �لتوز�ن بني �جلن�شني  هذ� �لقطاع بالإ�شافة 
للقيام مبهامها يف �لرقابة على �لقطاعني �لنووي و�ل�شعاعي ودعم جهود 

�حلكومة �لر�مية �إىل متكني �ملر�أة يف مكان �لعمل«.

م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يطلق خدمة 
الدرد�صة الفورية على موقعه الإلكرتوين 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لإ�شالمية  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  جمموعة  �لإ���ش��الم��ي،  �أب��وظ��ب��ي  م�شرف  �أع��ل��ن 
�ل���ر�ئ���دة، ع��ن �إط����الق خ��دم��ة �ل��درد���ش��ة �ل��ف��وري��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه �لإلكرتوين، 
�حلاليني  �مل�شرف  عمالء  و�أ�شئلة  ��شتف�شار�ت  عن  �لإجابة  �إىل  تهدف  و�لتي 
�ل��ف��وري لأهم  �ل��و���ش��ول  ل��ه��م  ت��وف��ر �خل��دم��ة �جل��دي��دة  ح��ي��ث  و�مل�شتقبليني، 
�ملعلومات حول خدمات ومنتجات �مل�شرف. و�شتكون �خلدمة �جلديدة و�شيلة 
وتقدم  بامل�شرف،  �ملتعلقة  �لعمالء  ��شتف�شار�ت  �لإجابة عن  تتيح  تو��شل حية 
لهم �مل�شاعدة �لتي يحتاجونها بطريقة مريحة و�شل�شة.وميكن لعمالء م�شرف 
�أبوظبي �لإ�شالمي، من خالل ميزة �لدرد�شة على �ملوقع �لإلكرتوين، �حل�شول 
�لقريبة  �لآيل  �ل�شر�ف  و�أجهزة  �مل�شرف  ف��روع  حول  معلوماٍت  على  ب�شهولة 
منهم، ورموز �ل�شويفت كود و�أرقام �حل�شابات �مل�شرفية �لدولية، بالإ�شافة �إىل 
�إمكانية �لتحقق من حالة �لطلبات على �أي من �ملنتجات �أو �لتوجيه �إىل �ملو�قع 
�لإلكرتونية �خلا�شة بالت�شجيل على �ملنتجات. وميكن للعمالء �أي�شاً �لتو��شل 
مع ممثلي �مل�شرف عرب �لدرد�شة لال�شتف�شار حول مو��شيع �أكرث تعقيد�ً، وتاأتي 
�لحتياجات  لتلبية  �لإ�شالمي  �أبوظبي  م�شرف  جهود  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه 
على  وتعليقاً  ومب�شطة.  مريحة  م�شرفية  خدمات  وتوفري  لعمالئه  �ملتز�يدة 
هذ� �ملو�شوع، قال �شامح عو�ض �هلل، رئي�ض �شبكات �لتوزيع لالأفر�د يف م�شرف 
�ملوقع  على  �لفورية  �لدرد�شة  خدمة  �إط��الق  “يتما�شى  �لإ�شالمي:  �أبوظبي 
�أبوظبي �لإ�شالمي مع جهودنا �مل�شتمرة لتعزيز جتربتنا  �لإلكرتوين مل�شرف 
�مل�شرفية وتوفري حلوٍل �أكرث �شهولة وب�شاطة لعمالئنا من �أجل ت�شهيل �أد�ئهم 
ملهماتهم �ليومية، �إذ لحظنا �لإقبال �لكبري على ��شتخد�م ميزة �لدرد�شة منذ 

�إطالقها، كما نتوقع �أن تنال هذه �خلدمة �ملفيدة ر�شا �لعمالء«.

الطاقة والبنيةالتحتية : قرار  تداول امل�صتقات البرتولية 
يرفع م�صتوى الأمان وال�صالمة وال�صلوكيات ال�صحيحة

بح�سور اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم

»اإمباور « توقع اتفاقية ا�صتحواذ و تزويد »مدينة ميدان« بـ 382,000 طن تربيد
•• دبي -الفجر: 

رئي�ض  مكتوم،  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
هيئة دبي للطري�ن �ملدين رئي�ض مطار�ت دبي و�لرئي�ض 
�لأعلى �لرئي�ض �لتنفيذي لطري�ن �لإمار�ت و�ملجموعة، 
موؤ�ش�شة  وقعت  دب��ي،  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  رئي�ض 
�أكرب مزّود  �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور”، 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل �تفاقية لتزويد م�شروع 
“مدينة ميد�ن” بطاقة تربيدية ت�شل �ىل 382،000 
طن تربيد لتغطي 750 مبنى و�ل�شتحو�ذ على حمطة 
مليون   100 بلغت  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة  �لقائمة  �ل��ت��ربي��د 
دره��م.���ش��ه��د ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل حم��م��د �إبر�هيم 
ميد�ن،  مدينة  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل�شيباين 

�لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  ومعايل 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئي�ض جمل�ض �إد�رة 

موؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمباور. 
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �شعفار  بن  �أحمد  �لتفاقية  ووق��ع 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  كلد�ري  وع�شام  “�إمباور” 
من  تعد  �لتي  للمدينة  �لرئي�شي  �ملطور  ميد�ن،  مدينة 
�ل�شخمة  و�ل��ت��ط��وي��ري��ة  �حل�شرية  �مل�����ش��اري��ع  �أك���رب  ب��ني 
بقيام  و�ل���ش��ت��ح��و�ذ  �ل��ت��زوي��د  �تفاقية  وتق�شي  دب���ي.  يف 
بخدمات  باأكملها  ميد�ن”  “مدينة  بتزويد  “�إمباور” 
�حتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  للبيئة،  �ل�����ش��دي��ق��ة  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
عددها  �شيبلغ  و�ل��ت��ي  �لتطوير  وقيد  �لقائمة  �مل�شاريع 
�لإجمايل 750 مبنى، و�أبرزها م�شاريع “ميد�ن ون” و 
“ميد�ن �فينيو” و “رويال بريل” و “مدينة حممد بن 

“ميد�ن هوريزون”  و   ”1 – د�شرتكت  �آل مكتوم  ر��شد 
“. ويجري يف �لوقت �لر�هن  و”جممع �لأعمال ميد�ن 
تزويد م�شاريع “م�شمار ميد�ن” و�لتي ت�شمل “ميد�ن 
بوت هاو�ض” و ذ� جالريي” وفندق “�مليد�ن” و” ميد�ن 
ري�شيفنغ بارن” ومبنى “دي �ت�ض �ل” وغريها من خالل 
�ملحطة �لقائمة و�لتي تبلغ �شعتها �لتربيدية 45،000 
بالإ�شافة  ط��ن.   25،000 حالياً  منها  وي�شتخدم  طن 
�ىل ذلك �شتقوم �إمباور ببناء 4 حمطات و�شبكة �أنابيب 
��شتثمار�ت  ع��رب  �ملطلوبة  �لتربيدية  �لطاقة  لتغطية 

�شي�شل �إجمالها �ىل �أكرث من 1.6 مليار درهم
و�ل�شتحو�ذ  �ل��ت��زوي��د  �شفقة  �أن  على  �ملوؤ�ش�شة  و�أك���دت 
ل�شناعة  �مل�شتقبلية  خططها  ر���ش��ان��ة  متثل  �جل��دي��دة، 
�ل��ت��ربي��د ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����ش��رية من��وه��ا و�زده���اره���ا 
لت�شل  �ل�شوقية  ح�شتها  وزي��ادة  خدماتها  رقعة  و�ت�شاع 
�ملحلي  بقوة تفوقها  و�لتي تر�شخ  %79.5 يف دبي  �ىل 
و�لقليمي و�لعاملي كاأكرب مزّود خلدمات تربيد �ملناطق 
�ل���ع���امل، وت��ع��زز ري��ادت��ه��ا يف ���ش��ن��اع��ة ت��ربي��د �ملناطق  يف 

�ل�شديقة للبيئة و�ملوفرة للطاقة.  
قال �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، رئي�ض �ملجل�ض 
�ملناطق متثل  �أن �شناعة تربيد  دبي،  �لأعلى للطاقة يف 
�لع�شرية،  للمدن  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  �أ���ش��ا���ض  حجر 
بتلك  �ملرتبطة  �خلدمات  وتقدمي  تطوير  يف  و�لتناف�ض 
�ل�شناعة للم�شتخدمني مبعايري عاملية م�شاألة م�شروعة 
�ل�شتثماري  �شو�ء مبناخها  دبي  عليها  و�شحية حتر�ض 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  و�لقانونية  �لت�شريعية  ببنيتها  �أو 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، 
�أن  �شموه  و�أ�شاف  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  يف 
�أب��رز �مل�شاريع  يعد و�ح��د�ً من  “مدينة ميد�ن”  م�شروع 
�لتطويرية �لو�عدة يف �لإمارة، و�أحد �لوجهات �ل�شكنية 

�إمباور”   “ تنه�ض  فيما  �ملميزة  و�ل�شياحية  و�لتجارية 
للبيئة  �ل�شديقة  �ملناطق  تربيد  �شناعة  يف  ب��ارز  ب��دور 
و�ملوفرة للطاقة. وقال معايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة مدينة ميد�ن، �أن �لتفاقية 
�أعمالها  على  بالرتكيز  مليد�ن  ي�شمح  ��شرت�تيجي  ق��ر�ر 
ورفاهية  ر�ح���ة  ب�شمان  �لل��ت��ز�م��ه��ا  وي��ع��زز  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ثقة  يعك�ض  �إن��ه  كما  �ملدينة  و�ل���زو�ر يف  و�ل�شياح  �ل�شكان 
م�شاريع  تزويد  على  ومقدرتها  “�إمباور”  ب�  “ميد�ن” 
�مل��ن��اط��ق ذ�ت م��ع��اي��ري عالية  ت��ربي��د  ب��خ��دم��ات  �مل��دي��ن��ة 
�لطاير،  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  ق���ال  جهته  وع��امل��ي��ة.م��ن 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�شو 
تاأتي  �لتفاقية  �أن  “�إمباور”  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  دبي 
متا�شياً مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
حاكم دبي رعاه �هلل، يف تعزيز م�شرية �لقت�شاد �لخ�شر 
دب���ي للطاقة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه����د�ف  م��ن خ���الل حتقيق 
�لنظيفة 2050 �لتي ترمي �إىل زيادة �لقدرة �لنتاجية 
بحلول  �لطاقة  مزيج  من   75% �إىل  �لنظيفة  للطاقة 
عام 2050 و��شرت�تيجية دبي لإد�رة �لطلب �لتي تهدف 
�إىل تخفي�ض �لطلب على �لكهرباء و�ملياه بن�شبة 30% 
2030، و�أي�شا زيادة �لعتماد على م�شادر  بحلول عام 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة، من خالل زيادة رقعة تربيد 
�ملناطق يف �لإمارة وحماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية عرب 
تبني حلول “�إمباور” لتربيد �ملناطق �لتي تعتمد �أف�شل 
�ملمار�شات و�لتقنيات. ومتكن �لتفاقية كل من طرفيها 
و��شتحو�ذ  وج���ه،  �أك��م��ل  ع��ل��ى  مبهامهما  �ل��ن��ه��و���ض  م��ن 
ميد�ن  ملوؤ�ش�شة  يتيح  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  مل��ل��ف  “�إمباور” 
تعزيز جهودها ملو��شلة تطوير �ملدينة لت�شل �إىل هدفها 
و�ل�شياحية  �لعمر�نية  �لأيقونات  باقي  باإجناز  �لرئي�شي 

و�لرتفيهية و�ل�شكنية قيد �لإن�شاء.

••اأبوظبي-وام: 

�أكدت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية، على 
�أهمية قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 35 ل�شنة 
2019 ب�شاأن تد�ول �مل�شتقات �لبرتولية، 
و�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا �ل���دول���ة �إىل 
و�ل�شالمة  �لأم��ان  موؤ�شر�ت  م�شتوى  رفع 
�ل�شحيحة  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات  و�لأ����ش���ال���ي���ب 
�ل�����و�ج�����ب �ت���ب���اع���ه���ا خ�����الل ت�������د�ول هذه 
ل�شرت�تيجية  جت�شيد�ً  وذل���ك  �مل�شتقات، 
دولة �لإمار�ت وروؤية �لقيادة يف رفع معدل 
و�حلفاظ  �ملجتمع،  يف  و�ل�شالمة  �لأم���ن 
حمور  ميثلون  �ل��ذي��ن  �لأف����ر�د  حياة  على 
�ملخاطر  وت��ق��ل��ي��ل  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�خلطاأ  �ملمار�شات  عن  �لناجتة  و�لأ���ش��ر�ر 

�ملرتبطة بتد�ول �مل�شتقات �لبرتولية.
وقال �شعادة �أحمد �لكعبي، �لوكيل �مل�شاعد 
ل���ل���ب���رتول و�ل����غ����از و�ل�������رثوة �مل��ع��دن��ي��ة يف 
�لقر�ر  �إن  �لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 
مببادئ  �مل��ع��ن��ي��ني  ت��ع��ري��ف  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م 
�ل�شالمة و�لوقاية من �ملخاطر و�حلو�دث 
�ملرتبطة  �خلطاأ  �ل�شلوكيات  عن  �لناجتة 
بتد�ول �مل�شتقات �لبرتولية، وعدم �للتز�م 
�لتاأكد  و�شرورة  و�لإر���ش��اد�ت،  بالتعليمات 
من كفاءة و�شائل ومعد�ت �لأمن و�لوقاية 
و�لغر�مات  و�لعقوبات  �لعامة،  و�ل�شالمة 
�لتي يف�شي تطبيقها �إىل مزيد من �للتز�م 
و�ل�شرت�طات  و�لتوجيهات  بالتعليمات 
م�شتوى  تعزيز  �شاأنها  من  و�لتي  �ملحددة، 
�لأم��������ن و�ل�������ش���الم���ة وح���م���اي���ة �لأف��������ر�د 

نحو  �لنطالقة  تدعم  و�لتي  و�ملمتلكات، 
��شرت�تيجية  باأكرب  مقبلة  عاماً  خم�شني 
ع��م��ل وط��ن��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا، ل��ل��ب��دء برحلة 
�ملقبلة  �خلم�شني  لل�شنو�ت  ر�ئ��دة  تنموية 

يف كل �لقطاعات �حليوية.
وت���ق���دم �ل��ك��ع��ب��ي ب��ال�����ش��ك��ر ل��ل��ج��ن��ة تنظيم 
ت����د�ول �مل����و�د �ل��ب��رتول��ي��ة �ملُ�����ش��ّك��ل��ة يف كل 
�إم�������ارة، �ل��ت��ي ت�����ش��م ب��ع�����ش��وي��ت��ه��ا ممثلني 
و�لبنية  و�ل��ط��اق��ة  �لد�خلية  وز�ر�ت����ي  ع��ن 
بتد�ول  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  و�جل��ه��ات  �لتحتية 
�ل��ب��رتول��ي��ة يف �لإم�����ارة، على دورها  �مل���و�د 
�حليوي يف �إجناح منظومة �لعمل، موؤكد�ً 
تعمل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �أن 
�ل�شرت�تيجيني يف  �شركائها  بالتعاون مع 
جانب  �إىل  و�ملحلية  �لحتادية  �حلكومات 
دولة  مكانة  تر�شيخ  على  �خلا�ض  �لقطاع 
�لعامل  دول  �أف�شل  من  كو�حدة  �لإم���ار�ت 
�أم���ن���اً و���ش��الم��ة ومب����ا ي��ت��و�ف��ق م���ع روؤي����ة 
�لتي  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  للخم�شني  �لإم�����ار�ت 
�أف����ر�د  و���ش��الم��ة  ج����ودة  ���ش��م��ان  ت�شتهدف 
�لذي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وتعزيز  �ملجتمع، 

ميثل �لعن�شر �لب�شري �أحد مرتكز�تها.
وقال �شعادة �أحمد �لكعبي:” قر�ر جمل�ض 
�لبرتولية،  �مل�شتقات  ب�شاأن تد�ول  �ل��وزر�ء 
حدد �لأفعال �لتي يعترب مبوجبها تد�ول 
ويعاقب  �لبرتولية غري م�شروع  �مل�شتقات 
�ملالية  بالغر�مة  �لإم��ار�ت��ي  �لقانون  عليه 
تد�ول  يف  وتتمثل  خمتلفة،  مل��دد  و�حلب�ض 
�مل����و�د �ل��ب��رتول��ي��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت دون 
�ملخت�شة،  �جل���ه���ة  ع���ن  ����ش���ادر  ت��رخ��ي�����ض 

وبيع �أو �شر�ء �أو تزويد �لغري �أو توزيع �أو 
�لعر�ض للبيع مو�د برتولية غري مطابقة 
وز�ره  من  �ملعتمدة  �لقيا�شية  للمو��شفات 
�إ�شافة  �ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
جتارية  بكميات  برتولية  م��و�د  حيازة  �إىل 
بيعها  �أو  توزيعها  بق�شد  �مل�شدر  جمهولة 
باملو�د  و�ل���ت���زوي���د  ب��ه��ا،  �ل��غ��ري  ت���زوي���د  �أو 
�أو �ملن�شاآت غري  �لبرتولية من �لأ�شخا�ض 
�أو بدون،  ك���ان مب��ق��اب��ل  ���ش��و�ء  �مل��رخ�����ش��ني 
وكذلك ��شتبد�ل خز�ن �لوقود لأية و�شيلة 
نقل �أو �إ�شافة خز�ن لها �أو حتويره بق�شد 
�إدخال مو�د برتولية �إىل �لدولة �أو بق�شد 
�لغري  �أو تزويد  للبيع  �أو عر�شها  توزيعها 

بها دون ترخي�ض.
بالقيد  �ملرخ�ض  �ل��ق��ر�ر  يلزم  و�أ�شاف:” 
يف �ل�����ش��ج��ل، و�لل����ت����ز�م مب��ع��اي��ري �لأم����ن 
�ملخت�شة  �ل�شلطة  من  �ملعتمدة  و�ل�شالمة 
�ملعتمدة  �ل��ب��رتول��ي��ة  �مل�����و�د  وم��و����ش��ف��ات 
�لتحتية،  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  قبل  من 
�ملطابقة  و�لأج�����ه�����زة  �مل����ع����د�ت  وت����وف����ري 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ملعتمدة  للمو��شفات 
�ل��ب��رتول��ي��ة، و�شرورة  �مل����و�د  ت����د�ول  ع��ن��د 
مز�ولة �لن�شاط �مل�شرح له يف �ملكان �ملحدد 
يف ت�شريح �لتد�ول، �إ�شافة �إىل �لحتفاظ 
تثبت ملكية  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��ت��ن��د�ت  ب��ال��وث��ائ��ق 
جميع  وكذلك  �لبرتولية،  �مل��و�د  وم�شدر 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة مبز�ولة  و�ل���وث���ائ���ق  �ل�����ش��ج��الت 
�لقانون  هذ�  مبوجب  له  �مل�شرح  �لن�شاط 
�ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لتنفيذية  ولئحته 
ب�شاأنه، وتوفري معد�ت و�أجهزة ومتطلبات 

�لتي  �لنقل  وو�شائل  �لأماكن  يف  �ل�شالمة 
�لبرتولية،  �ملو�د  لتد�ول  ��شتخد�مها  يتم 
�إىل جانب �شرورة �إخطار �جلهات �ملخت�شة 
�أي���ة ح���و�دث ت�شكل  �ل��دول��ة عند وق���وع  يف 
خطر� على �لأرو�ح �أو �ملمتلكات �أو �ل�شحة 

�لعامة �أو �لبيئية.
�لو�جب  �لل��ت��ز�م��ات  �إن  ���ش��ع��ادت��ه،  وت��اب��ع 
�ت��ب��اع��ه��ا ح�����ش��ب �ل���ق���ر�ر �ل������وز�ري، ت�شمل 
�شرورة �إبالغ �ل�شلطة �ملخت�شة قبل �إجر�ء 
ملز�ولة  �ملخ�ش�ض  �مل��ك��ان  ع��ل��ى  تغيري  �أي 
�لن�شاط، وكذلك متكني موظفي �ل�شلطة 
�ل�شجالت  ع��ل��ى  �لط�����الع  م���ن  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�ملو�د  ومعاينة  بن�شاطه  �ملتعلقة  و�لوثائق 
�ملعد�ت  وفح�ض  �لعينات  و�أخذ  �لبرتولية 
و�لأجهزة و�ملر�فق وو�شائل �لنقل �لتي يتم 
��شتخد�مها يف �لتد�ول، �إىل جانب �للتز�م 
با�شرت�طات �لأمن و�ل�شالمة و�لبيئة وفقا 
�لن�شاط  �ل�شارية عند مز�ولة  للت�شريعات 
ترخي�ض  و����ش��رت�ط��ات  ب��ال��ت��د�ول،  �ملتعلق 
�لتز�مات  �أي���ة  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ق��ل،  و�شيلة 
�أخرى حتددها �ل�شلطة �ملخت�شة مبوجب 

�لقر�ر�ت �لتي ت�شدر عنها يف هذ� �ل�شاأن.
�أنه وتطبيقاً لقر�ر جمل�ض �لوزر�ء،  يذكر 
�أ�����ش����در م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل �مل�����زروع�����ي، وزي���ر 
�شابق  وق��ت  يف  �لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة 
من �لعام �ملا�شي 2020، �لقر�ر �لوز�ري 
�لإجر�ء�ت  ب�شاأن   ،2020 ل�شنة   61 رقم 
�مل�شتقات  ل���ت���د�ول  �مل���وح���دة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�شروط �حل�شول  و�لذي حدد  �لبرتولية، 
طالب  ي��ك��ون  ب���اأن  �ل���ت���د�ول،  ت�شريح  على 

حال  يف  �لإم���ار�ت  مو�طني  من  �لت�شريح 
ن�شبة  تقل  ل  �أن  �أو  طبيعياً  �شخ�شاً  ك��ان 
 51% ع��ن  �مل���و�ط���ن  �ل�����ش��ري��ك  م�شاهمة 
�عتبارياً،  �شخ�شاً  ك��ان  �إذ�  �مل��ال  ر�أ����ض  م��ن 
�ل�شمعة  وح�ِشن  �لأهلية  كامل  يكون  و�أن 
�إلغاء  �شبق  ق��د  ي��ك��ون  ل  و�ن  و�ل�����ش��ل��وك، 
ملخالفته  �لطلب  ل�شاحب  ت��د�ول  ت�شريح 
�أي من �ل�شو�بط، �إ�شافة �إىل توفري مقر 
من  �لتد�ول  �شيتم  �لتي  للمن�شاأة  منا�شب 
�ل�شروط  م�شتوفيا  ي��ك��ون  و�أن  خ��الل��ه��ا، 
و�لبيئية  و�ل�شحية  و�لهند�شية  �لفنية 
�شهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ال  ي���ك���ون  و�أن  ك���اف���ة، 
نقل  وو�شائل  �أج��ه��زة  توفري  مع  مطابقة، 
متطلبات  و��شتيفاء  للمو�شفات،  مطابقة 
�لبيئة و�لأمن و�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة، 
�ل���الزم���ة  �لأن���ظ���م���ة  ت���وف���ري  ج���ان���ب  �إىل 
للتعامل �ل�شليم مع �لنفايات �ملتولدة عن 

عمليات ت�شنيع �ملو�د �لبرتولية.

- اأحمد الكعبي: نعمل بالتعاون مع �سركائنا على تر�سيخ مكانة الإمارات كواحدة من اأف�سل دول العامل اأمنًا و�سالمة 
- �سي�ساهم القرار يف تعريف املعنيني مببادئ ال�سالمة والوقاية من املخاطر واحلوادث الناجتة املرتبطة بتداول 

امل�ستقات البرتولية 

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Notification by Publication 
Document No. 7113/2021

Notifying Party / JAMAL FAWAZ JABER AL FRAIHAT 
Advocated by: Lawyer / Ahmed Hassan Al Mazmi

Vs.
Notified Party / MAZEN YEHIA MANI
We have come hereby to notify you, «the Notified Party», to pay a total amount of AED 
100,000 (one hundred thousand UAE Dirhams only) within five days maximum from the 
date of this document. Otherwise, we will have to unfortunately take legal measures against 
you, «the Notified Party», including the following:
1- Issuance of a travel ban against you;
2- Issuance of an arrest order and a summons pending payment of the outstanding amount; 
3- Imposing attachment on all bank balances belonging to you;
4-Imposing attachment on all properties belonging to the Notified Party, whether cars, land 
or other real estate; 5- Addressing all the parties that deal with you to attach the money 
you have with them;
6- Imposing attachment on what the court decides of your personal salary with your 
employer; or
7- Taking other more severe measures against you.
Such measures will be at your responsibility and expense in addition to the legal interest, 
and we reserve all rights for any party whatsoever.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Case File

Real Estate Summary 1000/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Muhammad Asim Shehzad Muhammad Sharif 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by /Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 725,202), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Monday 06-09-2021 at 09:30 AM on the online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney has to attend and you have to submit the 
memos or documents you have to the court at least three days prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Before the Notary Public of Dubai 

Document No. 7077/2021
Submitted by :
Notifying Party / StorIT Distribution fzco 
Advocated by: Lawyer / Ahmed Hassan Al Mazmi

Vs.
Notified Parties:
1- BOHRA I.T. Solutions & Computer Trading L.L.C
2-ABBAS ABED ALI MAMAJI WALLA
We have come hereby to notify you, «the Notified Parties», to pay the 
amounts owed by you in favor of the Notifying Party at a total amount of 
AED 1,430,092.49 (one million, four hundred and thirty thousand and ninety 
two UAE Dirhams and forty nine fils only) within five days maximum from 
the date of this document. Otherwise, we will have to unfortunately take 
legal measures against you and at your responsibility and expense in addition 
to the legal interest, and we reserve all rights for any party whatsoever.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Case File

Real Estate Summary 955/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Muhammad Rafique Abdul Samad

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 573,797), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Sunday 12-09-2021 at 08:30 AM on the 
online court hearing was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your legal attorney has to attend and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at 
least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الثالثاء   31  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13328  
Tuesday    31   August   2021   -  Issue No   13328
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املال والأعمال

اأكادميية الإعالم اجلديد تكمل عامها الأول بتعزيز فر�ض القت�صاد الرقمي

اللجنة املنظمة لـ»معر�ض دبي للطريان 2021« توا�صل ا�صتعداداتها للحدث

•• دبي-وام:

دبي  وم����ط����ار�ت  �ل����دف����اع  وز�رة  ت���و�����ش���ل 
وم����وؤ�����ش���������ش����ة دب�������ي مل���������ش����اري����ع �ل����ط����ري�ن 
 ، �مل��دين  للطري�ن  دب��ي  وهيئة  �لهند�شية 
 ،  2021 للطري�ن  دب��ي  ملعر�ض  �ملنظمة 
�آخر  على  للوقوف  �لتن�شيقية  �جتماعاتها 
 17 �ل�  للدورة  و�لتح�شري�ت  �لتجهيز�ت 
 18 �إىل   14 �ل��ف��رتة م��ن  �شتقام يف  �ل��ت��ي 
�شنرت�ل  ورل��د  دبي  �ملقبل مبطار  نوفمرب 
�لدويل، حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة 
�شمو  من  مبا�شرة  ومبتابعة  �هلل”  “رعاه 
رئي�ض  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 
هيئة دبي للطري�ن �ملدين رئي�ض موؤ�ش�شة 
�ل��رئ��ي�����ض �لأع��ل��ى �لرئي�ض  م��ط��ار�ت دب���ي 
�ملجموعة  و  �لإم���ار�ت  لطري�ن  �لتنفيذي 

رئي�ض �للجنة �لعليا �ملنظمة للمعر�ض .
�شالح  �إ�شحاق  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  و�أث��ن��ى 

لوزير  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
�ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �ل��دف��اع �مل��دي��ر �لتنفيذي 
للجنة �لع�شكرية �ملنظمة للمعر�ض خالل 
�لجتماع �لذي ح�شره �للو�ء ح�شن حممد 
للجنة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شيباين 
�لفرعية  �ل��ل��ج��ان  وروؤ�����ش����اء   ، �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
وممثلون  �لع�شكرية،  �للجنة  عن  �ملنبثقة 
�جلهات  كافة  جهود  على  دبي  �شرطة  من 
متيز  �إىل  تهدف  �لتي  و�لد�عمة  �ملنظمة 
وت���ف���رد م��ع��ر���ض دب����ي ل��ل��ط��ري�ن 2021 
يتز�من مع  و�ل��ذي  �ل�شتثانئية  دورت��ه  يف 
�حت�شان �لدولة ل� “معر�ض �إك�شبو 2020 
باليوبيل  لالحتفال  و�ل���ش��ت��ع��د�د   ،“ دب��ي 
وجناح  �لذهبي للدولة “عام �خلم�شني”، 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  �لتغلب  يف  �ل��دول��ة 
“كوفيد  ب�شبب  �لعاملية  �لأزم���ة  فر�شتها 
�لتعايف  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  وم�����ش��ّي��ه��ا   ”19  -
�لكامل يف قطاع �لطري�ن ليكون يف �شد�رة 
�ملعار�ض �لعاملية �ملماثلة من كافة �جلو�نب 
من  و�لأم��ن��ي��ة  و�لتكنولوجية  �لتنظيمية 

ونقل  �لتكنولوجية  �ل��ق��در�ت  بناء  خ��الل 
�ملعرفة و�للتز�م باأعلى �ملعايري و�لقيم.

جناحاً  يعد  �مل��ع��ر���ض  ��شت�شافة  �أن  و�أك���د 
لدولة �لإمار�ت و�إمارة دبي ملا يحققه من 
كافة،  و�ل�شعد  �مل�شتويات  على  �إجن����از�ت 
متوقعاً �أن حتقق هذه �لدورة �ل�شتثنائية 
و�لوفود  �ل������زو�ر  ع���دد  ن��وع��ي��ة يف  ق���ف���ز�ت 
و�ل�شفقات، لفتاً �إىل م�شاركة دول جديدة 
وللمرة �لأوىل يف �ملعر�ض، ما ير�شخ �ملكانة 
��شتقطاب  على  وقدرتها  ل��دب��ي،  �لدولية 
خمتلف دول �لعامل للم�شاركة يف و�حد من 
�أهم �لفعاليات �لدولية �ملتخ�ش�شة بقطاع 
�لظروف  رغ��م  وذل��ك  و�لف�شاء،  �لطري�ن 
و�لتحديات �لتي فر�شتها جائحة “كوفيد 
- 19” على م�شتوى �لعامل .. م�شري� �إىل 
عاملية  ط��ري�ن  ��شتعر��شات  ف��رق  م�شاركة 

ولأول مرة يف �ملنطقة.
�ملعر�ض  �أن  �للجنة  �أو���ش��ح��ت  جهتها  م��ن 
مب�شاركة  �شيعقد�ن  �مل�شاحب،  و�مل��وؤمت��ر 
و��شعة من قبل �ل�شركات و�لوفود على حد 

�شو�ء، حيث يتم حالياً و�شع �لتح�شري�ت 
ح�شب  �لفعاليات  ه��ذه  لإط���الق  �لنهائية 
�ملو�شوعة  �ل���ع���م���ل  وب�����ر�م�����ج  �خل����ط����ط 
�لفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  لتنظيم  و�مل��ع��ت��م��دة 
��شتثنائية  دورة  تنظيم  ب��ه��دف  �ل��دول��ي��ة، 
خ���الل م��رح��ل��ة �ل��ت��ع��ايف �لق��ت�����ش��ادي من 
تعزيز  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  “كوفيد-19”، 
�إمارة  �إليها  و�شلت  �لتي  �لريادية  �ملكانة 
دب���ي ك��ع��ا���ش��م��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة ر�ئ�����دة يف قطاع 

�شياحة �لأعمال.
�إر�شالها  �للجنة  �أك���دت  ذ�ت���ه،  �ل�شياق  ويف 
ك���اف���ة �ل����دع����و�ت �ل��ر���ش��م��ي��ة ل���ل���وف���ود من 
خمتلف دول �لعامل للم�شاركة يف فعاليات 

�ملعر�ض و�ملوؤمتر،
 ح��ي��ث مت ت��اأك��ي��د م�����ش��ارك��ة ك��وك��ب��ة و��شعة 
م���ن �ل���وف���ود �ل��ر���ش��م��ي��ة م���ن �ل��ع��دي��د من 
�لقر�ر  �شناع  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ع��امل،  دول 
و�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف هذه �لقطاعات 
��شتقبالها  �للجنة  تو��شل  كما  �حليوية، 
ل��ل��ع��دي��د م���ن �ل������ردود �لإي���ج���اب���ي���ة �لأم����ر 

�ل���ذي ي��وؤك��د ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة و�ل��ث��ق��ة و�ل���دور 
يف  �لفعاليات  ه��ذه  تلعبه  �ل���ذي  �مل��ح��وري 
�ل�شعيدين  على  �لطري�ن  معار�ض  قطاع 

�لإقليمي و�لدويل.
�للجنة  �أو���ش��ح��ت  م��ت�����ش��ل،  �شعيد  وع��ل��ى 
�أنها   2021 �ل���ط���ري�ن  مل���وؤمت���ر  �مل��ن��ظ��م��ة 
للمتحدثني  �لنهائية  �لقو�ئم  ��شتكملت 
ملعر�ض  �مل�شاحب  �مل��وؤمت��ر  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 
�ملتنامي  �ل����دور  ب��ع��ن��و�ن  للطري�ن”  دب���ي 
�ل�شيرب�ين  و�ل��ف�����ش��اء  و�ل��ف�����ش��اء  ل��ل��ج��و 
و�لذي  �ملجالت”،  م��ت��ع��ددة  �لعمليات  يف 
�شيعقد بتاريخ 13 نوفمرب يف �إمارة دبي، 
و���ش��ي��ج��م��ع �خل������رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني من 

جميع �أنحاء �لعامل.
�لإم����ار�ت وجهة  دول���ة  �أن  �للجنة  و�أك���دت 
ج��اذب��ة و�آم��ن��ة ت��رح��ب ب��ال��زو�ر م��ن جميع 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، وه���ي ع��ل��ى ج��اه��زي��ة تامة 
ل�شت�شافة �لعامل من جديد يف دبي، من 
2021 ويف  خالل معر�ض دبي للطري�ن 
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�لإع�����الم �جلديد،  �أك��ادمي��ي��ة  �أك��م��ل��ت 
�لإع������الم  جم�����ال  يف  �أك����ادمي����ي����ة  �أول 
�لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  يف  �لرقمي 
عامها �لأول برب�مج و�إجناز�ت نوعية 
�لرقمي  �لق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع��ات  �أث�����رت 
بكو�در  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم���ب���ادر�ت���ه 
باملعرفة  متمكنة  وم���و�ه���ب  م��وؤه��ل��ة 
و�خلربة، حمققًة ر�شالتها يف �لتعليم، 
و�ل��ت��دري��ب، وت��ط��وي��ر �مل��ح��ت��وى، عرب 
مت���ك���ني ����ش���ّن���اع �مل���ح���ت���وى �ل���ع���رب���ي، 
�مل��ب��دع��ني مب���ه���ار�ت �حلياة  وت��اأه��ي��ل 
من  جيل  و�إع���د�د  �ملتقدمة،  �لرقمية 
وخ���رب�ء  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  م�شممي 
�ملحتوى  ومبتكري  �لرقمية  �ملن�شات 
�لإحرت�يف وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية، 
�ل��ق��درة على حتقيق  �مل��ب��دع��ني  وم��ن��ح 
عو�ئد مادية و�لتفرغ للعمل �لإبد�عي 
�لعربي  �لرقمي  باملحتوى  و�لو�شول 

�إىل �آفاق �أرحب.
�إطالقها  منذ  �لأك��ادمي��ي��ة،  و�شاهمت 
من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة 
يونيو   15 ي����وم  �هلل”،  “رعاه  دب����ي 
جديدة  �آف����اق  ف��ت��ح  دع���م  يف   ،2020
لال�شتفادة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  ل�����الأف�����ر�د 
م��ن ف��ر���ض �لق��ت�����ش��اد �ل��رق��م��ي، �إىل 
�لعربي  �مل���ح���ت���وى  ت���ط���وي���ر  ج����ان����ب 
�لعاملية،  �مل���ع���اي���ري  وف����ق  �لح�������رت�يف 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �شّناعه  ومتكني 
طرح  عرب  و�إنتاجياً،  وعملياً  �أكادميياً 
غري  �ل��ن��وع��ي��ة  �ل���رب�م���ج  م��ن  �شل�شلة 
�مل�����ش��ب��وق��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة يف 
�لعربي  �ملحتوى  �شناعة  تخ�ش�شات 
�مل���ه���ار�ت �ل��رق��م��ي��ة، قدمها  وت��ط��وي��ر 
�ملنطقة  م��ن  تخ�ش�شاتهم  يف  خ���رب�ء 
و�لعامل و��شتفاد منها �آلف �ملتدربني 

و�مل�شاركني.
و�لتعليم،  �ل��ت��دري��ب  م�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
�أل����ف متدرب   35 م���ن  �أك����رث  ����ش���ارك 
�أكادميية  ب��ر�م��ج   9 46 دول��ة يف  م��ن 
عامها  يف  �أطلقتها  �جل��دي��د  �لإع����الم 
دقيقة  م��ل��ي��ون   1.2 ب���و�ق���ع  �لأول 
 15 م��ن  �أك��رث  م��ع  بالتعاون  تعليمية 
م���ن �مل���وؤث���ري���ن �مل��ت��م��ي��زي��ن و�خل����رب�ء 
و�لأكادمييني �لعامليني مثل مات بيلي 

وروبرت ماكي وتيم �آ�ض.
خدماتها  �لأك����ادمي����ي����ة  ق���دم���ت  ك��م��ا 
موؤ�ش�شة   100 من  لأك��رث  �لتدريبية 

و�خلا�ض،  �حل��ك��وم��ي  �لقطاعني  م��ن 
�لتخ�ش�شي  �ل�����ت�����دري�����ب  وق�����دم�����ت 
40 من قياد�ت  �حل�شري لأكرث من 
ق���ط���اع���ات �لت�������ش���ال و�ل���ت�������ش���وي���ق يف 
�حلكومية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لرقمية  �ملهار�ت  مبختلف  لتمكينهم 
لنقلها  و�لنا�شئة  �لقائمة  �لحرت�فية 
بدورهم �إىل �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �لتي 

يعملون فيها.
�ملحتوى  ���ش��ّن��اع  دع���م  م�شتوى  وع��ل��ى 
�لأوىل  �لأك��ادمي��ي��ة  متكنت  �ل��ع��رب��ي، 
عامها  خ���الل  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن 
 200 م���ن  �أك����رث  ت��خ��ري��ج  م���ن  �لأول 
�شانع حمتوى حمرتف من 16 دولة 
�لإجمايل  �لعدد  م�شاعفة  ��شتطاعو� 
�ألفاً   660 ملتابعيهم ثالث مر�ت من 
�لتو��شل  لو�شائل  متابع  مليوين  �إىل 

�لجتماعي.
ك����م����ا جن����ح����ت �لأك������ادمي������ي������ة خ����الل 
متابع  مليوين  ج��ذب  يف  �لأول  عامها 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��اري��خ��ه م��ن  ح��ت��ى 
ومبادر�تها  جهودها  نتيجة  و�ل��ع��امل، 
لتعزيز  �ل��ه��ادف��ة  �ملتنوعة  وب��ر�جم��ه��ا 
ودعمها  �لرقميني  �ملحرتفني  ق��در�ت 
يف  �لح���رت�يف  �لعربي  �ملحتوى  �إن��ت��اج 

�ملنطقة.
و�شهد �لعام �لأول من عمر �لأكادميية 
ت��ع��اون��ه��ا م��ع جم��م��وع��ة م��رم��وق��ة من 
جانب  �إىل  و�خل������رب�ء  �لأك���ادمي���ي���ني 
نخبة من �شّناع �ملحتوى لإعد�د جيل 
من  �لرقميني  �ملحرتفني  من  جديد 
�ملتكاملة  و�ل����ق����در�ت  �خل�����رب�ت  ذوي 
مب��ا ي��ع��زز ف��ر���ض �ل��ت�����ش��وي��ق �لرقمي 
�لح����������رت�يف �ل����ق����ائ����م ع���ل���ى �مل����ع����ارف 
و�خل�������������رب�ت، وي�����دع�����م �لإم�����ك�����ان�����ات 
�ل�شاعدة لالقت�شاد �لرقمي و�جلديد 
بع�ض  ي��ب��ل��غ يف  و�ل������ذي  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�لعاملي  ب��امل��ع��دل  م��ق��ارن��ة   4% دول��ه��ا 
�لذي ي�شل �إىل %22. وهو ما يخلق 
�لفر�ض  م��ن  م��زي��د  ل��ت��وف��ري  م�شاحة 
�لرقمية  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �ل�����و�ع�����دة 
و�ل�شناعات �لإبد�عية �ملرتبطة بها يف 

�ملنطقة �لعربية.
وقال ر��شد �لعو�شي، �ملدير �لتنفيذي 
لأكادميية �لإعالم �جلديد: “يف �لعام 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إط�����الق  ع��ل��ى  �لأول 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
لأك��ادمي��ي��ة �لإع���الم �جل��دي��د �شاهمت 
�لأكادميية يف تطوير �ملهار�ت �لرقمية 
غري  ب�شكل  �لإب���د�ع���ي���ة  و�ل�����ش��ن��اع��ات 
�إب��د�ع��ي حملي  ح��ر�ك  م�شبوق وخلق 

وعربي يلبي حاجة منطقتنا �لعربية 
و�ل�شناعات  �ل���رق���م���ي���ة  ل���ل���م���ه���ار�ت 
��شرت�تيجيات  وي���دع���م  �لإب���د�ع���ي���ة 
بالفر�ض.”  �ملليء  �لرقمي  �لقت�شاد 
“�لأكادميية  �أن  �إىل  �لعو�شي  ولفت 
خلقت فر�شاً �قت�شادية جديدة خا�شة 
يف قطاعات �لقت�شاد �لرقمي متا�شياً 
�لتي  �ل��و�ع��دة  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ع 
�لرقمي،  �لقت�شاد  تعزيز  على  تركز 
عربياً  �مل���ح���ت���وى  ���ش��ن��اع��ة  وط�������ورت 
�لرقمية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  وع�����ززت 
ووظ��ف��ت خ���رب�ت عاملية لإع����د�د جيل 
متمكن من �لكفاء�ت �ملحرتفة �لقادرة 
�حل�شارية  �ل�������ش���ورة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
�لأمثل عن منطقتنا �لعربية.” و�أكد 
تخرج  �لأكادميية  بر�مج  �أن  �لعو�شي 
�جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن ق��ي��اد�ت �قت�شاد 
و�لريادة  و�لبتكار  و�لإب��د�ع  �لرقمنة 
متكني  يف  وت�����ش��ه��م  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
�شّناع �ملحتوى �لقائم على �لإيجابية 
و�ملعرفة و�لحرت�م �ملتبادل و�لتفاعل 
وت�شليط  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل��ث��ق��اف��ات  م��ع 
�لإن�شانية  �ل���ن���ق���اط  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
�لتو��شل  ج�������ش���ور  وم�����د  �مل�������ش���رتك���ة 
و�لعامل  �لعربية  �ملنطقة  ب��ني  �ملثمر 
�ملجتمعات  على  بالفائدة  يعود  �ل��ذي 

و�ل�شعوب.
وقال �لعو�شي”:�شمن ��شرت�تيجيتها 
بر�مج  �لأك��ادمي��ي��ة  ق��دم��ت  �ملتكاملة، 
تخ�ش�شات  يف  �ح���رت�ف���ي���ة  ت��دري��ب��ي��ة 
�ملحتوى  و�شناعة  �لرقمية،  �مل��ه��ار�ت 
��شرت�تيجيات  وو����ش���ع  �لإب����د�ع����ي����ة، 
تطور  �ل��ذي  �ملوؤثر  �لرقمي  �لت�شويق 
ب�شرعة غري م�شبوقة خالل �ل�شنو�ت 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل���ا����ش���ي���ة، و�أ����ش���ب���ح ج�����زء�ً 
�ل�شركات  �ت�����ش��ال  ب��ر�م��ج  م��ن  م��ه��م��اً 
حمفز�ً  وع��ام��اًل  و�ل���دول  و�ملوؤ�ش�شات 
لفر�ض �لقت�شاد �لرقمي و�جلديد.” 
و�أ�شاف �لعو�شي: “هدفنا يف �أكادميية 
�لإع������الم �جل���دي���د مت��ك��ني ن��خ��ب��ة من 
تخ�ش�شات  يف  �مل��وؤه��ل��ني  �مل��ح��رتف��ني 
ت�شميم ��شرت�تيجيات �ملحتوى و�إد�رة 
�ملحتوى  و�شناعة  �لرقمية  �ملن�شات 
جديدة  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  �لإب�����د�ع�����ي 
و�لف�شاء  �لتكنولوجيا  م��ث��ل  و�ع����دة 
و�لتطوير  و�ل�����ش����ت����د�م����ة  و�ل����ط����ب 
توفري  يف  ن�������ش���اه���م  ك���م���ا  �ل����ع����ق����اري. 
�إعد�د  تتيح  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �ل���دور�ت 
�مل�����ش��ت��وى، وتطوير  ع��امل��ي��ي  م��وؤث��ري��ن 
لي�شبحو�  �ملوهوبني  �ملبدعني  ق��در�ت 
قادرين على حتقيق دخل م�شتقل من 

و�إثر�ء  لالبتكار  و�لتفرغ  �إبد�عاتهم 
حالياً  ي�شكل  �ل���ذي  �لعربي  �ملحتوى 
1 ب��امل��ائ��ة م��ن �مل��ح��ت��وى �مل��ت��وف��ر على 
�لعو�شي:  وق���ال  �لإنرتنت.”  �شبكة 
“�شهدت �لأ�شهر �لأوىل من �نطالقة 
موؤثرين  م���ع  ����ش���ر�ك���ات  �لأك���ادمي���ي���ة 
عززت  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��الي��ني  يتابعهم 
�لحرت�فية  وخ���رب�ت���ه���م  ق���در�ت���ه���م 
وح��ق��ق��ت ل��ه��م ع��و�ئ��د جم��زي��ة و�أث���رت 
و�ملفيد.  �ل���ه���ادف  �ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ت��وى 
�ملرحلة  يف  �لأك���ادمي���ي���ة  و���ش��ت��و����ش��ل 
�مل���ق���ب���ل���ة مت���ك���ني م����و�ه����ب وك����ف����اء�ت 
�ملنطقة باملهار�ت �لرقمية و�لإبد�عية 
و�شناعة  وت�شميم  تخطيط  و�أدو�ت 
�لرقمية  �مل��ن�����ش��ات  و�إد�رة  �مل��ح��ت��وى 
بالتعاون  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا  وو����ش���ع 
و�لإقليميني  �ملحليني  �مل��وؤث��ري��ن  م��ع 
و�خل������رب�ء �ل��ع��امل��ي��ني وذل����ك يف �إط���ار 
�ملعارف  نقل  على  �لأك��ادمي��ي��ة  حر�ض 
و�خلرب�ت لل�شباب و�ملو�هب �ل�شاعدة 
بجهود  �لعو�شي  ون���ّوه  �ملنطقة.”  يف 
ج���م���ي���ع ك��������و�در �أك����ادمي����ي����ة �لإع�������الم 
و�ملحا�شرين  و�خل���������رب�ء  �جل����دي����د 
م�شيد�ً  م��ع��ه��ا،  �مل��ت��ع��اون��ني  و�مل���درب���ني 
�ملنطقة يف  ق��در�ت  ب��دوره��م يف تعزيز 
و�لت�شويق  �ل��رق��م��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  جم���ال 
�لإبد�عي  �مل��ح��ت��وى  و�إجن����از  �ل��رق��م��ي 
للمنطقة  �حلقيقية  �ل�شورة  وتقدمي 
�ل��ع��رب��ي��ة وق��ي��م��ه��ا ب��اأف��ك��ار و�إب���د�ع���ات 
�أكادميية  �مل�����ش��ت��وى.و�أب��رم��ت  ع��امل��ي��ة 
�لأول  ع��ام��ه��ا  يف  �جل���دي���د  �لإع�������الم 
�ت��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون و���ش��ر�ك��ة م��ع جنوم 
يتابعهم  �ل���ذي���ن  �ل���ع���رب���ي  �مل���ح���ت���وى 
ولوؤي  �ل�شيخلي  مينا  م��ث��ل  �مل��الي��ني 
�لأوىل  �حللقات  �شجلت  كما  �شاهي. 
�لذي �أنتجت  “�لدحيح”  من برنامج 
ويقدمه  �جلديد  مو�شمه  �لأكادميية 
�أحمد �لغندور،  جنم �ملحتوى �لعربي 
ع��ل��ى من�شة  �إذ�ع���ت���ه���ا  ل����دى  وح���ل���ت 

�ملو�شوعات  ����ش���د�رة  يف  �لأك���ادمي���ي���ة 
�ملتد�ولة يف �ملنطقة �لعربية.

�لأول  عامها  يف  �إجن��ازه��ا  جانب  و�إىل 
�إط������ار  يف  �إب����د�ع����ي����ة  م�������ادة   7000
��شرت�تيجيتها �لهادفة �إىل �مل�شاهمة يف 
�إثر�ء �ملحتوى �لرقمي �لعربي �ملتوفر 
�أكادميية  تقدم  �لإنرتنت،  �شبكة  على 
�لإعالم �جلديد خرب�تها للموؤ�ش�شات 
تخ�ش�شات  يف  �لأع����م����ال  وق���ط���اع���ات 
وتوفري خدمات  �ل�شرت�تيجيات  بناء 
ح�شب  متناولها  يف  �ملتنوعة  �ملحتوى 
وقطاع.وتهدف  موؤ�ش�شة  ك��ل  ر�شائل 
�لأكادميية �شمن ��شرت�تيجيتها وعرب 
نخبة  ت��دري��ب  �إىل  �ملتنوعة  بر�جمها 
من �شناع �ملحتوى �لعربي ومتكينهم 
ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر دخ��ل��ه��م و�لتفرغ  م��ن 
لإبد�عهم من خالل م�شاعدتهم على 
�متالك مهار�ت �لبحث �ملعمق، وكتابة 
و�لت�شوير،  �لإب���د�ع���ي���ة،  �ل��ن�����ش��و���ض 
ون�����ش��ره، وقيا�ض  �مل��ح��ت��وى،  وحت��ري��ر 
جانب  �إىل  و�ملتابعة،  �ل��و���ش��ول  حجم 
�لإبد�عي  �ملحتوى  م��ن  �لآلف  �إن��ت��اج 
�لعربي �ملنفذ بطرق �حرت�فية مبنية 
ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة �لأك���ادمي���ي���ة و�خل����ربة 
�لعملية.كما ي�شهم �لربنامج يف �إعد�د 
�لعربي،  �مل��ح��ت��وى  ن��خ��ب��ة م��ن ���ش��ّن��اع 
ت�شاعدهم  لهم  حقيقية  فر�ض  وخلق 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق دخ���ل م����ادي ي��ت��ي��ح لهم 
�إىل  �لتفرغ ل�شناعة �ملحتوى، و�شوًل 
تر�شيخ ثقافة �لإنتاج �ملهني للمحتوى 
�لعربي �ملوؤثر، وبناء جمتمع من �شّناع 
�لقادرين  �مل��وؤه��ل��ني  �لعربي  �ملحتوى 
و��شتد�مة  �إب��د�ع��ات��ه��م  مو��شلة  على 
م�شاهماتهم يف �إثر�ء �ملحتوى �لعربي 

�ملتوفر على �شبكة �لإنرتنت.
معدل  يف  �ل���ف���ج���وة  �إىل  و����ش��ت��ج��اب��ة 
من��و �ل��ت�����ش��وي��ق �ل��رق��م��ي �ل��ق��ائ��م على 
�ملعدلت  مقابل  �ملنطقة،  يف  �ملوؤثرين 
�أكادميية  �أط��ل��ق��ت  �مل��رت��ف��ع��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 
“فار�ض  ب��رن��ام��ج  �جل���دي���د  �لإع������الم 
يف  �مل���و�ه���ب  �ل����ذي مي��ّك��ن  �ملحتوى” 
مهار�ت  تطوير  من  �لعربية  �ملنطقة 
من  �ل�شتفادة  من  متّكنها  �حرت�فية 
�غ��ت��ن��ام فر�ض  �مل��ح��ت��وى يف  ���ش��ن��اع��ة 
�لت�شويق �لرقمي. وميكن ل�100 من 
�شد  عربياً  �ملتميزين  �ملحتوى  �شّناع 
هذه �لفجوة ورفع معدلت �لنمو �إىل 
�مل�شتويات �ملن�شودة.ود�شنت �لأكادميية 
من  و�ملو�شعة  �لثانية  �لن�شخة  �أي�شاً 
بعد  �ملحتوى”  “فار�ض  ب���رن���ام���ج 
�لأوىل  �ل���دف���ع���ة  خ���ري���ج���و  ح���ق���ق  �أن 

عدد  يف   693% بن�شبة  من����و�ً  م��ن��ه 
 2.5 �ملتابعني �لإجمايل �لذي جتاوز 
م��ل��ي��ون م��ت��اب��ع خ���الل �أق����ل م���ن ع���ام.
�ملحتوى”  “فار�ض  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
15 من  ب����خ����رب�ت  ي�����ش��ت��ع��ني  �ل������ذي 
نخبة  لتاأهيل  �لعامليني  �خل��رب�ء  �أه��م 
�ل��ع��رب وتنمية  �مل��ح��ت��وى  م��ن ���ش��ن��اع 
�ملن�شات  ع��ل��ى  ك��م��وؤث��ري��ن  م��ه��ار�ت��ه��م 
ومنحهم  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �لرقمية 
ل��ر���ش��م م�شار  و�لإم���ك���ان���ات  �ل��ف��ر���ض 
م��ه��ن��ي �إب���د�ع���ي م�����ش��ت��ق��ل. ك��م��ا يدعم 
�ل��ربن��ام��ج روؤي���ة �لأك��ادمي��ي��ة لتمكني 
�ملو�هب يف �ملنطقة من �بتكار حمتوى 
متميز و�إبد�عي و�مل�شاهمة يف �لرتقاء 

باملحتوى �لرقمي �لعربي.
وت�������ش���ري �أرق��������ام �أك����ادمي����ي����ة �لإع������الم 
�جل��دي��د �إىل جن��اح 1 م��ن ك��ل 5 من 
�لتي  ودور�ت����ه����ا،  ب��ر�جم��ه��ا  منت�شبي 
�لتفرغ  يف  �لأول،  ع��ام��ه��ا  يف  نظمتها 
ل�شناعة �ملحتوى �أو �لت�شويق �لرقمي 
وحتقيق  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل���ت���اأث���ري  �أو 
مدخول  بف�شل  �مل��ادي��ة  �ل�شتقاللية 
م��ه��ار�ت��ه��م �ل��رق��م��ي��ة �مل��ك��ت�����ش��ب��ة �لتي 
لبع�شهم  �ل�������ش���ه���ري  �ل����دخ����ل  ز�دت 
من�شة  �ختارت  فيما   ،  20% بن�شبة 
“�شناب ت�شات” �لعمل مع �أحد بر�مج 
�مل��ح��ت��وى �ل��ن��وع��ي��ة ل��الأك��ادمي��ي��ة مع 
م�شاهد�ت  حقق  ما  �ملهريي،  عبد�هلل 
�لوطن  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  مليونية 
�لعربي و�لعامل باأكرث من 10 مليون 

م�شاهدة يف �ملو�شم �لأول فقط.
�لأول  عامها  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  و�شجلت 
�ل��ع��دي��د م���ن ق�����ش�����ض �ل��ن��ج��اح، حيث 
�مل��ح��ت��وى ميثاء  ����ش��ت��ط��اع��ت ���ش��ان��ع��ة 
حممد من خالل عملها مع �أكادميية 
�لإع���������الم �جل����دي����د م�����ش��اع��ف��ة عدد 

متابعيها بن�شبة %1300 باأكرث من 
�ملحتوى  و���ش��ّج��ل  م��ت��اب��ع،  �أل���ف   120
�لذي �أجنزته حول �لق�شايا �لإن�شانية 
5 ماليني م�شاهدة، وحظي باإ�شادة من 
�آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 
�ملرزوقي  �أح��م��د  �مل��ح��ت��وى  �شانع  �أم���ا 
ف��ن��ج��ح ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لأك���ادمي���ي���ة يف 
زي���ادة ع��دد متابعي حم��ت��و�ه م��ن 60 
�إىل ن�����ش��ف م��ل��ي��ون خ���الل 10  �أل���ف���اً 
ل�شناعة  م��ت��ف��رغ��اً  و�أ����ش���ب���ح  �أ����ش���ه���ر 
�شغفه. ه��و  �ل���ذي  �لإب��د�ع��ي  �ملحتوى 
�شيف  �ل��دك��ت��ور  متابعي  ع��دد  ز�د  كما 
دروي�ض �ملتخ�ش�ض يف �ملحتوى �لطبي 
متابع  �أل����ف   160 �إىل  �ل�����ش��ف��ر  م���ن 
ت�شعة  ت���وك خ���الل  ت��ي��ك  ع��ل��ى من�شة 
�لأكادميية.  م���ع  ت��ع��اون��ه  م���ن  �أ���ش��ه��ر 
و�أ�شبحت فاطمة �لها�شمي، �أول فنانة 
معروفة  �شخ�شية  �إم���ار�ت���ي���ة،  �أوب�����ر� 
�لرقمية.و�أطلقت  �مل���ن�������ش���ات  ع���ل���ى 
�لأك�����ادمي�����ي�����ة ح���رم���ه���ا �لأك������ادمي������ي 
نوعه  من  �لأول  �ملتكامل  �لفرت��شي 
يقدم  و�ل���ذي  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
تقنيات  ويوظف  غامرة  تعّلم  جتربة 
لتمكني  و�لغامر  �لفرت��شي  �لو�قع 
�إىل  �لو�شول  م��ن  بر�جمها  منت�شبي 
�مل��ح��ت��وى �لأك����ادمي����ي و�ل��ت��دري��ب��ي يف 
و�لأفكار  �ملفاهيم  و�خ��ت��ب��ار  وق��ت،  �أي 
رقمية. تفاعلية  بيئة  يف  �لإب��د�ع��ي��ة 

تد�شني  خ��الل  �لأوىل  �جلل�شة  وق��دم 
�لعاملي  �خل��ب��ري  �لف���رت�����ش���ي  �حل����رم 
�ملعزز  �لو�قع  �ملتخ�ش�ض يف تطبيقات 
فينك  ت�شاريل  و�لغامر  و�لفرت��شي 
�لكاتب و�ملتحدث �لذي ين�شر مقالته 
“فورب�ض”،  جم��ل��ة  يف  �لتخ�ش�شية 
�أم����ام �مل�����ش��ارك��ني عر�شاً  و�ل����ذي ق���ّدم 
�لتحول  وت��رية  ت�شارع  ح��ول  تعريفياً 

�لعاملي نحو �لتعلم �لرقمي با�شتخد�م 
تقنيات �لو�قع �لفرت��شي و�لغامر.

كما ��شتملت �ل�شرت�تيجية �لتعليمية 
�لإع��الم �جلديد يف عامها  لأكادميية 
�لو�قع  تطبيقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �لأول 
�لفرت��شي و�ملعزز و�لغامر �لتعليمية 
ح���ي���وي���ة مثل  خ���دم���ي���ة  ق���ط���اع���ات  يف 
�لرعاية �ل�شحية و�لرتبية و�لتعليم.

ومي���ث���ل ت����وّج����ه �أك����ادمي����ي����ة �لإع������الم 
�لو�قع  ��شتخد�مات  لتطوير  �جلديد 
يف  وتو�شيعها  و�ل��غ��ام��ر  �لف��رت����ش��ي 
بر�جمها  قطاعات جديدة من خالل 
ملجموع  ��شتجابة  �لتدريبية  ودور�تها 
�لتقنيات  ه��ذه  تقدمها  �لتي  �لفر�ض 
�أن  يتوقع  حيث  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  يف 
�لفرت��شي  �ل��و�ق��ع  تقنيات  ت�شاهم 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف  و�مل���ع���زز 
�مل��ت��ح��دة وح��ده��ا ب��اأك��رث م��ن 4 مليار 
دولر يف �لقت�شاد �ملحلي بحلول عام 
من   1% ن�شبة  يعادل  ما  �أو   2030
�لإجمايل.و��شتطاع  �مل��ح��ل��ي  �ل��دخ��ل 
�شاركت  �إب���د�ع���ي���ة،  ح��م��الت  حم��ت��وى 
�أكادميية  ون�����ش��ره��ا  �إجن����ازه����ا  ف��ي��ه��ا 
مئات  �إىل  �لو�شول  �جلديد،  �لإع��الم 
م��الي��ني �مل��ت��اب��ع��ني ح���ول �ل��ع��امل، كما 
�لعامل”  يف  �شتاء  “�أجمل  حمتوى  يف 
�أج��م��ل معامل دولة  ق��ّدم بع�ض  �ل��ذي 
�ملوحدة  �ل�شياحية  وهويتها  �لإم��ار�ت 
�لأكادميية  �ل���ع���امل.و����ش���اه���م���ت  �إىل 
���ش��م��ن �حل��م��ل��ة يف �إجن������از �أك�����رث من 
�مل��ح��ت��وى �لحرت�يف  م��ن  م���ادة   100
مليون   100 �إىل  و���ش��ل  �إىل  �مل��م��ي��ز 
�أكادميية  ?وتعد  �لعامل  م�شاهد حول 
�لإعالم �جلديد من �ملن�شات �لر�ئدة 
يف �إجناز �ملحتوى �لإبد�عي �ملخ�ش�ض 

لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي. 

دو تطلق منهجية جديدة لال�صتدامة لتعزيز جودة 
احلياة الرقمية لبع�ض فئات املجتمع املحلي يف الإمارات

•• دبي-الفجر: 

نهج  تطوير  ع��ن  �ملتكاملة،  لالت�شالت  �لإم����ار�ت  ل�شركة  �لتابعة  دو،  �أعلنت 
��شرت�تيجي جديد ي�شتهدف حت�شني جودة �حلياة �لرقمية لفئات معينة من 
�لت�شالت  قطاع  يف  ر�ئ��دة  ك�شركة  روؤيتها  مع  ومتا�شياً  �لإم��ار�ت��ي.  �ملجتمع 
خالل  من  �جتماعياً  وم�شوؤولة  م�شتد�مة  �أعمال  بتطوير  �مل�شتمر  و�لتز�مها 
�شتطلق  �ملجتمع،  �أف���ر�د  حياة  ب��ج��ودة  و�لرت��ق��اء  �لنا�ض  ب��ني  �لتو��شل  تعزيز 
مع  �لتفاعل  لتعزيز  �لهادفة  �ملبادر�ت  من  �لعديد  �ملقبلني  �لعامني  خالل  دو 

�لأطفال و�أ�شحاب �لهمم يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت. 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �أب��ع��اد  دع��م  يف  دو  م��ن  �جل��دي��دة  �مل��ب��ادرة  و�شت�شاهم 
للحكومة �لرقمية لدولة �لإمار�ت 2025، ول �شّيما �لهدف �ملتمثل يف “عدم 
�إمكانية  تعزيز  دو من خالل  �شت�شاعد  حيث  �لركب”،  يتخلف عن  �أح��د  ترك 
�لو�شول وم�شتويات �ل�شفافية و�مل�شاءلة يف �شمان م�شتوى �أعلى من �مل�شاركة 
و�لتفاعل مع فئات حمددة يف �ملجتمع وخا�شًة فئتي �لأطفال و�أ�شحاب �لهمم، 
دو يف  و�شتقوم  �ملجتمع.  �ملعر�شة للخطر يف  �لفئات  �أكرث  تعترب�ن من  �للتني 
تعليمية  جل�شات  تقدم  �لتي  �لرب�مج  من  �شل�شلة  بتقدمي  �جلهود  ه��ذه  �إط��ار 
ذ�ته  �لوقت  �آم��ن، وتعمل يف  ��شتخد�م �لإنرتنت على نحو  �شاملة حول كيفية 
�لأ�شا�شية  �لرقمية  �ملهار�ت  تعلم جمموعة من  �لأف��ر�د من  كمن�شات لتمكني 

�لتي ت�شاعدهم يف حياتهم �ليومية و�ملهنية.

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Notice of Judgement by Publication

Case No. 2158/2021/16, Commercial, Partial.
Considered in : The Eight Commercial Partial Circuit No. 137 
Subject of the Case : Requesting to obligate the Defendant to pay an amount of (AED 
241,500.00) and an amount of AED 20,000 as compensation, in addition, fees, expenses 
and attorney's fees and the legal interest at 9% from the date of claim until full payment.
Plaintiff : ANDARAKIS ADVISORY SERVICES DMCC
Address : UAE - Dubai Emirate - Riggat Al Buteen - Deira - Dubai - Al Maktoum Street - 
MM Towers Building - Apartment 1203 
Notified Party : MB F COMPANIES & ESTABLISHMENTS MANAGEMENT L.L.C - 
Its Capacity: Defendant
Subject of the Notification : We notify you that the Court, in its session held on 29/06/2021, 
ruled as in presence by obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 
241,500.00 ( two hundred and forty one thousand five hundred dirhams) and the legal 
interest at 5% from the date of 25/05/2021 until full payment. As well, obligating it to pay 
fees and expenses and the amount of one thousand dirhams as attorney's fees. Judgment as 
in presence and subject to appeal within thirty days from the day following the publication 
of this notice. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly. 
Prepared by: FATIMA JAMAL SHAMBEH BILAL AHMED AL BALUSHI 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Notification of Judgement by Publication

In Appeal No. 191/2021/322 Appeal Real State
In the Second Real State Appeal Circuit No. 202
Case subject: Appeal the judgment issued in Case No. 146/2020 Real Estate Partial in addition 
to the fees, expenses and attorney fees.
The Appellant: Walid Mohamed Mohamed
Address: Dubai, Deira, Port Said, Center Point Star Building, Block B, Office 807, Makani 
No. 3166394140
Represented by: Khalifa Abdullah Mohamed Khalifa Al Maftool
The Defendant: 1- Maxim Antirov - Capacity as: Defendant
Notification subject: We inform you that the court ruled in favor of PARTY1_NAME&, in its 
session held on 30-06 2021 in the above-mentioned case, the court in presence ruled:
(1) Acceptance of the appeal in form.
(2) On the subject of the appeal, amend the appealed judgment in what it was decided for 
the appellant to become an amount of AED 116.873 (one hundred and sixteen thousand 
dirhams, eight hundred and seventy-three dirhams) and confirm the appealed judgment. (3) 
And obligate the appellant to pay the fees and expenses of the appeal and confiscation of the 
insurance amount. Judgment as in attendance and subject to appeal within sixty days from the 
day following the  publication of this Notification. 
Issued and publically read in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai.
Prepared by Azija Mohammed Rashid Al Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Notification by Publication

In lawsuit No. 1626/2021/11 Civil Partial
In the Sixth Case Management Department No. 405
Case Subject: First: Register this case and determine the nearest session for its consideration, 
and then notify the defendants with a copy of its list. Second: After perusal and verification: 
Judgment obligating the defendants jointly and severally to pay the plaintiffs an amount of 
300,000 dirhams at the rate of 60,000 dirhams for each plaintiff as compensation for the material 
and moral damage they suffered as a result of the mistake of the first defendant. -To obligate 
the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees. The Claimant: Muhammad Gulzar 
AhmAd Alaf Din and others - Address: UAE - Dubai Emirate - Bur Dubai - First Trade Center 
Street - King Ahmed Hader Mohammed Al Muraikhi Building - Office Apartment No. 105. 
The Defendant AL-FFIFAQ PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSS LLC - Capacity 
as the defendant. Notification Subject: Has filed a lawsuit against you. Its subject, First: 
Register this case and determine the nearest session for its consideration, and then notify the 
defendants with a copy of its list. Second: After perusal and verification:-Judgment obligating 
the defendants jointly and severally to pay the plaintiffs an amount of 300,000 dirhams at the 
ate of 60,000 dirhams for each plaintiff as compensation for the material and moral damage 
they suffered as a result of the mistake of the first defendant. -To obligate the defendant to pay 
the fees, expenses and attorney fees. A hearing is set on Thursday corresponding 02-09-2021 at 
09:00 am at the Sixth Case Management Department. Therefore, you are required to attend or 
whoever represents you legally, and you must submit what you have of notes or documents to 
the court at least three days before the session.
Prepared by Amira Hussein Karam

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 31/ 8/ 2021  Issue No : 13328
Notification by Publication

In Case No. 16/2021/2941 - Commercial Partial
Notifying Party : Car link Rent A Car LLC - Capacity : Plaintiff
Notified Party :KARAM BOUDALIA - Capacity : Defendant

Unknown place of residence
NOTIFICATION SUBJECT
Kindly be informed that the Notifying Party has filed the above stated case 
against you, «the Notified Party», seeking to keep the Two Defendants under 
obligation to jointly pay an amount of AED 99700 along with legal interest 
at the rate of 9% from the due date until the payment is made in full, and 
to pay fees and expenses. The Case is scheduled for consideration in the 
session held on Tuesday, corresponding to 31/08/2021, at 08:30 AM in the 
Remote Litigation Hall «BUILDING DESC&.» THEREFORE, you or your 
legal reprenstative are hereby required to appear before the Court and submit 
any memoranda or documents to the Court at least three days prior to the 
session date.
Division Head
Hanan Ahmed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الثالثاء   31  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13328  
Tuesday    31   August   2021   -  Issue No   13328



م�صوؤولون: الإمارات وجهة �صناعية رائدة يف املنطقة

من بني 100 م�ساركة من جميع اأنحاء العامل
مطار ال�صارقة يفوز بجائزة عاملية جديدة 

عن فئة اأف�صل موقع اإلكرتوين

بلدية دبي تناق�ض مع جتار 
الأغذية حتديات القطاع

•• دبي-وام:

مع  مو�شعا  لقاء  دب��ي  بلدية  نظمت 
جت��ار �لأغ��ذي��ة يف �لإم����ارة ملناق�شة 
حتديات هذ� �لقطاع �ملهم و�ل�شتماع 
�إىل مقرتحاتهم لت�شهيل �لإجر�ء�ت 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملن�شود  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ملقرتحة  �لتح�شينات  �أب����رز  ط���رح 
وت�شهيل  �خل������دم������ات  ل��ت��ب�����ش��ي��ط 
هذ�  وت�شريعها.وياأتي  �لإج����ر�ء�ت 
�شعادة  بح�شور  ج��اء  �ل��ذي   �� �للقاء 
مدير  �ل���ه���اج���ري  د�وود  �مل��ه��ن��د���ض 
�� �نطالقا من روؤية  عام بلدية دبي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 
جعل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �هلل”  “رعاه 
لالأن�شطة  �مل��ف�����ش��ل  �مل��ق�����ش��د  دب����ي 
يف  �لأم��ث��ل  و�ل��وج��ه��ة  �ل�شتثمارية 

ممار�شة �لأعمال عامليا.
تكثيف  على  دب��ي  بلدية  وحر�شت 
�ملتطلبات  حت����دي����د  يف  �جل����ه����ود 
مبجالت  �ملرتبطة  و�ل�شرت�طات 
�ل�����د�ئ�����رة و�خ���ت�������ش���ا����ش���ه���ا وذل����ك 
لتطويرها وحت�شينها ويعد �مللتقى 
ونافذة  حقيقية  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
م��ب��ا���ش��رة ل��ت��و���ش��ي��ع �آف������اق �حل����و�ر 
�جل��اد و�جل��ل��و���ض وجها لوجه مع 

مالحظاتهم  ل�����ش��م��اع  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�حتياجاتهم  ع���ل���ى  و�ل����ت����ع����رف 
على  و�لتعرف  كثب  ع��ن  �ملتجددة 
بال�شرت�طات  �ملرتبطة  �لتحديات 
و�ملتطلبات ور�شد فر�ض �لتطوير 
�ملبادر�ت �لتح�شينية  و�إ�شر�كهم يف 
وتب�شيط  �ملتعامل  جتربة  لتطوير 
رحلتهم  وت�����ش��ه��ي��ل  �لإج������������ر�ء�ت 
يف  لالأعمال  �ل�شهل  �ملناخ  وتعزيز 
و�لتفاعلي  �لفعلي  بالإ�شر�ك  دبي 
�إمكانية  ودر�������ش�����ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
�ملتعاملني  ق��ب��ل  م��ن  �مل�����ش��ار  ر���ش��م 
�أعلى  �أنف�شهم بهدف �لو�شول �إىل 
خالل  من  �لعام  �لر�شا  م�شتويات 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات �لذكية  ت��ق��دمي 
�ملتميزة  �مل���م���ار����ش���ات  �أرق������ى  وف����ق 

و�ملعايري �لعاملية �ملعتمدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ح�شل مطار �ل�شارقة على �جلائزة �لذهبية عن فئة �أف�شل موقع �إلكرتوين 
موؤ�ش�شي �شمن جو�ئز Global Excellence )GX( �ل�شنوية �لتي 
و�ل�شناعة  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  جم��ال  يف  �ملمار�شات  و�أف�شل  لأب��رز  متنح 
�لرقمية طبقاً ملقايي�ض خا�شة مبنية على �أ�ش�ض ذ�ت معايري دولية حمددة.

100 م�شارك من  �أك��رث من  �ل�شارقة باجلائزة من بني  وج��اء فوز مطار 
�لعديد  يف  للمطار  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  �ل��ع��امل، حيث متّيز  �أن��ح��اء  جميع 
من �ملعايري �لتي �شملت جتربة وو�جهة �مل�شتخدم، و�لت�شميم، و�ملحتوى، 

و�لبتكار، و�لتنفيذ، و�مل�شاركة �لعامة، ووظائف وميز�ت �لقيمة �مل�شافة.
اأعلى معايري اجلودة والأمان العاملية 

�جلودة  معايري  �أعلى  مبر�عاة  �ل�شارقة  ملطار  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  ويتمّيز 
�ملعلومات  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �لت�شفح  �شهولة  وي�شمن  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�لأم�����ان 
تنظيم  �أق��ل وقت وجهد ممكنني، ومت  و�ملتعاملني يف  �مل�شافرين  تهم  �لتي 
وتوزيع  �لت�شفح  و�ن�شيابية  فعالية  ت�شمن  بطريقة  �ملوقع  يف  �ملعلومات 
�أعلى  يوفر  وب�شكل  �ملعايري  �أف�شل  وفق  �ل�شا�شة  و�ملحتوى على  �لأيقونات 
�لهوية  على  �ملحافظة  �ملوقع  وي�شمن  للم�شتخدمني،  �لر�حة  م�شتويات 
�ملرئية للمطار، ويقّدم معلومات �شاملة عن �لرحالت و�أحدث �لتنبيهات، 
ويوفر للم�شافرين و�ملتعاملني معرفة و�فية بكافة �خلدمات و�لإجر�ء�ت 

�ملقدمة.
 توظيف اأحدث التطورات التقنية يف قطاع املطارات 

لتوجيهات  وتنفيذ�ً  �ل��ذك��ي،  للتحّول  �ل�شارقة  �إم���ارة  خطة  م��ع  ومتا�شياً 
�حلكومة �لر�شيدة يف �شرورة تعزيز �خلدمات �لرقمية، وت�شهيل �لإجر�ء�ت 
على  م�شتمر  ب�شكل  �ل���دويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة  تعمل  �ملتعاملني،  على 
�ل�شفر  وخ��دم��ات  �مل��ط��ار�ت  ق��ط��اع  يف  �لتقنية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح���دث  توظيف 
مزيد�ً  للم�شافرين  توفر  �لتي  �ملبتكرة  �لإلكرتونية  �خلدمات  و��شتخد�م 
من �لر�حة و�ل�شهولة، لتوفري �أرقى م�شتوى من �ملعايري وجتعل جتربتهم 

مع �ملطار �أكرث فر�دة بهدف دعم �شناعة �ل�شفر �لعاملية.

ال�صيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي 
تزور مركز عجمان لريادة الأعمال

•• عجمان-الفجر: 

ز�رت �ل�شيخة عزة بنت عبد �هلل �لنعيمي، مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن 
لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  عجمان  مركز  �خل��ريي��ة  �لنعيمي  ر����ش��د 
جتارة و�شناعة عجمان، حيث جتولت يف مر�فق �ملركز �لذي يوفر من�شة 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  و�شاحبات  �أ���ش��ح��اب  خلدمة  م�شتد�مة 
ورو�د  �مل�شاريع  �أ�شحاب  ملنتجات  حم��ال   64 م��ن  �أك��رث  على  وي�شتمل   ،

ور�ئد�ت �لأعمال.
و�أطلعت �ل�شيخة عزة بنت عبد �هلل �لنعيمي خالل �لزيارة �لتي قامت بها 
برفقة �ل�شيدة وفاء ح�شن �لفورة �ل�شام�شي: مدير �إد�رة �ل�شعادة �ملجتمعية  
يف موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية على �خلطة �ل�شرت�تيجية 
2021 يف جمل�ض �شيد�ت �أعمال عجمان. و�أ�شادت �ل�شيخة عزة بنت عبد 
�هلل �لنعيمي باجلهود �لتي يقوم بها �ملجل�ض، و�ملتمثلة يف �إطالق �مل�شاريع 
ت�شعى  �لتي  �لتوجهات  وتو�كب  �مل�شاريع  �أ�شحاب  تخدم  �لتي  و�ملبادر�ت 
�ملختلفة،  و�ملوؤ�ش�شات  �ل���وز�ر�ت  خ��الل  من  �لر�شيدة  �لقيادة  لتحقيقها 

وتنظيم �لفعاليات لدعم ومتكني ر�ئد�ت �لأعمال يف �لإمارة 
وتخلل �لزيارة �جتماع مع �أع�شاء جمل�ض �شيد�ت عجمان و�لقائمني على 
�آل  �آمنة خليفة  مركز عجمان لريادة �لعمال، وذلك بح�شور �لدكتورة 
علي، رئي�ض جمل�ض �شيد�ت �أعمال عجمان، وكل من �شعادة عائ�شة خلفان 
�لنعيمي-نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة �شيد�ت �أعمال عجمان، و�شعادة رميا 
عبد�هلل �ل�شرفاء-�لأمني �لعام ملجل�ض �إد�رة �شيد�ت �أعمال عجمان، و�إىل 
�شيد�ت  �إد�رة  �أمني �شندوق جمل�ض  �ل�شحي-  فاطمة علي  �شعادة  جانب 
�شيد�  �إد�رة  جمل�ض  �لدولة-ع�شو  �شالح  حنان  و�شعادة  عجمان،  �أعمال 
�أعمال عجمان، وبالإ�شافة �إىل �ل�شيد خالد علي �ل�شام�شي-مدير مركز 

عجمان لريادة �لأعمال.   
و�أك��دت �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي على �أهمية هذه �لزيارة يف تعزيز 
�لتعاون و�لعمل �مل�شرتك بالإ�شافة �إىل تنظيم بر�مج وم�شاريع م�شرتكة 
بني �ملجل�ض وموؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �خلريية دعما لل�شيد�ت �أ�شحاب 

�مل�شاريع.

ات�صالت �صريك ا�صرتاتيجي للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع

مليار درهم الأرباح املعدلة لـ )الإمارات العاملية ( خالل الن�صف الأول  3,49

•• اأبوظبي-وام:

�أن تقدم دولة �لإم��ار�ت خم�ض مر�تب  �أكد م�شوؤولون 
�ل�شناعي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر  يف  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
عن  �شنوياً  ي�شدر  �ل���ذي   2012 �ل��ع��امل��ي  �لتناف�شي 
�ملكانة  على  جديدة  عاملية  �شهادة  “يونيدو”  منظمة 
�لر��شخة لل�شناعة �لوطنية وبيئة �لأعمال يف �لدولة 
�لقيادة  و�شعتها  �ل��ت��ي  �لأ���ش�����ض  م��ت��ان��ة  تعك�ض  �ل��ت��ي 
عاما  للخم�شني  �مل�شتد�م  �لقت�شادي  للنمو  �لر�شيدة 
�لإمار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  يف  �ملقبلة.وقالو� 
يف  �لإم������ار�ت  حققته  �ل����ذي  �ل��ت��ق��دم  ه���ذ�  �إن  “و�م” 
وير�شخ  �لعاملية  تناف�شيتها  يعزز  �ل�شناعي  �لقطاع 
و�إ�شافة  �ملنطقة  يف  ر�ئ���دة  �شناعية  وج��ه��ة  مكانتها 
نوعية مل�شرية �لإجناز�ت �لتي تتحقق يف م�شار �لتطور 

�لقت�شادي.
فمن جانبه �أكد �شعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام 
غرفة دبي �أن دولة �لإمار�ت وبف�شل روؤية وتوجيهات 
قيادتها �لر�شيدة تو��شل م�شرية �إجناز�تها وحتقيقها 
م�شتندة  �لقت�شادية  �لقطاعات  جميع  يف  �لنجاحات 
متكينها  يف  ت�شهم  �لتي  �لرئي�شية  �لركائز  �إىل  بذلك 
من حتقيق �أف�شل �ملر�كز عامليا ..م�شري� �إىل �أن تقدم 
دولة �لإمار�ت خم�ض مر�تب عامليا على تقرير موؤ�شر 
�إ�شافة  2021 هو  �لأد�ء �ل�شناعي �لتناف�شي �لعاملي 
نوعية مل�شرية �لإجناز�ت �لتي تتحقق يف م�شار �لتطور 
للخم�شني عاما  ��شتثنائية  بد�ية  وتعك�ض  �لقت�شادي 

�ملقبلة.
�أهم  �أح��د  يعد  �ل�شناعي  �لقطاع  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح 
�مل�شتد�م  �مل�شتقبل  �قت�شاد  لبناء  �لرئي�شية  �ملقومات 

..منوها  و�لتميز  �لريادة  يف  روؤيتها  وحتقيق  للدولة 
باأن �لإمار�ت ت�شعى �إىل توظيف �ل�شتثمار�ت وت�شخري 
منوذج  لبناء  و�لكفاء�ت  و�ل��ق��در�ت  �لإمكانات  �أف�شل 
�شركات  �ليوم  �إنها متتلك  ور�ئ��د حيث  �شناعي مميز 
يف  م��رم��وق��ة  عاملية  مبكانة  وحت��ظ��ى  ك��ربى  �شناعية 
قطاعات حيوية مهمة كما �أنها ومن خالل توظيفها 
على  ق��ادرة  �شتكون  �لأع��م��ال  ري��ادة  وحتفيز  لالبتكار 
يف  �لعاملية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  على  �لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق 
�ل�شنو�ت �ملقبلة.ومن جهته �أكد �شعادة عبد �هلل �شلطان 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لعوي�ض 
�لإم���ار�ت خم�ض مر�تب على  دول��ة  تقدم  �أن  �ل�شارقة 
�لتناف�شي  �ل�شناعي  �لأد�ء  موؤ�شر  يف  �لعامل  م�شتوى 
�لدولة  �شجل  �إىل  ُي�����ش��اف  �ع���رت�ف دويل ج��دي��د  ه��و 
على  عاملية  و�شهادة  ب��الإجن��از�ت  �حلافل  وموؤ�ش�شاتها 
�ملكانة �لر��شخة لل�شناعة �لوطنية وبيئة �لأعمال يف 
�لدولة.و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لإجناز كان متوقعا يف ظل 
�ملجالت  �لإم���ار�ت مبختلف  �لتي حتققها  �لإجن���از�ت 
�لر�شيدة  �ل�شيا�شات  بف�شل  و�لتنموية،  �لقت�شادية 
طريق  خريطة  �شكلت  �لتي  �حلكيمة  قيادتنا  وروؤي���ة 
و�أ�شهمت  عاملياً،  و�ح��د  �لرقم  �إىل  بالدولة  للو�شول 
�لقت�شادية  �ملنظومة  يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  ��شتمر�رية  يف 
وتناف�شيتها و�نعكا�شها �لإيجابي يف تقدم �أد�ء �لإمار�ت 
�إن دولة �لإمار�ت  على �مل�شتوى �لعاملي.وقال �لعوي�ض 
�لعامل  دول  �أ�شرع  من  �أنها  لتثبت  �ملزيد  لديها  لز�ل 
من����و�ً وت��ق��دم��اً، خ��ا���ش��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ي �لذي 
بنية  توؤ�ش�ض  �أن  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  ��شتطاعت 
حتتية متينة لتمكني �لنمو �مل�شتد�م يف بيئة �لأعمال 
�ملتقدمة يف خمتلف  �ل�شناعية ومو�كبة �لتكنولوجيا 

جمالت �لت�شنيع وتعزيز �ل�شتد�مة �لبيئية وت�شجيع 
�لت�شريعية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��وف��ري  خ���الل  م���ن  �لب���ت���ك���ار، 
جلذب  �ملنا�شب  �ملناخ  لتهيئة  �ملالئمة  �لقو�نني  و�شن 
�لتقدم  ه���ذ�  �أن  �إىل  �ل�����ش��ن��اع��ي.و�أ���ش��ار  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
�لإم���ار�ت �شيعزز من تناف�شيتها  �أح��رزت��ه دول��ة  �ل��ذي 
�ل�شتثماري  �ملناخ  على  بالنفع  ذلك  و�شيعود  �لعاملية، 
�شناعية  كوجهة  �لإم����ار�ت  مكانة  م��ن  وير�شخ  �ل��ع��ام 
�لتي  �لأ�ش�ض  متانة  كذلك  ويعك�ض  �ملنطقة  يف  ر�ئ��دة 
�مل�شتد�م  �لقت�شادي  للنمو  �لر�شيدة  �لقيادة  و�شعتها 
للخم�شني عاماً �ملقبلة.ومن جانبه قال �إ�شماعيل علي 
�إن  عبد�هلل �ملدير �لتنفيذي ل�شركة �شرت�تا للت�شنيع 
تقرير  يف  عاملياً  م��ر�ت��ب  �لإم����ار�ت خم�ض  دول��ة  تقدم 
 2021 �ل��ع��امل��ي  �لتناف�شي  �ل�شناعي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر 
ُي�شكل ترجمة فعلية للمكانة �لعاملية �لتي يحظى بها 
قطاع �ل�شناعة يف �لدولة و�لنجاحات �ملتو��شلة �لتي 
يتهياأ  �ل��ذي  �حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لدولة  حققتها 

للعب دور حموري يف �خلم�شني عاماً �ملقبلة.
بتفوقها  نف�شها  فر�شت  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعمل  بف�شل  �لتناف�شي  �ل�شناعي  �لأد�ء  موؤ�شر  يف 
�لقطاع �حلكومي  �ل��دوؤوب وتكاتف جميع �جلهات يف 
متكاملة  ديناميكية  عمل  منظومة  �شمن  و�خل��ا���ض 
�ل��ت��ع��زي��ز و�لتمكني  ن��ح��و م���زي���د م���ن  ت��ت��ج��ه  و�ل���ت���ي 
لل�شناعة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �إط�������الق  م����ع 
عبد�هلل  علي  �إ�شماعيل  �ملتقدمة.و�أكد  و�لتكنولوجيا 
جاهزية قطاع �شناعة �لطري�ن يف �لدولة للم�شاهمة 
�لإمار�ت  دولة  �لقت�شادي يف  �لقطاع  بناء وتعزيز  يف 
وحتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية و�خلطط �مل�شتقبلية 
�لأولوية يف  �لقطاعات ذ�ت  �لقطاع �شمن  �لتي ت�شع 

دوٍر  �إىل لعب  بالإ�شافة  �لنفط  بعد  �قت�شاد ما  قيادة 
فّعال يف �إعادة �حلياة لقطاع �شناعة �لطري�ن �لعاملي 
بعد �نق�شاء خماطر جائحة كوفيد -19 و�لذي �شكل 
حتدياً غري م�شبوق للعامل نظر� لالآثار �لكبرية �لتي 

خلفها على خمتلف �لقطاعات حول �لعامل.
وت��ق��دم��ت دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن �مل��رك��ز 35 �إىل �ملركز 
30 يف �ملوؤ�شر �لذي ير�شد �أد�ء 152 دولة مت�شدرة 
بذلك �أد�ء �لدول �خلليجية و�لعربية لتو��شل م�شار�ً 
ت�شاعدياً تقدمت خالله ت�شع مر�تب يف �ملوؤ�شر خالل 

�ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية.
�ل�شناعي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر  تقرير  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لتناف�شي يهدف �إىل تقييم وقيا�ض �لقدرة �لتناف�شية 
حماور  ث��الث��ة  خ���الل  م��ن  ل��الق��ت�����ش��اد�ت  �ل�شناعية 
�لب�شائع  وت�شدير  �إن��ت��اج  على  “�لقدرة  هي  رئي�شية 
و”�لتاأثري  �لتكنولوجي”،  و”�لرتقاء  �مل�شنعة” 
�لعاملي” كما تنق�شم تلك �ملحاور �لثالثة بدورها �إىل 

ثمانية موؤ�شر�ت فرعية.
�لتناف�شي  �لأد�ء  يف  نوعية  ق��ف��ز�ت  �لتقرير  و�شجل 
موؤ�شر�ت  �أرب���ع  يف  �لإم����ار�ت  دول���ة  ل�شالح  �ل�شناعي 
فرعية من �أ�شل ثمانية �إذ تقدمت من �ملركز 31 �إىل 
�ملركز 17 عاملياً يف موؤ�شر ن�شيب �لفرد من �ل�شادر�ت 
�ل�شناعية كما تقدمت من �ملركز 40 �إىل �ملركز 32 
�إىل  تقدمت  كما  �ل�شناعية.”  “�ل�شادر�ت  موؤ�شر  يف 
�ل�شناعية  �ل�شادر�ت  “ح�شة  موؤ�شر  يف   107 �ملركز 
من �إجمايل �ل�شادر�ت” بعدما كانت يف �ملركز 115 
 28 �ملركز  �إىل  لت�شل  و�ح��دة  مرتبة  �أي�شاً  وتقدمت 
�مل�شافة  �لقيمة  من  �لفرد  “ن�شيب  موؤ�شر  يف  عاملياً 

للت�شنيع«.

•• دبي-الفجر: 

عن  و�لت�شنيع  لل�شناعة  �لعاملية  �لقمة  �أعلنت 
�ل�شركاء  ق��ائ��م��ة  �إىل  �ت�����ش��الت  ���ش��رك��ة  �ن�����ش��م��ام 
�ل�شرت�تيجيني للدورة �لر�بعة من �لقمة و�لتي 
نوفمرب  و27   22 ب���ني  م���ا  �ل���ف���رتة  يف  ���ش��ت��ق��ام 

2021 يف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�شبو دبي. 
وترتكز �ل�شر�كة �جلديدة على �لدور �لبارز �لذي 
�ملبتكرة  و�حللول  و�خل��دم��ات  �ت�شالت  به  تقوم 
�لتحول  بت�شريع  �شاهمت  و�ل��ت��ي  تقدمها  �ل��ت��ي 
�شريًكا  وب�شفتها  �مل���ج���الت.  ك��اف��ة  يف  �ل��رق��م��ي 
�ت�شالت خرب�تها  �شت�شارك  للقمة،  ��شرت�تيجًيا 
�ل�����ش��رك��ات و�حلكومات  يف �جل��ي��ل �خل��ام�����ض م��ع 
للم�شاهمة يف ت�شريع �لعمليات وحت�شني كفاءتها، 
حيث كانت �أول من يطلق تقنية �جليل �خلام�ض 
ت�شاهم  �أن  و��شتطاعت  و�مل��ن��ط��ق��ة،  �لإم�����ار�ت  يف 
�لإمار�تية  �لعا�شمة  ح�شول  يف  حم��وري  ب�شكل 
على لقب ثالث عو��شم �لعامل يف �شرعات �جليل 

�خلام�ض.
وت�����ش��ع��ى �ل��ق��م��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ���ش��ر�ك��ت��ه��ا مع 
�أب����رز جم��م��وع��ات �لت�شالت  �إح����دى  �ت�����ش��الت، 
ديجيتال”  و”�ت�شالت  و�ل���ع���امل،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملنطقة  يف  �لرقمي  �لتحول  م�شاريع  يف  �لر�ئدة 
�شبكات  تلعبه  �لذي  �ل��دور  �ل�شوء على  لت�شليط 
�جليل �خلام�ض يف تعزيز توظيف تقنيات �لثورة 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  م��ث��ل  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية 
و�أثرها  �لأ�شياء،  و�إنرتنت  �ل�شحابية  و�حلو�شبة 
على تعزيز �لبتكار يف �لقطاع �ل�شناعي، وتطوير 
�لنمو  وتعزيز  �لعاملية،  �لتوريد  �شال�شل  �شبكات 
حتقيق  يف  وم�شاهمتها  �مل�����ش��ت��د�م،  �لق��ت�����ش��ادي 

�ل�شرت�تيجية �ل�شناعية لالإمار�ت.
�أح��م��د بن  د.  ق��ال  �ل�����ش��ر�ك��ة،  ه��ذه  وتعليقا على 
�ملوؤ�ش�شي  لالت�شال  للرئي�ض  �لأول  �لنائب  علي، 
يف جمموعة �ت�شالت: “تولد �لتقنيات �لرقمية 
�قت�شادية  ق��ي��م��ة  �خل���ام�������ض  �جل���ي���ل  و���ش��ب��ك��ات 
جانب  ك��ل  حتويل  وميكنها   ، هائلة  و�جتماعية 
من جو�نب �لت�شغيل �ل�شناعي رقمًيا  من �لإنتاج 
�إىل تقدمي �خلدمات. ومن خالل ��شرت�تيجيتها 
لتمكني  �ل��رق��م��ي  �مل�شتقبل  ق��ي��ادة  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�ملجتمعات، حتر�ض �ت�شالت على تطوير �لبنية 
لبناء  �مل��ت��ط��ورة  �لرقمية  ل��الت�����ش��الت  �لتحتية 
م�شتد�مة،  و���ش��ن��اع��ات  م��رون��ة  �أك���رث  جمتمعات 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى خ����رب�ت �ت�����ش��الت �ل��ت��ي متتد 
لأكرث من �أربعة عقود يف �مل�شمار �لرقمي. نحن 
فخورون ب�شر�كتنا مع من�شة دولية فريدة مثل 
�لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع للم�شاهمة يف 
�شريع  �ملتنوع  �ل�شناعي  �مل�شهد  يف  �لتو�شع  دع��م 

�لنمو يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة«.

وتعترب �ت�شالت من �ل�شركات �لر�ئدة يف تقدمي 
حلول وخدمات �لت�شالت و�لتكنولوجيا ملا يزيد 
عن 156.1 مليون م�شرتك يف 16 دولة موزعة 
وقد  و�أفريقيا.  و�آ�شيا  �لأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء  يف 
مع  �شر�كتها  ع��ن   2016 ع��ام  �ت�شالت  �أعلنت 
�شريك  �أول  �ملعر�ض  لي�شبح   ”2020 “�إك�شبو 
جتاري ي�شتخدم �جليل �خلام�ض يف �ملنطقة. ويف 
عام 2018، �أطلقت �ت�شالت �أول �شبكة جتارية 
عام  و�ملنطقة، ويف  �لإم���ار�ت  للجيل �خلام�ض يف 
�ملتحرك  �ل��ه��ات��ف  �شبكة  ت�شنيفها  مت   ،2020

�لأ�شرع على م�شتوى �لعامل.
�شبكات  توفرها  �لتي  �لعالية  لل�شرعات  ون��ظ��ًر� 
�أن  �جليل �خلام�ض يف نقل �لبيانات، من �ملتوقع 
�إحد�ث  يف  �ل�شبكات  ه��ذه  وتوظيف  ن�شر  ي�شاهم 
و�أمتتتها،  �ل�شناعية  �لعمليات  يف  نوعية  نقلة 
ذك����اًء، وحت�شني  �أك���رث  ت��وري��د  �شال�شل  وت��ط��وي��ر 
�لإنتاجية �ل�شناعية، وحت�شني وتطوير خدمات 
�ملحا�شيل  �ن���ت���اج  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �ل��رع��اي��ة 
و�لتقليل من �نبعاثات �لكربون، وبالتايل حت�شني 
�لجتماعية  �لتنمية  وتعزيز  �لعامة  �خل��دم��ات 

وحتقيق �لزدهار �لعاملي. 
�لعاملية  �لقمة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل����دورة  و�شتتطرق 
�أف�����ش��ل �ل�شبل  مل��ن��اق�����ش��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
�لتنمية  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة وحت��ق��ي��ق  �ل��ط��اق��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
�شت�شلط  كما  و�مل�شتد�مة.  �ل�شاملة  �ل�شناعية 
�لب�شر  بني  �لتو��شل  �أ�شكال  تطور  على  �ل�شوء 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  بتقنيات  م��دف��وًع��ا  و�لآلت، 
و�إنرتنت  �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  م��ث��ل  �ل��ر�ب��ع��ة 
�جليل  و�شبكات  �ل�شحابية  و�حلو�شبة  �لأ���ش��ي��اء، 
�لقطاع  م�شتقبل  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره����ا  �خل��ام�����ض 
�ل�شناعي.ويف هذ� �ل�شياق، قال بدر �شليم �شلطان 
�لعاملية  �لتنظيمية للقمة  �للجنة  �لعلماء رئي�ض 

�ل�شناعي  �لعامل  “يقرتب  و�لت�شنيع:  لل�شناعة 
م���ن حت��ق��ي��ق ق���ف���زة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ورق���م���ي���ة غري 
�ل�شركات  من  �ملزيد  تبني  مع  خا�شة  م�شبوقة، 
�ل�شبكات  من  �لتايل  �جليل  لتقنيات  و�ملوؤ�ش�شات 
�لتقنيات  وت��ل��ع��ب  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  و�لأن���ظ���م���ة 
�ل��رق��م��ي��ة �حل��دي��ث��ة و���ش��ب��ك��ات �جل��ي��ل �خلام�ض 
نرحب  �أن  وي�شعدنا  �لتحول.  كبرًي� يف هذ�  دوًر� 
للدورة  ��شرت�تيجي  ك�شريك  �ت�شالت  بان�شمام 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن �ل��ق��م��ة، و�ل��ت��ي تعد ر�ئ���دة �لتحول 
�أح����دث �حل��ل��ول و�خلدمات  ت��ق��دمي  �ل��رق��م��ي يف 
يف  مًعا  �لعمل  �إىل  ونتطلع  و�ملبتكرة،  �لرقمية 
�إد�رة �لنقا�شات حول م�شتقبل هذه �لتكنولوجيا 
�لثورية، و�ل�شتفادة من خرب�ت �ل�شركة وريادتها 

يف هذ� �ملجال.«
�لعاملية  �ل���ق���م���ة  م����ن  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل��������دورة  وت����ق����ام 
“�لرتقاء  ع���ن���و�ن  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع حت���ت  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
باملجتمعات: توظيف �لتقنيات �لرقمية لتحقيق 
وت�شت�شيف قادة �لقطاعني �ل�شناعي  �لزدهار”، 
�خلا�شة  �ل�شركات  من  �لعامليني  و�لتكنولوجي 
و�حل��ك��وم��ات، وك��ب��ار �خل���رب�ء و���ش��رك��اء �لأبحاث 
�لذي  �ل���دور  ملناق�شة  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات 
�لبيانات  ت���وظ���ي���ف  جم�����ال  يف  �ل���ت���ق���دم  ي��ل��ع��ب��ه 
�إعادة  �ملتقدمة يف  �لت�شالت  وتقنيات  �ل�شخمة 
و�ل�شناعات  �لتوريد،  �شال�شل  م�شتقبل  �شياغة 
�خل�����ش��ر�ء، و�ل��ط��اق��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، وت��غ��ري �ملناخ، 
�ل�شيا�شات، ودعم وتطوير �لقت�شاد�ت  و�شياغة 

�لعاملية. 
�أف�شل  ملناق�شة  خا�شة  جل�شات  �لقمة  و�شتعقد 
و�أف�شل  �ل�������ش���ن���اع���ي،  �ل���ق���ط���اع  يف  �مل���م���ار����ش���ات 
�نبعاثات  خ��ف�����ض  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  �ل���ت���ي  �حل����ل����ول 
وت�شجيع  �ملتجددة،  �لطاقة  وم�شتقبل  �لكربون، 

�ل�شتثمار�ت �خل�شر�ء. 

•• اأبوظبي-وام:

حققت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أرباحا �شافية 
 1،74 بلغت  �جل��اري  �لعام  �لأول من  �لن�شف  خالل 
مليار درهم وهو �أقوى �أد�ء مايل ن�شف �شنوي لل�شركة 

على �لإطالق.
وبلغت �لأرباح �ملعدلة قبل خ�شم �لفو�ئد و�ل�شر�ئب 
بزيادة  دره���م  مليار   3،49 و�ل���ش��ت��ه��الك  و�لإه����الك 
بلغت 111? مقارنًة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
فيما بلغت �لإير�د�ت 10،8 مليار درهم مقارنة ب� 9،7 
مليار درهم يف �لن�شف �لثاين من �لعام �ملا�شي و9،0 

مليار درهم يف �لن�شف �لأول من �لعام 2020.
و�ل�شر�ئب  �لفو�ئد  خ�شم  قبل  �لأرب���اح  هام�ض  وبلغ 
و�لإهالك و�ل�شتهالك يف قطاع �لأملنيوم 32 باملائة، 
�لعام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  ب��امل��ائ��ة يف   26 ب���  م��ق��ارن��ة 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  يف  ب��امل��ائ��ة  و20   2020
على  �لهو�م�ض  �أف�شل  بني  من  يجعله  مما   ،2020

م�شتوى �لعامل ل�شركات �لأملنيوم.
�إىل  �مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  �ملنتجات  مبيعات  �رتفعت 
�لأملنيوم  م��ن  �ل�شركة  مبيعات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   86 نحو 
من  �لثاين  �لن�شف  خالل  باملائة   75 بن�شبة  مقارنة 
من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  باملائة  و69   2020 �لعام 
لالألومينا  �لطويلة  م�شفاة  2020.وحققت  �ل��ع��ام 
رقماً قيا�شياً يف �لإنتاج، حيث بلغ 1،09 مليون طن، 

متجاوز�ً �لطاقة �لإنتاجية للم�شفاة �لتي بد�أت �لعمل 
�ألومينا  غينيا  �شركة  ق��ام��ت  كما   .2019 �ل��ع��ام  يف 
�لبوك�شيت  لتعدين  �لفرعية  �ل�شركة  كوربوري�شن، 
بت�شدير  لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم��ار�ت  ل�شركة  �لتابعة 
 5،47 ب�  مقارنة  �لبوك�شيت  من  طن  مليون   5،85

مليون طن يف �لن�شف �لثاين من �لعام 2020.
�لعاملية لالأملنيوم  و�نخف�شت مبيعات �شركة �لإمار�ت 
 1،25 ب���  1،18 مليون ط��ن مقارنة  �إىل  �مل��ع��دن  م��ن 
م��ل��ي��ون ط���ن يف �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين م���ن �ل���ع���ام 2020 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  يف  ط���ن  م��ل��ي��ون  و1،27 
�لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة  عمالء  عدد  2020.وو�شل 
لالأملنيوم �إىل حو�يل 442 عمياًل يف 57 دولة بنهاية 
�لن�شف �لأول من �لعام 2021. ويعترب �لأملنيوم �لذي 
ت�شنعه �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �أكرب �شادر�ت 
و�ل��غ��از. �لنفط  بعد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ويف �لإم��ار�ت باعت �شركة �لإم��ار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
140 �ألف طن من �لأملنيوم للعمالء �ملحليني �لذين 
ي�شنعون كل �شيء من قطع غيار �ل�شيار�ت �إىل �إطار�ت 

�لنو�فذ لل�شوق �ملحلية و�لت�شدير.
يف يناير، ولأول مرة يف �لعامل، بد�أت �شركة �لإمار�ت 
�إنتاج �لأملنيوم با�شتخد�م �لطاقة  �لعاملية لالأملنيوم يف 
بال�شر�كة مع هيئة كهرباء ومياه  �لنظيفة  �ل�شم�شية 
دب��ي، مب��ا يكفي لإن��ت��اج 40 �أل��ف ط��ن يف �ل��ع��ام �لأول 
مع �إمكانية �لتو�شع ب�شكل كبري. حيث تعد جمموعة 

BMW هي �أول عميل لأملنيوم CelestiAL من 
بالطاقة  و�مل�شنوع  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �شركة 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة.وق��ال ع��ب��د �ل��ن��ا���ش��ر ب��ن ك��ل��ب��ان، �لرئي�ض 
�لتنفيذي ل�شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم: “�رتفع 
�ل��ط��ل��ب �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �لأمل��ن��ي��وم، �مل��ع��دن �ل���ذي يجعل 
�حلياة �لع�شرية ممكنة، مع تعايف �لقت�شاد�ت �لعاملية 
من  �ل��ع��دي��د  ف��ال��ت��ز�م  كوفيد-19.  جائحة  �آث���ار  م��ن 
�أف�شل  ب�شكل  �لبناء  ب��اإع��ادة  �ل��ع��امل  ح��ول  �حلكومات 
�مل�شتقبل ي�شري  �أجل حتقيق �ملرونة �ملجتمعية يف  من 
�لأملنيوم.  ل�����ش��وق  �لأج����ل ج��ي��دة  ت��وق��ع��ات ط��وي��ل��ة  �إىل 
وين�شب تركيزنا يف �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
على “�لأملنيوم عايل �جلودة” �مل�شّنع وفقاً ملو��شفات 
�لعمالء ل�شتخد�ماتهم �ملحددة، مما ي�شع �ل�شركة يف 

مكانة جيدة لال�شتفادة من هذ� �لطلب �ملتز�يد«.
و�أ�شاف: “على �لرغم من �أن �أد�ءنا �ملايل يف �لن�شف 
ل�شركة  �أد�ء  �أف�����ش��ل  ك���ان   2021 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
كان  فقد  �لإط���الق،  على  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت 
�لأملنيوم  �إن��ت��اج  ك��ان  �أف�����ش��ل.  �أد�ًء  نحقق  �أن  باإمكاننا 
م�شانع  تطوير  على  نعمل  كنا  كما  قلياًل،  منخف�شاً 
�خلروج  على  �لرتكيز  مع  لل�شركة،  �لتابعة  �لكربون 
�لأملنيوم  ب���اإن���ت���اج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �ل���زج���اج���ة  م���ن ع��ن��ق 
�لعديد  غ��ر�ر  فعلى  فيه.  �لنمو  حتقيق  �إىل  و�ل��ع��ودة 
�شركتنا  ت��اأث��رت  �لأخ�����رى،  �ل�شناعية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
عدم  ت�شمنت  �لتي  �لعاملية،  �للوجي�شتية  بالتحديات 

�أ�شاليب متنوعة  توفر �حلاويات، ولكننا نتبنى حالياً 
لال�شتجابة لهذه �لتحديات مثل �ل�شحن �ملجز�أ«.

ومن جانبه قال زهري �لرجر�جي، �ملدير �ملايل ل�شركة 
�إيجابية  توقعات  “لدينا  لالأملنيوم:  �لعاملية  �لإم��ار�ت 
ل�شوق �لأملنيوم �لعاملية، و�لتي نعتقد �أنها �شتظل قوية 
نحو  �ل�شريع  بالتوجه  مدفوعة  �لطويل،  �مل��دى  على 

حمايدة �لكربون، وتعزيز �شل�شلة �لتوريد«.
“قدرة �شركة �لإم��ار�ت �لعاملية لالأملنيوم يف  و�أ�شاف: 
�ل�شوق  ظ��روف  كبرية يف ظل  نقدية  تدفقات  حتقيق 
ن�شبة  �ملايل من خالل تقليل  �ملزدهرة، يعزز مركزها 
من  �لتالية  للمرحلة  �لإع���د�د  يف  وي�شاعد  �ملديونية، 

تطورها �ملوؤ�ش�شي«.
وبلغ متو�شط �شعر �لأملنيوم يف بور�شة لندن 2،245 
دولر�ً للطن خالل �لن�شف �لأول من �لعام 2021، 
مقارنة ب� 1،812 دولر�ً للطن خالل �لن�شف �لثاين 
خالل  ل��ل��ط��ن  دولر�ً  و1،592   2020 �ل��ع��ام  م��ن 

�لن�شف �لأول من �لعام 2020.
وقامت �شركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم بت�شغيل 52 
�لأول  �لن�شف  �لطويلة خالل  خلية �شهر جديدة يف 
�لإنتاجية  �لطاقة  زي��ادة  �إىل  �أدى  �لعام، مما  من هذ� 
ت�شغيل  �ملتوقع  �أل��ف طن. ومن   60 �ل�شنوية مبقد�ر 
14 خلية �شهر جديدة خالل �لن�شف �لثاين من عام 
مبقد�ر  �ل�شنوية  �لإنتاجية  �لطاقة  لرتفع   ،2021

18 �ألف طن �أخرى.

عبد�ملاجد   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�مريكا     ، ���ش��ري��ف  ري���ا����ض 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )548755327( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0589960005

فقدان جواز �صفر

دي���ن���ا على  �مل���دع���و /  ف��ق��د 
�لردن   ، �جل�������الد  ح�������ش���ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)n838615(  رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0506668134

فقدان جواز �صفر

فقد �ملدعو / حممد معني 
�لهند     ، �ح����م����د  جم����ي����ب 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )j7638136( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د �مل��دع��و / ع��ل��ى ح�شن 
�لردن   ، �جل���������الد  ع����ل����ي 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)o300150(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0506668134

فقدان جواز �صفر
ح�شني  �شميه   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ل�������ش���ود�ن   ، ع���م���ر ع����ب����د�هلل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)P05428354( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شود�نية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وز�رة �لقت�شاد
�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 31 �أغ�شط�ص 2021 �لعدد 13328

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  282/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187

�أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�شوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار ) فيال ( رقم 15 مببنى رقم 15-15 �لبالغ م�شاحته 1382.95 قدم مربع على قطعة �لر�ض 
وتثمينه  �شدهم  للمطلوب  و�ململوك  �لطالب  للبنك  �ملرهون  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لر�بعة  جنوب  �لرب�شاء  مبنطقة   1067 رق��م 
وبيعه باملز�د �لعلني لتح�شيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �شدهم �ملقدره مببلغ 2،761،145.75 درهم )فقط مليونان 
و�شبعمائة وو�حد و�شتني �لف ومائة وخم�شة و�ربعني درهم وخم�شة و�شبعني فل�شا لغري( من ح�شيلة �لبيع طبقا لحكام 

�لقانون و�ملادتني ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي .
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي- بور�شعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�شعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي

�لرب�شاء جنوب  دبي-مبنى منطقة   - دبي  دبي-بر  �لإم��ار�ت-�إم��ارة   : - عنو�نه  ديكون  نيكول�ض ماثيو   / �إعالنه  �ملطلوب 
nmdeacon@gmail.com   0500000000 - 15 لر�بعة-�شقة �لعقار رقم�

مو�شوع �لإعالن : �ملنفذ �شده : ديبوره مي�شيل ري�ض دياكون 
�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�شاعة   2021/9/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�شر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ل�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �ل�ض 1067 - 

�ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �لر�بعة - �مل�شاحة : 128.48 مرت مربع - �لتقييم )1.276.388/74( درهم
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لدعوى رقم  83/2021/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187  
مو�شوع �لدعوى : طلب �حلجز وبيع عقار مرهون باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 

ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي.
طالب �لتنفيذ:بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ��شبكت تاور - �شقة �لطابق �لر�بع  
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي  

�ملطلوب �إعالنه : فاطمة حممد ثاين �ل ثاين �لفال�شي  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لطو�ر �لثانية 
- دبي - �شارع رقم  28 ب - مبنى فيال - �شقة رقم 18 - 0506528181

�لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�شاعة   2021/9/8 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع��الن  مو�شوع 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية 
)http://www.emiratesauction.ae �لإلكرتوين  للمز�د�ت وعلى موقعها  �لإمار�ت   )�شركة 

�مل��ز�ي��دة ولكل من  �ل�شا�شي قبل دخ��ول  �لثمن  20% م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ليقل  �ي���د�ع  �ل�شر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى 
للبيع  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 

كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض 434  - �ملنطقة : نايف - �مل�شاحة : 449.37 مرت 

مربع - �لتقييم )16،000،000( درهم - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لدعوى رقم  330/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187
�أعاله بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�شوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 3104 بالطابق رقم 31 مببنى �شبا1 رقم 2 �لبالغ م�شاحته 2،483.23 قدم مربع و�ملو�قف 
-DMCCL1- 1144 ،DMCCL1 1145 على قطعة �لر�ض رقم 959 مبنطقة �لثنية �خلام�شة باإمارة دبي 
�ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �شدها �لوىل وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�شيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب 
�شدهم �ملقدره مببلغ وقدره 1،826،393.82 درهم ) مليون وثمامنائة و�شتة وع�شرين �لف وثالثمائة وثالثة وت�شعني 
درهم و�ثنني وثمانني فل�شا ( من ح�شيلة �لبيع وما ي�شتجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام 

�لقانون و�ملادتني ) 25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبى .
طالب �لتنفيذ  بنك �مل�شرق �ض م ع - عنو�نه / �لإمار�ت-�إمارة دبي-بور�شعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�شعود - مكتب 

رقم 802 & 804 - وميثله حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي
�ملطلوب �إعالنه �شوري�ض فالبهد��ض تاكار - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - مبنى �شبا 1-�شقة �لعقار رقم 3104-

sscdmcc@eim.ae -  0502436939 - لثنية �خلام�شة - برج �بر�ج �لبحري�ت�
مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/9/8 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�شة 
كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة :�لثنية 
�خلام�شة - رقم �لر�ض 959 - رقم �ملبنى : 2  - ��شم �ملبنى : �شبا 1 - رقم �لعقار : 3104 - �مل�شاحة : 230.70 مرت 

مربع. �لتقييم : 1911701.19  درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لدعوى رقم  107/2021/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187  
مو�شوع �لدعوى : طلب �حلجز وبيع عقار مرهون باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 

�لرهن �لتاأميني يف �إمارة دبي.
طالب �لتنفيذ : �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية )م�شاهمة عامة(  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ��شبكت تاور - �شقة �لر�بع 404
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي  

�ملطلوب �إعالنه : يا�شر منر حممود خو�جا - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - 
qmixma@  - 048886071 12A - �لعقار  مبنى ذ� ريزيدن�شز �ت بيزن�ض �شنرتل - �شقة رقم �لطابق 

 12A10  -  0506300980  -  emirates.net.ae
مو�شوع �لإعالن : �ملنفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح ، �ملنفذ �شده : حامت منر حممود خو�جا 

�ن  �ل���ت���ال���ي���ة  �ل����ث����الث  �لي�������ام  ويف  05:00:00م  �ل�������ش���اع���ة   2021/9/8 �مل����و�ف����ق  �لرب�����ع�����اء  ي�����وم  يف  �أن������ه 
�ق��ت�����ش��ى �حل����ال ���ش��ي��ج��رى ب��ي��ع �ل��ع��ق��ار �مل��و���ش��ح��ة �أو����ش���اف���ه �أدن������اه ل���دى �جل��ه��ة �ل��ت��ي �أن���ي���ط ب��ه��ا �ل��ب��ي��ع )�شركة 
)http://www.emiratesauction.ae �لإل�����ك�����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  وع���ل���ى  ل���ل���م���ز�د�ت   �لإم���������ار�ت 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د 
ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة 
10  - �مل�شاحة  �أو�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر���ض  وفيما يلي بيان 
�آت بيزن�ض �شنرتل - رقم �لوحدة :  �ملبنى : ذ� ريزيدن�شز  1  - ��شم  67.72 مرت مربع - رقم �ملبنى :   :

درهم  632.013.65 مببلغ   : �لتقييم   -  10A12
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�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �حمد حممد علي �لزرعوين   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002457/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �حمد حممد علي �لزرعوين 
�لعنو�ن : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة �ل�شارقة �ملجاز خلف �لكورني�ض برج �شالح بن لحج مكتب رقم 

3910  : بريد  �شندوق    0504460598 حممول  هاتف   101
sailormarine@fastservice.com : إمييل� 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ منى �شامي حممد نعمان - �جلن�شية �أردين  

ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله   �ليها  �مل�شار  �لق�شية  يف 
�لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب - تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 
�أعاله خالل )15( يوما  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  بتنفيذ ما جاء يف  �نت مكلف  1033600  لذلك 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي �شعيد عبيد مفتاح �ل علي   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001489/ 

�إىل �ملحكوم عليه : علي �شعيد عبيد مفتاح �ل علي 
�لعنو�ن : �ل�شارقة منطقة �ل�شرق �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين �ل�شارقة �ملطايف بدو�ر �ملطايف 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد عبد�لرحمن �ل�شادق �شقر - �جلن�شية : م�شري  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 11850 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد خليل �ل�شيد خليل   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002368/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  حممد خليل �ل�شيد خليل  - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �لريموك 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ خلدون حممد عبد�لقادر �عمر ، �جلن�شية �أردين  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 9850  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي �حمد حممد نا�شر �لبلو�شي   
)كلي( جتاري   SHCEXCICOM2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003356/ 

�إىل �ملحكوم عليه : علي �حمد حممد نا�شر �لبلو�شي 
�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لنهدة ، بناء �لبحرية ، بلوك A - �شقة 2112  - موبايل : 0529087298  

 evadanis@yahoo.com : لربيد �لإلكرتوين�
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 1201639 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0000527 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه مال �هلل ن�شيب مال �هلل حممد �حلمادي
�لعنو�ن : 9197171

يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/03/10 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
�لد�ري جلمعيات  �ل�شر�ف  �لب��د�ع خلدمات  ل�شالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
�ملالك، بالتايل : قررت �ملحكمة:- ح�شوريا / باإلز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
ب�شفته مبلغا مقد�ره 62.52607 درهم )فقط �إثنان وخم�شون �ألفا و�شتمائة و�شبعة 
درهما و�إثنان و�شتون فل�شا ل غري( و�ألزمته بامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل 

�أتعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002381 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملدعى عليه : نايل بدوي �آدم نا�شر - �شود�ين/ �جلن�شية،

�لوطني  �لإحت��اد  �لتجاري - حاليا ً - بنك  �أبوظبي  �ملدعي/ بنك  باأن  نعلمكم 
�أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0، لذ� يجب  ���ض.م.ع - �شابقا - قد 
عليكم �حل�شور �أمام حمكمة �ل�شارقه �لإحتادية، �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية 
لديكم  ما  لتقدمي   09:00 �ل�شاعة   ،2021/09/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
ينوب  معتمد  وكيل  �إر�شال  �أو  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف  وم�شتند�ت،  دف��اع  من 

عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/8/25 / حرر بو��شطة �ملوظف 

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
 �عـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان
�ل�شيد: حممد �شجاد جاويد نزير جاويد ، �جلن�شية : باك�شتان ، ح�شته 90% �ل�شيد: حممد 
�شهر�ب ح�شني حممد ر�شتوم بيبارى، �جلن�شية : بنغالدي�ض ، ح�شته 10%  وطلبا �لت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شتهم �لبالغه %100 يف �ل�شم �لتجاري د�ر �خلور كافيه 
، ن�شاط �لرخ�شة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا (، م�شروبات باردة و�شاخنة و�ملرخ�ض 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 767926 �ل�شادرة 
بتاريخ 2019/04/22 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �إىل   �ل�شيد : كومول �كرت 
�لعدل يف  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  بنغالدي�ض.   : �جلن�شية   ، ميز  باد�شاه  حممد 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
عبيد �لرويل 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

 �عـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات - خورفكان

�ل�شيد : �شعيد خمي�ض حممد �ليماحي ، �جلن�شية : �لمار�ت
�لتجاري  �لبالغه %100 يف �ل�شم  �لت�شديق على حمرر يت�شمن )ت�ن�ازل( يف ح�شته  وطلب 
حمم�شة وحلويات �ل�شيافة، ن�شاط �لرخ�شة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة، 
�لألبان  بيع  بالتجزئة،   - �لنب  بيع    ، بالتجزئة   - �ملك�شر�ت  بيع  بالتجزئة،   - بيع �حللويات 
و�ملرخ�ض من  بالتجزئة   - و�ملحفوظة  �ملعلبة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بيع   ، بالتجزئة   - ومنتجاتها 
�ل�شادرة   778339 رق��م  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة   - خورفكان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
بتاريخ 2020/07/20 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �إىل �ل�شيد : حمزه م�شطفى 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  : �شوريا. ليكن معلوما للجميع  ، �جلن�شية  �لطي�ض 
من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
عبيد �لرويل 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
  �عالن بالن�شر

�ملرجع : 228
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد : موتور�مان ر�جو ر�جو ، �جلن�شية �لهند يرغب يف �لبيع 
ر�مار�ج،  ر�جا�شيكار�ن   : �ل�شيد  �ىل  100% وذل��ك  �لبالغه  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�جلن�شية �لهند يف �لرخ�شة )د�ر �لكنوز للمقاولت �لفنية ( و�لتي تاأ�ش�شت باأم�ارة �ل�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )728267( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�شادية. وعمالبن�ض 
2013 يف �شان  �مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحت��ادي رق��م )4( ل�شنة  
على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع���الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �ل��ع��دل.  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

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

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�إعالن بالن�شر
رقم �ملحرر )2021/7113(

�ملخطرة : جمال فو�ز جرب �لفريحات - بوكالة �ملحامي /�حمد ح�شن �ملازمي
�شد / �ملخطر �إليه : مازن يحي ماين

جئنا مبوجب هذ� �لإنذ�ر تنذر فيه �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ �جمايل وقدره 100،000 درهم )مائة �ألف 
درهم( خالل 5 �أيام عمل من تاريخه، و�إل �شوف ن�شطر �آ�شفني لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شد �ملخطر �ليه، 

و�لتي من  �شمنها ما يلي :
�إ�شد�ر �ملنع من �ل�شفر بحقكم.  -1

�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد. حلني  و�إح�شار  �شبط  �أمر  �إ�شد�ر   -2
للمخطر �إليه. �لعائدة  �لبنكية  �لأر�شدة  جميع  على  �حلجز   -3

�ل�شيار�ت  و�لأر��شي �أو �لعقار�ت �لأخرى. �شو�ء  �إليهم  للمخطر  �لعائدة  �ملمتلكات  جميع  على  �حلجز   -4
تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من �أمو�ل. �لتي  �جلهات  كافة  خماطبة   -5
�حلجز على ما تقرره �ملحكمة من �لر�تب �ل�شخ�شي �خلا�ض بكم لدى جهة عملكم.  -6

بحقكم. ق�شوة  �أكرث  �أخرى  �إجر�ء�ت  �إىل  بالإ�شافة   -7
�أن كل تلك �لإج��ر�ء�ت �شتكون على م�شوؤوليتكم ونفقتكم، حمتفظني بكافة �حلقوق �لقانونية �لأخرى  مع �لعلم 

لأي جهة كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7069(
�ملنذرة/ �لد�نوب ملو�د �لبناء �ض ذ م م

�ملنذر �إليه/ ثرى دى كومبلك�ض ملقاولت �لبناء �ض ذ م م
طلب �عالن بالن�شر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/171215 

تنذر �ملنذرة / �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره 104،256،60 )مائة و�ربعة 
�أيام  خم�شة  �أق�شاه  موعد  يف  فل�ض(  و�شتون  دره��م  وخم�شون  و�شتة  ومائتني  �لف 
من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لإنذ�ر، و�إل فاإننا �شن�شطر �آ�شفني للجوء �إىل �لق�شاء 
للمطالبة باإلز�مكم ب�شد�د �ملرت�شد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% منذ 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  حتميلكم  م��ع  �ل��ت��ام،  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ 

�لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
جلانب �لكاتب �لعدل - بدبي 

رقم �ملحرر )2021/7077(
مقدمة من / �ملخطرة : �شتور �أي تي للتوزيع �ض.م.ح

بوكالة �ملحامي /�حمد ح�شن �ملازمي
�شد / �ملخطر �إليهما : 

�لكمبيوتر )ذ.م.م(. وجتارة  �ملعلومات  تقنية  حللول  بوهر�   -1
و�ل ماماجي  على  عبد  عبا�ض   -2

بذمة  �ملخطرة  ل�شالح  �ملرت�شدة  �ملبالغ  �شد�د  بوجوب  ننذركم  �لكتاب  هذ�  مبوجب  جئنا 
درهم   1،430،092،49 وق��دره  مبلغ  �جمايل  جمموعها  و�لبالغ  �ليها  �ملخطر  �جلهة 
فل�شاً(،  و�ربعون  وت�شعة  درهماً  وت�شعون  و�ثنني  �ألف  و�ربعمائة وثالثون  �مار�تي )مليون 
لتخاذ  �آ�شفني  ن�شطر  ���ش��وف  و�ل  ت��اري��خ��ه،  م��ن  �ي���ام  خم�شة  �أق�شاها  م��دة  خ��الل  وذل���ك 
�لقانونية،  �لفائدة  �إليها  �لقانونية بحقكم وعلى م�شوؤوليتكم ونفقتكم م�شافاً  �لجر�ء�ت 

وحمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7070(
�ملنذرة/ وود ��شتوك للتجارة �لعامة �ض ذ م م

�ملنذر �إليه / )1( خالد ر��شد �شيف �شعيد �جلرو�ن
)2( خدمات �خلليج �لفورية ذ م م

طلب �عالن بالن�شر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/118383  
)�ربعة وثمانون   84،892،05 �شد�د مبلغ وقدره  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر   / �ملنذرة  تنذر 
تاريخ  �أي��ام من  �أق�شاه خم�شة  فل�ض( يف موعد  دره��م وخم�شة  و�ثنان  وثمامنائة  �لف 
للمطالبة  �لق�شاء  �إىل  للجوء  �آ�شفني  �شن�شطر  فاإننا  و�إل  �لإن���ذ�ر،  لهذ�  ��شتالمكم 
باإلز�مكم ب�شد�د �ملرت�شد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية عنه منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 

�ل�شد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7071(
�ملنذرة/ �لد�نوب لتجارة مو�د مو�د �لبناء �ض ذ م م

�ملنذر �إليه/ )1(�شعيد حارب �ل�شو�ية ملقاولت �لبناء )موؤ�ش�شة فردية (
)2( ملالكها �شعيد حارب جمعة �شعيد �ل�شو�ية

طلب �عالن بالن�شر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/141291
�لف  )خم�شون   50،000 وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر   / �ملنذرة  تنذر 
درهم( يف موعد �أق�شاه خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل فاإننا 
�شن�شطر �آ�شفني للجوء �إىل �لق�شاء للمطالبة باإلز�مكم ب�شد�د �ملرت�شد بذمتكم 
مع  �لتام،  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  9% منذ  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 

حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0005978  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : ب�شام عبد�لغني �ل�شد - �شوري �جلن�شية 

 / �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �لقبي�شي  حجي  حممد  علي   : �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�شية - قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�شدر بحقكم �حلكم �لتي : 

�حلكم �أنه بتاريخ 2021/8/4
بعد �لطالع على �لور�ق

ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ : �ثنان وع�شرون �لف وخم�شمائة 
درهم و�لزمته بامل�شروفات 

حرر بتاريخ 2021/8/25  - حرر بو��شطة �ملوظف 
مركز �شعادة �ملتعاملني 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006243  �أمر �د�ء  
م�شري  عبد�حلميد  حممد  عبد�لرحمن  عز   : عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقبي�شي  حجي  حممد  علي   : �ملدعي  بان  نعلمكم   - �جلن�شية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�شية
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�شدر بحقكم �حلكم �لتي : 

ت�شعة    29000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
وع�شرين �لف درهم و�لزمت �ملدعي عليه �مل�شاريف 

حرر بو��شطة �ملوظف.
مركز �شعادة �ملتعاملني

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين    AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001788/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد جمدى حلمي  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�شعيد  �شلمى   / �لقانونية وميثلها  و�لإ�شت�شار�ت  للمحاماة  �لزيودي  �شعيد  �شلمى  �ملنفذ مكتب 

�لزيودي يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 2671.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0005975  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : حممود علي �حلاج علي - �شوري �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي : علي حممد حجي �لقبي�شي �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة / �جلن�شية

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 
: خم�شة ع�شر  للمدعي  مبلغ  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  ناأمر 

�لف درهم و�لزمته بامل�شروفات.  
حرر بتاريخ 2021/8/25 - حرر بو��شطة �ملوظف.

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006247  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : م�شطفى عبد�لغفور - �فغاين �جلن�شية

نعلمكم بان �ملدعي : علي حممد حجي �لقبي�شي �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة / �جلن�شية

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة
 8250 وقدره  مبلغا  للمدعي   يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 

درهم و�لزمته بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/8/23 - حرر بو��شطة �ملوظف.

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006242  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : �مين رم�شان �رناوؤوط �لروملي - �شوري �جلن�شية   
نعلمكم بان �ملدعي : علي حممد حجي �لقبي�شي �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة / �جلن�شية
�حلكم  بحقكم  و�شدر  للمطالبة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد 
�لتي :- ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي  مبلغا وقدره 

)20000( درهم و�لزمته بامل�شروفات.
حرر بتاريخ 2021/8/25 - حرر بو��شطة �ملوظف.

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006245  �أمر �د�ء  
 �ىل �ملدعي عليه : فكية عبد�هلل حممد �ملدهون - م�شري �جلن�شية
نعلمكم بان �ملدعي : علي حممد حجي �لقبي�شي �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة / �جلن�شية
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )13500 
درهم(  و�لزمته بامل�شروفات 

حرر بتاريخ 2021/8/23 - حرر بو��شطة �ملوظف.
مركز �شعادة �ملتعاملني

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006068  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : جرمي �لي�شتري بول هندي �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي : علي حممد حجي �لقبي�شي �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة / �جلن�شية

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي  مبلغ : �ثنان وع�شرون 

�لف درهم و�لزمته بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/8/25 - حرر بو��شطة �ملوظف.

مركز �شعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2021/6868  
�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  جي �ت�ض تي جلوبال للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  
عقد  بح�شب  مدفوعة  �لغري  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�نتهاء  حيث  �ليجارية  �لقيمة  ��شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  بيننا  �ليجار 
عقد �ليجار بتاريخ 2021/5/27 وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة �يجارية جديدة 
�ملتفق عليه بعقد  ، ومبهلة مدتها )خم�شة ع�شر يوما( - ح�شب  بدون �شد�د 
�ملاأجور ذلك  �ليجار - من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن و�لإ �لخ��الء وت�شليمنا 

ح�شب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2021/6642  
�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  �يه بي �شريفي�ض - �ض ذ م م 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�شب عقد 
�ليجار بيننا لوجود فرتة بدون ��شتحقاق �لقيمة �ليجارية حيث �نتهاء 
�يجارية  ملدة  نف�شه  تلقاء  من  وجت��دده   2020/3/14 بتاريخ  �ليجار  عقد 
جديدة بدون �شد�د ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
�ملتبعة لدى مركز  �ملاأجور ذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت  و�لإ �لخالء وت�شليمنا 

ف�ض �ملنازعات �ليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر 

 2893/2019/209 تنفيذ عمايل  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شدهما/ 1- �مل�شاريع �لإملانية �خلليجية �ملحدودة 
2- م�شنع ��شمنت بيناين - �ض ذ م م - جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�حمد حممد عبد�لرحيم بندو  
نعلنكم بانه �شبق و�ن مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن 
منقولت )معد�ت و�آليات( يف �مللف �مل�شرك 2018/891 تنفيذ جتاري و 

��شر�كه يف �حلجز �ملاثل وفاء� للمبلغ �ملذكور �أعاله. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
 �إنذ�ر عديل   

     MOJB00085650 رقم �ل�شهادة
�ملنذر تايتان كريدل للمقاولت �لكهروميكانيكية ذ.م.م  ملالكها : فينوجوبالن تنكامه بر�مي�شور�ن ناير �جلن�شية : �لهند

�لعنو�ن عجمان - �جلرف 2 – بناية حمد بن غليطة – مكتب رقم : 406
info@maryamwejdan.com  : �لإلكرتوين  �لربيد  �لهاتف : 067444242 

بوكالة �ملحاميتان / مرمي حياز و وجد�ن بو�شهاب بوكاله خا�شة رقم )AJ20200427C01440( بتاريخ 2020/04/27
�شد / �ملنذر �إليه �متياز �أحمد حممد بوتاه �لرقم �ملوحد 151781039  �جلن�شية باك�شتان

�لعنو�ن عجمان - �بر�ج �لر��شدية بالقرب من مبنى �جلو�ز�ت �لقدمي - �لدور �خلام�ض - 5015 �لهاتف 0561873032 - 0562423022
درهم. �ملو�شوع/ �إنذ�ر بالتكليف بالوفاء مببلغ 10.000 

تد�ين �ملنذر �ملنذر �إليه مببلغ 10.000 درهم لقاء فو�تري جتارية على �إثر معامالت جتارية بينهما بتاأجري �شقالت لقاء �ملبلغ �ملتفق عليه
و قد مت �لتفاق فيما بينهم على �أن يتم �ل�شد�د على دفعتني �لدفعة �لوىل بقيمة 5،600 درهم و�لدفعة �لثانية ت�شدد يف وقت لحق بقيمة 4،400 
درهم ، و عليه �أعطى �ملنذر �ليه �شيك رقم 2 مببلغ و قدره 5،600 درهم للمنذر و عند تقدميه بتاريخ ��شتحقاقه �رتد دون �شرف لعدم كفاية �لر�شيد 
حال تقدميه للبنك �مل�شحوب عليه.  �لأمر �لذي حد� باملنذر �إىل تقدمي بالغ جز�ئي �شد �ملنذر�ليه عن و�قعة �إ�شد�ر �شيك بدون ر�شيد و�أ�شندت �لنيابة 
�لعامة �إىل �ملنذر �جلنحة رقم 2019/4276 جز�ء عجمان لكونه �أعطى ب�شوء نية للمجنى عليها �ل�شيك مببلغ و قدره )5،600( درهم لي�ض له 
مقابل وفاء وكاف قائم وقابل لل�شحب و بتاريخ 2019/8/19 قررت �ملحكمة معاقبته عن �لتهمة �مل�شندة �ليه. �إل �أن �ملنذر �إليه ل يز�ل ممتنع عن 
�ل�شد�د وملا كان حق �ملنذر �لد�ئن ثابت بالكتابة وحال �لأد�ء وكان كل ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملقد�ر ود�ئنا بورقة جتارية و�قت�شر رجوعه 
على �ل�شاحب وجب على �ملنذر �ز�ء تو�فر تلك �ل�شروط �شلوك �لطريق �لقانوين �لذي نظمه �مل�شرع وهو ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء.  فمن �ملقرر قانونا بن�ض 
�ملادة 144 من قانون �لجرء�ت �ملدنية :  1- على �لد�ئن �أن يكلف �ملدين �أول ً بالوفاء يف ميعاد خم�شة �أيام على �لأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� بالأد�ء من 

قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها موطن �ملدين ول يجوز �أن يكون �حلق �لو�رد يف �لتكليف بالوفاء �أقل من �ملطلوب يف 
حم�سر الت�سديق 

مكتب �لكاتب �لعدل : �ل�شارقة 
 �لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
 �إخطار عديل   

برقم �ملحرر 2021/0016365
�ملخط�ر : �شلطان حممد ح�شني نقي علي – �جلن�شية: �لمار�ت ، 

و�حمل هوية �إمار�تية رقم )784198513754923( - �لعن�و�ن : �ل�شارقة - �ملن�شورة
هاتف رقم : 0508668886

�ملخطر �إليه: تاندو �شرد�ر حممد نور �ل�شالم - �جلن�شية: بنغالدي�ض - �لعن�و�ن : �ل�شارقة
هاتف رقم : 0588026432/0563909464 

مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )65000( درهم ،
�لوق�ائ�ع :- حيث �ن �ملخطر يطالب �ملخطر �ليه مببلغ و قدرها 65000 حيث �ن �ملخطر �ليه �شريك يف �لرخ�شة �لتجارية 

�مل�شماه تالل مردف ملقاولت �لتك�شية و �لر�شيات ذ م م برقم 741752
- طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى.

�ملبلغ �ملرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شر  - وحيث �ن �ملخطر �ليه ميتنع عن �شد�د 
باملخطر. �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليهم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�شاه 
)5( �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�ش�طر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ 
�مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�ض مع حفظ باقي �حلقوق ، لذلك. فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذ� ملفعولة ول�شريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن بالن�شر 

�لدعوى رقم 632 / 2021 جتاري ب�شيطه �أبوظبي
لدى حمكمة �بوظبي �لبتد�ئيه - د�ئرة حت�شري �لدعاوى �لتجاريه �لب�شيطه

�ملرفوعة من �ملدعي: �ل�شركه �ملتحده لتاأجري �ل�شيار�ت فرع من و�يف للنقل ذ م م
�شد : �ملدعى عليه �لول : �شركة خمبز و��شو�ق �ل�شد ذ م م
�ملدعي عليه �لثاين : نايف علي حم�شن �ملحرمي �لعامري

�ملدعى عليه �لثالث : حممد ب�شري ح�شن موتانيكاد
نوؤكد على �ملدعى عليهم جميعا باأنهم مدعون للح�شور �شخ�شياً �أو بو��شطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة )�حل�شابية( 
12 ظهر� يوم �لثنني �لقادم �ملو�فق06/09/2021 وذلك عن بعد عرب برنامج زووم  �لأخري �ملقرر عقده �ل�شاعة 

على �لر�بط �لتايل :
Meeting ID: 791  8824  9803
Passcode: AB8V2t
genenaashraf@hotmail.com : وتقدمي كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري على �لربيد

�خلبري �ملنتدب /�أ�شرف �أحمد حممد جنينة
 0507121170

�إجتماع خربة 
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

  �عالن بالن�شر
�ملرجع : 901

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن �ل�شيد: ع�ادل �حم�د عبي�د عل�ى �مل�وؤذن - �جلن�شية : �لإم�ار�ت، يرغ�ب ف�ي �لبي�ع 
�إل�ى �ل�ش�يد: كن�ام ك�ولم ��ش�ماعيل  و�لتن�ازل ع�ن )50%( م�ن ك�ام�ل ح��ش�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك 
�لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  م�ن   )%50( ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب  و  �لهن�د،  �جلن�شية:   - عب�د�لقادر 
)100%( وذل�ك �إل�ى �ل�شيد: �ودم�ا كنيك�ولنغر� عب�د�لرحمن - �جلن�شية: �لهن�د، يف �لرخ�ش�ة �مل�ش�ماه 
 )214731( رقم  رخ�شة  مبوج�ب  �ل�ش�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  �مل�ش�تند�ت(  وت�ش�وير  لطباع�ة  )�ل�ش�اهد 
من  �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل  -تغيري  �خ���رى:  تعديالت  بال�شارقة.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  �ل�����ش��ادرة 
)موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(. وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
و�ن��ه �شوف يتم  للعلم  ن�شر هذ� �لع��الن  �قت�شى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   رقم )4( 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

  �عالن بالن�شر
�ملرجع : 902

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن �ل�شيد : زه�ر �ل�ش�الم دل�و�ر ح�شني - �جلن�شية: بنغالدي�ض، يرغ�ب 
ديل�و�ر  ط�ارق  �ل�ش�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي 
م�و�د  لتج�ارة  �لزرق  )�مل�د�ر  �مل�شماه  �لرخ�ش�ة  ف�ي  بنغالدي�ض،   : �جلن�شية   - �حم�د  ح�شني 
�لبن�اء( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )779892( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

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

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7075(

رقم �ملحرر 2020/1/119235 
�ملنذر : بنك دبي �لتجاري �ض م ع 

�ملنذر �إليه : عزمي بن �لهادي �لطر�ض - تون�شي �جلن�شية.
204،233.90 �لف درهم )مائتان  باأن يوؤدى للمنذر مبلغ /  �ليه  �ملنذر  �نذ�ر قانوين بالتنبيه على  �ملو�شوع : 

و�ربعة �لف ومائتان ثالثة وثالثون درهما و90 فل�شا (
�ل�ي �لبن�ك �ملن�ذر بطل�ب ق�ر�ض �شخ�ش�ي وفقا لل�شرط و�لحكام �ملبينة  �لي�ه  �ملن�ذر  2016/9/3 تق�دم  بت�اريخ   -1

بالطلب. وقد حترر بناء عل ذلك عقد �لقر�ض �ملربم بينهما بتاريخ 2016/9/14 
وثالثون  ثالثة  ومائتان  �لف  و�ربعة  )مائتان  دره��م  �لف  مبلغ/204،233،90  �ليه  �ملنذر  بذمة  تر�شد   -2
�لدفاتر  مبثابة  يعترب  و�ل���ذي  للبنك  �ملحا�شبي  �لنظام  ع��ن  �ل�شادر  �حل�شاب  لك�شف  وفقا  فل�شا(   90 و  دره��م��ا 
�لتجارية �ملنتظمة ذ�ت �حلجية يف �لثبات بتاريخ 2021/4/25. وقد �متنع �ملدعي عليه عن �ل�شد�د بدون وجه 
حق رغم �ملحاولت �ملتعددة للتو��شل معه لل�شد�د. لذلك ، ينبه �لبنك �ملنذر علي �ملنذر �ليه باأن يوؤدي �ليه مبلغ 
�لف درهم )مائتان و�ربعة �لف ومائتان ثالثة وثالثون درهما و 90 فل�شا( وذلك خالل ��شبوع   204،233،90
�لقانونية  و�لفو�ئد  باملبلغ  للمطالبة  �لق�شاء  �يل  �ملنذر  �لبنك  يلجاأ  �شوف  و�ل  �لن��ذ�ر  هذ�  ��شتالمه  تاريخ  من 

و�مل�شاريفي و�لر�شوم ومقابل �أتعاب �ملحاماه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر

لالإنذ�ر رقم )2021/6995(
�ملنذر: �شركة ماك�شيمام لتاأجري و�ل�شيار�ت بوكاله �ملحامي/عبيد �ل�شام�شي

�لتنميه  د�ئرة  من  �شادرة  �لرخ�شه )547757(  �ل�شيار�ت برقم  تاأجري  ذ�ت م�شوؤوليه حمدودة تعمل يف جمال  �شركه 
�أي -  بنايه �ن جي  �شيتي �شنرت -  دي��رة  �شارع �لحت��اد - مقابل حمطه م��رتو  دب��ي -  �إم��ارة  �لعنو�ن:  �لقت�شاديه بدبي - 

�لطابق �ل�شابع – مكتب 703 - رقم مكاين : 3173094031 - هاتف رقم :0544452538
DUBAI@OBAIDLSHAMSIAADVOCATE.AE : لربيد �للكرتوين�

�ملنذر �ليه : �شركه بيكر لالن�شاء�ت �ملعدنيه �ض.ذ.م.م - وميثلها باول بيكر - بريطاين �جلن�شيه
�لتنميه   د�ئ��رة  �شادرة من   )643781( �لرخ�شه  برقم  �ل�شيار�ت  تاأجري  تعمل يف جمال  م�شوؤوليه حم��دودة  ذ�ت  �شركه 

�لقت�شاديه بدبي - �لعنو�ن : �لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �لرب�شا - بنايه بر�شاء هوريزون -مكتب رقم 207ط7
مكاين / 1893478226 - هاتف رقم : 0504982790  - 0504982225  حيث �إن �ملنذر قد حرر �إنذ�ر عديل 

للمنذر �إليه ومت ت�شديقه لدى كاتب �لعدل بدبي حتت رقم حمرر 2021/1/170282 بتاريخ 2021/8/9  
لذلك ،  فاإننا ننذركم وبالنيابه عن موكلنا �ملنذرة / �شركه ماك�شيمام لتاأجري و�ل�شيار�ت ب�شد�د قيمه �أو�مر �ل�شر�ء و�ملذكورة 
�أي��ام( من ��شتالمكم �لإن��ذ�ر حتي ل ن�شطر ��شفني �يل �تخاذ   5 �عالة و�لبالغ قدرة )107960( درهم )وذل��ك خالل 

�لإجر�ء�ت �لقانونيه يف مو�جهتكم وتكليفكم �مل�شاريف و�لتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شارة بنت ب�شري �شالمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002540/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شارة بنت ب�شري �شالمي 
حيث �نه بتاريخ 2020/3/26 قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة �ل�شقر �لوطنية للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 39937 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005266 يف  �لدعوى رقم

�أم �إي �في�شن �شريف�شيز )م م ح( جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�شارقة / �ملنطقة  �إىل �ملدعي عليه : جي 
�حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل / م�شتودع رقم 25 م 2 �يه 2-69 و 70  

بناء على طلب �ملدعية : بري �شينغ تيجا �شينغ. قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب :- �إلز�م �ملدعى 
عليها باأن توؤدى للمدعي مبلغ وقدره =/81.252 درهم )و�حد وثمانون �ألف ومائتان و�أثنان وخم�شون  
دولر �أمريكي( �أو ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي مبلغ وقدره =/ 298.194.84 درهم )مائتان وثمانية 
تاريخ قيد  %9 من  بو�قع  �لفائدة  و�أربعة وثمانية فل�شا( مع  و�أربعة وت�شعون درهم  �ألف ومائة  وت�شعون 

�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. - �لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
�لإحتادية  �ل�شارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/09/07 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �أنت 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير �لدعوى رقم 2 ( �شخ�شيا �أو بو��شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �أيام 

من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�شفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/30 م

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )7062/2021(

�ملنذر : �شركة كونا لالأعمال �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
بوكالة �ملحاميان : �أحمد ك�شو�ين وح�شن ك�شو�ين.

�ملنذر �إليه : �شركة �لحمدية للمقاولت و�لتجارة )جمهول حمل �لإقامة(
و�شتة  وم��ائ��ة  �أل��ف��ا  وث��الث��ون  )�شتة  دره��م��ا   36،136،51 وق���درة  ب���اأد�ء مبلغ  تكليف 
12% من  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  بالإ�شافة  فل�شاً  وو�ح��د وخم�شون  دره��م  وثالثون 

تاريخ �لإخالل وحتى متام �ل�شد�د وذلك خالل 5 �أيام عمل من تاريخ �لإنذ�ر.
عمل،  �ي��ام  خم�شة  خ��الل  �مل�شتحق  �ملبلغ  ت�شديد  يف  �إليها  �ملنذر  ف�شل  ح��ال  يف   : ثانياً 
حتتفظ �ملنذرة باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي تر�ها منا�شبة مبوجب �لقو�نني 

�ملعمول بها مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )7061/2021(

�ملنذر : �شركة كونا لالأعمال �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
بوكالة �ملحاميان : �أحمد ك�شو�ين وح�شن ك�شو�ين.

�ملنذر �إليه: �نرت�كت �نرتنا�شونال لالأعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي ذ.ذ.م
)جمهول حمل �لإقامة(

�أول: باأد�ء مبلغ وقدرة 147،761،82 درهم �إمار�تي )مائه و�شبع و�ربعون �لف و�شبعمائه 
وو�حد و�شتون درهما و�إثنان و ثمانون فل�شاً( بالإ�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية 12% من 
 : �أي��ام عمل من تاريخ �لإن���ذ�ر. ثانياً   5 تاريخ �لإخ��الل وحتى مت��ام �ل�شد�د وذل��ك خ��الل 
يف حال ف�شل �ملنذر �إليها يف ت�شديد �ملبلغ �مل�شتحق خالل خم�شة �يام عمل، حتتفظ �ملنذرة 
مع  بها  �ملعمول  �لقو�نني  مبوجب  منا�شبة  تر�ها  �لتي  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  باتخاذ 

حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة �ملحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

  �أم �لقيوين �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شيخة حممد ر��شد ميز     
)جزئي( مدين   UAQCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000252/ 

�إىل �ملنفذ �شد : �شيخة حممد ر��شد ميز 
هاتف   104 رقم  مكتب  �لأول  �لدور  �لربيطاين  �لبنك  بناية  �لقو��شم  كورني�ض  �خليمة  ر�أ�ض   : �لعنو�ن 

 0509777905 و   0566066801
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح  

�ملنفذ علي �شامل غامن �لزوهرى �لكعبي - �جلن�شية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله.  

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 28530.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

  �ل�شماء           
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�ض �خليمة باأن �ملدعوة / �شيخة يو�شف 
�حمد عبد�هلل �ل�شريف ، تقدمت بطلب تغري �ملقطع �لأول من 
�لتغري/  بعد  ��شمها  ليكون   ، ل�شمها  )�مليا�شه(  �إىل  )�شيخة( 
له م�شلحة  و�ن من  �ل�شريف.   �حمد عبد�هلل  يو�شف  �مليا�شه 
تاريخ  يوما من  يتقدم خ��الل خم�شة ع�شر  �ن  �لع��رت����ض  يف 

�لعالن �مام ق�شم �ل�شهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ض �خليمة.
قا�شي حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية
حازم �حمد �شامل  

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم 2539/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�شوع �لتنفيذ : ب�شدد تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1852/2020  جتاري جزئي  
طالب �لتنفيذ : �شركة م�شايف - �ض ذ م م فرع دبي  

عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - دبي - �شارع �خليل �لول - مبنى بناية 
م�شايف بارك - �شقة �لطابق رقم 9  - بالقرب من �ودى �شريفي�ض �شنرت  

هايرب  �ملدينة  ماجالن   -2 م  م  ذ  دب��ي  ف��رع  �ملدينة  ماركت ماجالن  �شوبر   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
ماركت �ض ذ م م - �شفتهما : منفذ �شدهما.  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية 
�و  �لتنفيذ  108594.52 دره��م �ىل طالب  به وق��دره  �ملنفذ  �ملبلغ  �أع��اله و�لز�مك بدفع  �ملذكورة 
خزينة �ملحكمة �شاملة �لر�شوم و�مل�شاريف.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممود ندمي تللو �لن�شو�تي   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003149/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممود ندمي تللو �لن�شو�تي 
�لعنو�ن : دبي - ديرة )�شاحب �شركة �ن تي �ن لتاأجري �ل�شيار�ت للكبار �ل�شخ�شيات( 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ علي ثاين جمعه �لغاوى �ل علي ، �جلن�شية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 701036 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
)1( �شركة �لفخامة للمقاولت �لبناء  )2( �ملر�يا لال�شت�شار�ت �لهند�شية   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003347/ 
�إىل �ملحكوم عليه : )1( �شركة �لفخامة للمقاولت �لبناء  )2( �ملر�يا لال�شت�شار�ت �لهند�شية   

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ مانع عبيد حممد عبيد �لظهوري  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 285013 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
غازي حممد منجور مر�شد غازي حممد �بو يو�شف   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000938/ 
�إىل �ملحكوم عليه : غازي حممد منجور مر�شد غازي حممد �بو يو�شف   

�لعنو�ن : �إمارة عجمان - منطقة �لنعيمية خلف حلويات لرين مغ�شلة جلفار 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد �شاهد �ل�شالم حممد �يوب - �جلن�شية : بنغالدي�شي 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 46319  

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

يف �لدعوى رقم 4840/2021/60 �أمر �أد�ء 
�ملنظورة يف : �أو�مر �لأد�ء و�إنفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

60.000.00 درهم )�شتون �لف  مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�شد�ر �لأمر بالز�م �ملطلوب �شده �لمر ب�شد�د مبلغ 
درهما( مع �لفائدة � لقانونية 12% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك وحتى متام �ل�شد�د مع �مل�شروفات و�لر�شوم و�لنفاذ  

�ملدعى : فريق �لبد�ع للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  - عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي بردبي �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من 
حمطة �أبر�ج �لإمار�ت �ملرتو فندق ميلينيوم بالز� �لدور )19( مكتب رقم 1902  

�ملطلوب �إعالنه : عدنان ظهور ظهور �حمد - �شفته : مدعى عليه 
2021/7/31 بالز�م �ملدعي  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ  �أمر  مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر 
يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  �ل��ف  �شتني  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
2021/4/28 وحتى متام �ل�شد�د وبالز�مه بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وبرف�ض طلب �لنفاذ 

لعدم وجود مقت�شى �و موجبا له.  
ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

يف �لدعوى رقم 4880/2021/60 �أمر �أد�ء  
�ملنظورة يف : �أو�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

م��و���ش��وع �ل���دع���وى : �مل��ط��ال��ب��ة ب���اإ����ش���د�ر �أم����ر �أد�ء لإل������ز�م �مل��ط��ل��وب �إ�����ش����د�ر �لأم�����ر ���ش��ده��م��ا ب�����ش��د�د م��ب��ل��غ وق����دره 
)1.341.896.88( مليون وثالثمائة وو�حد و�ربعون �لف وثمامنائة و�شتة وت�شعون درهما وثمانية وثمانون فل�شا( 
بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهما بالإ�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �إ�شتحقاق �ل�شيك وحتى 
تاريخ �ل�شد�د �لفعلي ، و�لر�شوم و�مل�شاريف. �ملدعى : �شتارليند - م د م �ض  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة 

�خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �مل�شتقبل - مبنى �بر�ج رجال �لعمال ��شبكت تاور - �شقة 3401  
�ملطلوب �إعالنه : �أدهم نبيل �إبر�هيم حممد خور�شيد - - �شفته : مدعى عليه 

�ملدعي  بالز�م   2021/8/5 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  : طلب  �لإع��الن  مو�شوع 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.341.896.88( مليون وثالثمائة وو�حد و�ربعون 
�لف وثمامنائة و�شتة وت�شعون درهما وثمانية وثمانون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك 
�لنفاذ  �ملحاماة ورف�شت طلب  �تعاب  �لف درهم مقابل  بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ   �لز�مهما  ، مع  �ل�شد�د  وحتى متام 

�ملعجل. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم 2910/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/341 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )63400 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : �أحمد جملي حممد  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة عجمان - �جلرف - عجمان - �شارع مقابل حمكمة عجمان - �شقة 104  
�ملطلوب �إعالنه : 1- رمي �لطاعي - �شفته : منفذ �شده   

�ملنفذ به  �ملبلغ  �أعاله و�لز�مك بدفع  �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  مو�شوع �لإعالن : قد 
وقدره 63400 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 
�لعالن. هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم 4592/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/3975 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )71705 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : عبد�لعزيز عبد�لروؤوف عبد�لرحمن �لعور  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ملرقبات - 

ديرة - دبي - �شارع �بوبكر �ل�شديق - مبنى �لقرن 21 - �شقة طابق 4 - مكتب 404  
�ملطلوب �إعالنه : 1- برينت وود لتجارة م�شتلزمات �خليول ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
و�مل�شاريف.  �لر�شوم  �شاملة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   71705

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
 18/2021/955 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد رفيق عبد�ل�شمد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )573.797 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�ملو�فق  �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  بالنفاذ  �لتام و�شمول �حلكم 
2021/9/12 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر 

               يف �لدعوى رقم 4855/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�شوع �لدعوى:  تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1998 جتارى جزئى 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1226960.90 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لعالن:  �ي ��ض ��ض جلوبال فورد�ينج يو �ي �يه �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  

طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �عالنهم:  1- لوجبريت�ض �نرتنا�شيونال خلدمات �ل�شحن �لبحري للب�شائع 

�ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  منفذ �شده 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع 
�ملحكمة.  �لتنفيذ�أو خلزينة  ( �ىل طالب  به وق��دره ) 1226960.90 درهم  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
 660/2020/211 تنفيذ عقاري 

 تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شركة �ت�ض �أيه بي �إن للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م 

  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عبد�هلل �شالح حم�شن فدعق �لو�حدي 

م�شروع   -  101 رق��م  ع��ب��ارة/�ل��وح��دة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
 wind one لرياح 1( مب�شاحة 55.86 - 2/�لوحدة رقم 102 - م�شروع�( wind one
)�ل��ري��اح 1( مب�شاحة 37.16 - 3/�ل��وح��دة رق��م 103 - م�شروع wind one )�ل��ري��اح 1( 
مب�شاحة 49.10 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2021/8/29. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

 3754/2021/207 تنفيذ جتاري 
 تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  بن حيدر هيلث كري �شيتي �ض.ذ.م.م 
  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ت�ض كيه ��ض �نك - فرع دبي )�شابقا �ت�ض . كيه . ��ض . 
�ركيتكت�ض �نك �أبوظبي( 

�لكائنة  �ل��وح��د�ت  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
)قطعة �ر�ض رق��م:2296 - منطقة معي�شم �لوىل - م�شاحة �لر�ض 01.4825 ق 
م - وفاء للمبلغ �ملطالب به )4836968.43( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        

 7119/2021/13 عمايل جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- بيك�شيل للمعد�ت �ملكتبية �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :تيتو�ض جوزيف �دو�رد جوزيف 

للمدعي مبلغ وقدره  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد 
)36.487( درهم �شتة وثالثون �لف و�ربعمائة و�شبعة وثمانون درهم - مع �لفائدة بو�قع %9 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام وتذكرة عودة للمدعي وعائلته ملوطنهم �لأ�شلي 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليها  �ملدعي  وت�شمني  دره��م   )2.500( �لبالغة  قيمتها  �و  �لهند  يف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/9/5 �ل�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذ�  بعد  عن 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
 1431/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- د�يناميك لل�شيانة �لعامة و�ملقاولت �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/علي �شليمان 

علي �شالمة  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :وينكادي�ض �شانكار �نار�يانان

وميثله:عبد�حلميد علي �بر�هيم حممد من�شي 
منها  ب�شورة  عليها  �مل��دع��ي  و�ع���الن  �ل��دع��وى  �ول:ت�شجيل  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�لتجارية  �لرخ�شة  كمدير من  ��شمه  عليها وحمو  �ملدعي  �د�رة  �ملدعي من  بعزل  ثانيا:�لق�شاء   -
للمدعي عليها لزو�ل �شفته و�ليعاز للد�ئرة �لقت�شادية بكتاب ر�شمي يت�شمن حمو ��شم �ملدعي 
بالر�شوم  عليها  �ملدعي  ثالثا:�لز�م   - �شفته  ل��زو�ل  كمدير  عليها  للمدعي  �لتجارية  �لرخ�شة  من 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/9/5 �ل�شاعة 9:30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        

 1810/2021/11 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- ريفيف خلدمات جدولة �لقرو�ض و�ملطالبات �ض.ذ.م.م/ومتثلها مالكتها 
ومديرتها �فرين �جنوم �شاه 2- �فرين �جنوم �شاه/ب�شفتها مالكة ومديرة �شركة ريفيف خلدمات 

جدولة �لقرو�ض و�ملطالبات �ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :بالنا�شر بن حممد فارحي

ومو�شوعها  بدبي  �لبتد�ئية  باملحكمة  جزئي  م��دين  رق����م:2021/1810  �لدعوى  عليكما  �أق��ام  قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن ب�شد�د مبلغ قدره )299.812( درهم مئتان وت�شعة وت�شعون 
�لفو�ئد  �ملادي و�ملعنوي مع  �لفا وثمامنائة و�ثني ع�شر درهم - تعوي�شا عن �خل�شارة و�ل�شررين 
�لقانونية بن�شبة 9% بد�ية من تاريخ �لقيام �ىل تاريخ �ل�شد�د �لتام و�حلكم بالنفاذ �ملعجل لل�شيغة 
و�لتعاب.   و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  �حلياة  على  �حلفاظ  ول�شرورة  �ملعي�شية 
�لدعوى  �د�رة  مكتب  يف  �شباحا   09:00 �ل�شاعة   2021/9/5 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لبتد�ئية �ل�شاد�شة لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4103/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شابعة رقم 228
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/3284 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )3.129.197.56( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : بنك ر�أ�ض �خليمه �لوطني �ض.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي -  بردبي - �شارع و�حة �ل�شيلكون - بناية بنك ر��ض �خليمة
�لدو�ت  لتجارة  �أي  ��ض  بي   -2 ماثيو  �شكاريا  فاديانات  ماثيو  �شرييل   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�ملكتبية �ض.ذ.م.م )كفيل �شامن( - �شفته : منفذ �شدهما
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع���الن  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )3129127.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:3402/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )72000( �ثنان و�شبعون �لف درهم مع 
�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف مع �شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل 

بال كفالة. 
�ملدعي:عبا�ض ديالو

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى �لو�شل - �شقة 303 - بجو�ر مز�يا �شنرت
�ملطلوب �إعالنه :  1- �ي�شاك كريميح  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع �لإعالن :طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/5/25 - بالز�م �ملدعي 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية بو�قع 5% من  يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )72.000( درهم و�لفائدة  بان  عليه 
�حلا�شل يف 2021/4/25 وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة منع 
�ملدعي عليه من �ل�شفر وحجز جو�ز �شفره لدى خزينة �ملحكمة و�لتعميم عليه لدى كافة منافذ �لدولة مع �شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة وتنوه �ملحكمة �ن �شند �ملديونية خال من �ية ��شارة لتعامل جتاري �و تنفيذ لعقد 
�لتجاري لذ� ق�شت �ملحكمة بالفائدة من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية على نحو ما �شلف بيانه .ولكم �حلق يف ��شتئناف 

رئي�ص �لق�شم�لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن حكم بالن�شر

38/2021/68 جتاري م�شارف جزئي
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )480260.94( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  �شركة �مل�شرق �ل�شالمي للتمويل �ض.م.خ  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- نور �حل�شن تنوير عبد �لغفور - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2021/6/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�شوع 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��اأن  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.خ  للتمويل  �ل�شالمي  �مل�شرق  ل�شالح/�شركة  �أع���اله 
وقدره )480.260.94( درهم �ربعمائة وثمانون �لف ومئتان و�شتون درهم و�ربعة وت�شعون فل�ض وبالر�شوم 
و�مل�شاريف ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت �ملحكمة ماز�د على ذلك من طلبات ،   حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
 5131/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �لرب�رى لد�رة �ملن�شات �ض.ذ.م.م   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :ملك �ل�شحر�ء لتاجري �ملعد�ت �لثقيلة �ض.ذ.م.م

وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد �ل�شام�شي 
بالز�م  ب��ت��اري��خ:2021/8/13  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �د�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  طلب 
�لف  توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )85.708.92( درهم خم�شة وثمانون  �أن  �ملعرو�ض �شدها 
و�شبعمائة وثمانية درهما و�ثنان وت�شعون فل�شا ، م�شافا �ليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها %5 
�شنويا تبد�أ من تاريخ تقدمي �لطلب وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملعرو�ض �شدها بامل�شاريف  

ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        
 4408/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
عبد�ل�شالم   -2 �����ض.ذ.م.م  �مل��زده��رة  �لكهربائية  �لج��ه��زة  جت���ارة   -1  : عليهما  �مل��دع��ي  �إىل 

مونودين   -  جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة فرديوم فا�شرت لتجارة �لعدد �ملعدنية 

طلب ��شت�شد�ر �أمر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/2 بالز�م �ملدعي 
�شبعة  دره��م   )47.151.28( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما 
�لقانونية  و�لفائدة   - فل�ض  وع�شرون  وثمانية  درهما  وخم�شون  و�حد  ومائة  �لف  و�ربعون 
بو�قع 5% من تاريخ 2021/6/23 وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ �ملعجل  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        
 4769/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�شف حنا زهرة

جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة م�شنع مينوتي در�ي مك�ض

وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�شي 
�ملدعي  بالز�م  ب��ت��اري��خ:2021/7/18  �لبتد�ئية  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي  �أمر  ��شت�شد�ر  طلب 
عليهما �لوىل �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - و�لثالث يو�شف حنا زهرة - بالت�شامن 
وقدره  مببلغ  �ملدعية  م�شتند�ت  بحافظة  تفا�شيلها  �ل��و�ردة  �ل�شيكات  قيمة  للمدعية  يوؤديا  بان 
 - فل�شا  وع�شرون  و�شتة  درهما  و�شتون  ت�شعة  ومائة  �ل��ف  وثمانون  �ربعة  دره��م   )84.169.26(
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة يف 2021/7/5 وحتى متام �ل�شد�د 
وبالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ورف�شت ماز�د على ذلك من طلبات 

، ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:3172/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثانية رقم 12

مو�شوع �لدعوى : ف�شخ �لتفاق �ملوؤرخ يف:2020/10/1 ومطالبة �ملدعي عليها برد غري �مل�شتحق من �لثمن ف�شال عن 
�لتعوي�شات و�لغر�مات �ملتوجبة ب�شبب �لتاخري و�خلطاأ يف تنفيذ �أعمالها وفقا لمر �ل�شر�ء وعر�ض �ل�شعار و�لتي 

�شيتم تف�شيلها يف خامتة �لطلبات. 
�ملدعي:�يه يف كيوبي لعمال �لديكور ذ.م.م - فرع دبي/ممثلة مبالكتها �ل�شيدة/مروة �شباح ر�شيد

عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار مكتب �بر�هيم ح�شن �ملال وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية - �مارة دبي - منطقة 
ديرة - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - �شارع بور �شعيد �شرق - بناية �شيتي �فينو - مكتب رقم 707 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �شين�ض ميدل �ي�شت �نترييرز �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها ف�شخ �لتفاق �ملوؤرخ يف:2020/10/1 ومطالبة �ملدعي عليها 
برد غري �مل�شتحق من �لثمن ف�شال عن �لتعوي�شات و�لغر�مات �ملتوجبة ب�شبب �لتاخري و�خلطاأ يف تنفيذ �أعمالها 
وفقا لمر �ل�شر�ء وعر�ض �ل�شعار و�لتي �شيتم تف�شيلها يف خامتة �لطلبات. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
2021/9/7  �ل�شاعة 08.30 �ض يف قاعة �لتقا�شي عن بعد ، لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 4090/2021/60 �مر �د�ء    
مو�شوع �لدعوى :��شد�ر �لمر بالز�م �ملطلوب �شدها بان توؤدي �ىل �لطالبة مبلغ وقدره 

)225.437.63( درهم مائتان وخم�شة وع�شرون �لف و�ربعمائة �شبعة وثالثون درهما وثالثة 
و�شتون فل�شا - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �مر �لد�ء وحتى �ل�شد�د �لتام 

مع �لر�شوم و�مل�شاريف و�شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  
طالب �لإعالن : دبي بال�شرت در�ى مك�ض ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب �لمر 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �لعابر للمقاولت ملالكها عبد�هلل �ل عبد�هلل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م 
- �شفته بالق�شية : مطلوب �شدها   - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : 
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/8/26 تكليفكم بالوفاء 

مبا جاء �عاله وذلك خالل 5 �يام من ن�شر هذ� �لعالن بالوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله.
رئي�ص �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن حكم بالن�شر        
1401/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ل��ن��ه��ده لالعمال  �شم�ض   -2 �������ض.ذ.م.م  �ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ل��الع��م��ال  ���ش��وب��ه��ا   -1 ع��ل��ي��ه��م��ا/  �إىل حم��ك��وم 

�لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�شي �م �ل �نرتنا�شيونال دبي �ض.ذ.م.م 

وميثله : مارون وديع مطر 
باأن  �ملدعي عليها �لوىل  �ل�شركة  بالز�م  بتاريخ  2021/5/4   �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  نعلنكم 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )145.092.76( درهم مائة وخم�شة و�ربعون �لف و�ثنان وت�شعون درهما و�شتة 
و�شبعون فل�شا - م�شافا �ليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% �شنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�شل 
يف 2021/2/16 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها �لوىل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

 �إعـــالن �شطب قيد
)�جلن�شية:  �يه  ��ض  فرن�شا  �خلليجي  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرن�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �ل�شارقة )�لعنو�ن: 
رقم  حتت  و�ملقيدة  �ض.ب:854(   - ح�شن  حممد  مبنى   - �ملدفع  �بر�هيم  �شارع 
)91( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
�لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  2015 يف  ل�شنة   )2( رقم 
رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب 
يتجاوز  ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��ض  يف  �حلق 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر 

�لتجاري �ض.ب:)3803( - �ل�شارقة.
 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

 �إعـــالن �شطب قيد
)�جلن�شية:  �يه  ��ض  فرن�شا  �خلليجي  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرن�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة ر�أ�ض �خليمة )�لعنو�ن: 
- منطقة  - �ض.ب:771  �لقا�شمي  �شقر  بن  �حمد  �ل�شيخ  بناية   - �ملنت�شر  �شارع 
�لجنبية يف  �ل�شركات  �شجل  رقم )91( يف  و�ملقيدة حتت  - �ض.ب:771(  �لنخيل 
�لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات 
�عتماد  �شاأن  2010م يف  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��شهم 
�ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �ض.ب:)865( - ر�أ�ض �خليمة.
 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  588/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

رقم  بال�شتئناف  و�ملعدل  عقاري   44/2019 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
668/2019 ��شتئناف عقاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )492973( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : حممد فكري فتحي حممد ح�شني �لديب
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لنهدة �لوىل - دبي

وميثله:يون�ض حممد عبد�هلل ح�شن �لبلو�شي
�ملطلوب �إعالنه : 1- ز�نادو للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
وقدره )492973( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
ت��اري��خ ن�شر هذ�  ي��وم��ا م��ن  �مل��ذك��ور خ��الل )15(  ب��ال��ق��ر�ر  �لل��ت��ز�م  �لتنفيذية بحقكم يف ح��ال��ة ع��دم 

�لعالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/1000 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد عا�شم �شهز�د حممد �شريف  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )725.202(

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 �ل�شاعة   2021/9/6 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
 1035/2021/100 �حو�ل نف�ص م�شلمني 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ر��شيل ثار�ييل �ي�شاكوتي  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :مهله نالكات �شاهل 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بنفقة زوجية ونفقة �ولد �شاملة وم�شكن 

�شرعي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 �ل�شاعة   2021/9/12 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
فاأنت مكلف  لذ�  �لقرهود  �ل�شخ�شية يف منطقة  �لتقا�شي عن بعد يف مبنى �لح��و�ل 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن حكم بالن�شر        
16/2021/1401 جتاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ل��ن��ه��ده لالعمال  �شم�ض   -2 �������ض.ذ.م.م  �ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ل��الع��م��ال  ���ش��وب��ه��ا   -1 ع��ل��ي��ه��م��ا/  �إىل حم��ك��وم 

�لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�شي �م �ل �نرتنا�شيونال دبي �ض.ذ.م.م 

وميثله : مارون وديع مطر 
�ملدعي عليها �لوىل بان  �ل�شركة  بالز�م  بتاريخ  2021/5/4   �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  نعلنكم 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )145.092.76( درهم مائة وخم�شة و�ربعون �لف و�ثنان وت�شعون درهما و�شتة 
و�شبعون فل�شا - م�شافا �ليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% �شنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�شل 
يف 2021/2/16 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها �لوىل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب 

حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن حكم بالن�شر        
3438/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه/ 1- مانوج كومار بار�مي�شكومار بار�مي�شكوم  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني �ض.م.ع 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2020/11/9  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  نعلنكم 
بالز�م �ملدعي عليه مت�شامنا مع �شركة ماجنو�ض  ���ض.م.ع  ر�أ���ض �خليمة �لوطني  ل�شالح/ بنك 
للت�شميم ���ض.ذ.م.م بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )337.137.69( ثالثمائة و�شبعة وثالثون 
و�لف  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  فل�شا  وت�شعون  وت�شعة  درهما  وثالثون  و�شبعة  ومائة  �لف 
قابال  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة ورف�شت ماعد�  �تعاب  دره��م مقابل 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2941/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى :  

طالب �لإعالن / 1-كار لينك لتاأجري �ل�شيار�ت �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  كرم بود�ليا -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
فيما بينهما ب�شد�د مبلغ )99700 درهم(  بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ل�شتحقاق حتى تاريخ متام �ل�شد�د �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/8/31  �ل�شاعة 8.30 �ض يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر        
 3734/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- بي�شت �يجل للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م

جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :خالد �قبال ني�شار حممد
وميثله:مروه حمد �شعيد م�شلم �لريامي 

طلب ��شت�شد�ر �أمر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/6/12 
دره��م خم�شة  وق��دره )85.000(  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  �ملدعي عليها  بالز�م 
�تعاب  ومقابل  و�لر�شوم  بامل�شروفات  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  درهم  �لف  وثمانون 
��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر  ، ولكم �حلق يف  �ملحاماة 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13328 بتاريخ 2021/8/31 

�عالن بالن�شر 
 207/2021/774 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
���ض.ذ.م.م 2- �شالح �شفا حكيم خليلى ب�شفته  �لعامة  �ملنفذ �شدهم/1-  �شمري عبا�ض للتجارة  �ىل 
كفيل و�شامن ملديونية �شمري عبا�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 3- �شات ل�شناعة �ملو�د �لعازلة �ض.ذ.م.م 
4- �شفا مريز� �شالح حكيم  ���ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �شمري عبا�ض  ملديونية  ب�شفتها كفيل �شامن 

خليلى ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شمري عبا�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 
  جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك ملي �ير�ن 
وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11062645.24( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 
15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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عني حمورابي.. رحلة اجلزائري 
وحيد حمرا�ض يف مواجهة اجلهل

�إ�شارة  �أخ��ذت رو�ي��ة �لكاتب عبد �للطيف ولد عبد �هلل ��شم عني حمور�بى يف 
�لكاتب  ي��رد  �لتي  للحقيقة  متهيد�  بالعني  �لعني  بابل  ملوك  �شاد�ض  ق��ان��ون 
�إي�شالها وهى �أن �ملجتمعات �أي�شا تنتقم و�أن �لأفر�د �لعاديني ميكنهم �لنتقام 

ممن �آذوهم حتى عن طريق �ل�شدفة ولو بعد حني.
وتبد�أ �لأحد�ث من “وحيد حمر��ض” �لعائد من �أملانيا مغامرة من نوع خا�ض 
للبحث عن �أثر تاريخي يف م�شقط ر�أ�شه �لذي غادره يف ظروف مل يك�شف عنها 
مبا�شرة و فيها �شنكون �أمام ك�شف خيط رفيع بني �حلقيقة و �لوهم حيث مع 

كل ف�شل تزيد عملية �لك�شف �أكرث و�شوحا.
للتنقيب  �أوروبية  بعثة  ر�أ�شه يف �جلز�ئر مع  �إىل م�شقط  يعود وحيد حمر��ض 

على �لآثار، ليجد نف�شه يف مو�جهة ذكريات �ملا�شي �لتي دفنها عقله �لباطن.
�لتي  و�لإرها�شات  �لبطل  ت�شرفات  خالل  من  �ملجتمع  �أو�شاع  �لعمل  يتناوَل 
ُيعاين منها، هذه �لإرها�شات �لتي جاءت نتيجة ملجتمٍع ما ز�ل يعي�ض ويقتاُت 

على �خُلر�فة ونبذ �لعلم، ول يويل �أهمية لتن�شئة �لفرد على �لعلم.
ت�شعه  ب��ل  �ل�شريعة،  �ل��ق��ر�ءة  فر�شة  �ل��ق��ارئ  متنح  ل  ُمتقنة  رو�ئ��ي��ة  �حَلبكة 
�أمام �إ�شار�ٍت كثرية للو�شول �إىل �لفهم �ل�شحيح لأحد�ثها، ويَتّ�شح لك  د�ئماً 
�أو يعي�ض حالة من �لُفقد�ن  �ل��رو�ي ي�شعُر بالإنف�شام،  �أن  من خالل �ل�شطور 

�جلزئي للذ�كرة.
هذ�  �أظنك جتهل  ول  وحيد  يا  �ل�شباب  ثمرُة  “�لع�شق  �لرو�ية:  ومن مقاطع 
مت  تقَدّ مهما  �شاباً  ف�شتظُلّ  �ل�ُشعور  ذلك  على  حُتافظ  �أن  ��شتطعَت  �إن  ولكن 
و�أي�شا: »�أكرُث �لنا�ض جتربة هم �ملُذنبون و�لفا�شلون �لذين ُتغلق  بَك �ل�شن”، 

�أمامهم كل �أبو�ب �خلري«.
وعبد �للطيف ولد عبد �هلل كاتب جز�ئرى �شدر له �شنة 2016 رو�ية خارج 
�ل�شيطرة وهي رو�ية فانتازية بطابع بولي�شي عن د�ر �لإختالف باجلز�ئر و د�ر 
�شفاف بلبنان، و�شدر له �شنة 2018 رو�ية �لتربج عن نف�ض �لد�رين ويف �شنة 
2020 ن�شرت رو�يته عني حمور�بي عن د�ر م�شكلياين وميم وقد و�شلت هذه 

�لرو�ية �إىل �لقائمة �لق�شرية للجائزة �لعاملية للرو�ية �لعربية 2021.

�صدور الطبعة الثانية لكتاب »تيك دولف« 
لأحمد طارق عن التكنولوجيا وم�صاكلها

�شدرت حديثا �لطبعة �لثانية لكتاب “تيك دولف” لأحمد طارق، و�لذي يتناول 
به من تغري�ت وحتولت.=وكانت  �أحدثته  وما  بال�شو�شيال،  �ملجتمع وعالقته 
�لطبعة �لأوىل للكتاب قد �شدرت فى معر�ض �لقاهرة �لدوىل للكتاب 2020، 
معظم  لها  يتعر�ض  �ل��ت��ي  و�ل�شعبة  �ملحرجة  �مل��و�ق��ف  ب��ني  يجمع  ك��ت��اب  وه��و 
�لأ�شخا�ض ب�شبب �مل�شاكل �لتقنية.ويعترب كتاب تيك دولف �لذي �شدر عن د�ر 
�لأهر�مات للن�شر، هو ثاين كتابات �أحمد طارق بعد كتاب “�لذكاء �ل�شطناعي 
م�شاكل  عن  �لكتاب  2018.ويتحدث  ع��ام  �شدر  �ل��ذي  �حلديث”  �لع�شر  يف 
و�قعية يعاين منها �لكثريون حتى �لآن، ب�شبب �شيطرة �لتكنولوجيا و�لأجهزة 
بر�مج  خ��الل  من  �لهو�تف  على  �لتج�ش�ض  مثل  �ليومية،  حياتنا  يف  �حلديثة 
�إن  ط��ارق،  �أحمد  �مل��ح��ذوف��ة.وق��ال  �مللفات  ��شتعادة  بر�مج  ��شتخد�م  �أو  خفية، 
�لكتاب تناول بع�ض �لق�شايا و�لق�ش�ض �حلقيقة �لتي تد�ولتها �أروقة �ملحاكم، 
�لكتاب  �أن  مو�شًحا  للبع�ض،  �ل�شخ�شية  �حلياة  �خ��رت�ق  �أو  �ب��ت��ز�ز�  ك��ان  �شو�ء 

يتناول طرق �لتعامل معها بن�شائح مب�شطة تنا�شب جميع �لفئات.

•• اأبوظبي-الفجر:

�حتفال  �لإمار�تية  �ل�شحفيني  جمعية  نظمت 
وذل��ك يف مقر �جلمعية  �مل��ر�أة �لمار�تية،  بيوم 

بفرع �أبوظبي. 
�إد�رة  رئ��ي�����ض جمل�ض  �حل���م���ادي،  و�أك����د حم��م��د 
ج��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ح��ف��ي��ني �لإم����ار�ت����ي����ة، ب����اأن �مل����ر�أة 
�لإم��ار�ت��ي��ة حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ م��ن �لقيادة 
�ل�شيخة  �شمّو  م��ن  ب��دع��م  �شيما  ول  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
�لعام رئي�شة �ملجل�ض �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
»�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لإمار�ت«، و�لتي �طلقت �شموها �شعار �لحتفال 

طموح  »�مل��ر�أة  ليكون   ،2021 لعام  �ليوم  بهذ� 
و�إ�شر�قة للخم�شني«، ومن هذ� �ملنطلق �حتفلت 
�ل�شحافة  قطاع  يف  �لمار�تية  باملر�أة  �جلمعية 
و�لإعالم تقدير� لعطائها وجهودها �لكبرية يف 

خدمة جمتمعها، وتاأدية لر�شالتها �لنبيلة.
�مل��م��ي��زة �لتي  �أن �جل��ه��ود  و�أ����ش���اف �حل���م���ادي: 
تقوم بها �ملر�أة يف قطاع �ل�شحافة و�لإعالم هو 
فيه  �لعمل  يتطلب  فهو قطاع  ن��وع خا�ض،  من 
طبيعة معينة، ولي�ض مرتبط بوقت مما يجعل 
�ملو�ءمة  فيها  تهدف  �ع��ب��اء  و�شط  تعمل  �مل���ر�أة 
�لأ�شرة ل�شتقر�ر  �لعمل و�شوؤون  بني متطلبات 

�حلياة �لجتماعية.
�لتقدير  عبار�ت  �ليوم  نر�شل  �حل��م��ادي:  وق��ال 

�لزميالت  ج��م��ي��ع  �إىل  و�لع�����ت�����ز�ز  و�ل���ث���ن���اء 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ات �ل��الت��ي �خ����رتن �ل��ع��م��ل يف مهنة 
لل�شحافة  حقيقية  �إ�شافة  فاأ�شبحن  �ملتاعب، 
�شاحبة  ب��الط  يف  �جلميلة  ب�شمتهن  وو�شعن 

�جلاللة مما �أ�شاف للمهنة �أبعاد� جديدة.  
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ح�شني �مل��ن��اع��ي، ن��ائ��ب رئي�ض 
�لإمار�تية،  �ل�شحفيني  جمعية  �إد�رة  جمل�ض 
و�لإعالم  �ل�شحافة  قطاع  يف  �لمار�تية  باملر�أة 
تبوؤت منا�شب قيادية فهي �لآن رئي�شة حترير 
�ل�شحفيني  زمالئها  وت�شارك  يومية  �شحيفة 
�ملوؤ�ش�شات  د�خ���ل  �ل��ك��ث��رية  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل��و�ق��ع  يف 
توىل  �جل��م��ع��ي��ة  و�أن  و�لع��الم��ي��ة،  �ل�شحفية 
�ملر�أة لالرتقاء و�لتطور  �هتمام لدعم م�شاركة 

�لد�ئم يف هذ� �لقطاع �لهام.
ميثلن  �لزميالت  �إج��م��ايل  �أن  �ملناعي،  و�أو���ش��ح 
�لأع�شاء باجلمعية،  �إجمايل  %23 من  ن�شبة 
 15% و�أن �ل�شحفيات �ملو�طنات ميثلن ن�شبة 
�ل�شحفيات  ن�شبة  و�أن  �لأع�����ش��اء،  �إج��م��ايل  من 
�إجمايل  م��ن   47% ن�شبة  ميثلن  �مل��و�ط��ن��ات 

�لأع�شاء �ملوطنني.
من  ع�شو�ت  �شحفيات  �حلفل  خ��الل  و���ش��ارك 
جمعية �ل�شحفيني �لإمار�تية كل من �لع�شو�ت 
فاطمة حممد �لهديدي، ورحمة �شامل، ومرمي 
عبد�هلل،  �إح�شان  و�ل��دك��ت��ورة  �لرميثي،  حممد 
وفد�ء مر�شد، حيث �شاركن بتجاربهن �لإعالمية 
�ل�شحفية �لغنية و�لو��شعة و�ملتنوعة يف جمال 

�لدكتورة  �ل�����ش��اع��رة  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا  �ل�����ش��ح��اف��ة. 
�لإمارتية،  �مل���ر�أة  ع��ن  بق�شائد  �لكعبي  �أ���ش��م��اء 
�لت�شكيلية لطيفة حممد عدد  �لفنانة  وقدمت 
و�لقيادة  ب��امل��ر�أة  �ملرتبطة  �لفنية  �للوحات  من 

�لر�شيدة �إهد�ء للجمعية.
تذكارية  دروع  ت���وزي���ع  مت  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�مل���������ش����ارك����ات، ف�����ش��ال ع����ن جميع  ل���ل���زم���ي���الت 
�لعالميات �لإمار�تية �لعاملني يف �جلمعية و 

�لالتي �شددن ��شرت�كاتهن عن عام 2021. 
ياأتي �شعار �لحتفال بيوم �ملر�أة �لإمار�تية هذ� 
�لعام، جت�شيد�ً لطموح �ملر�أة �لإمار�تية، �لذي ل 
حدود له باإ�شر�قة وتفاوؤل مل�شتقبل �أف�شل و�أكرث 
�زدهار�ً وتقدماً، يف ظل رعاية �لقيادة �لر�شيدة 

�ملر�أة  بدعم ومتكني  كبري�ً  �هتماماً  �أول��ت  �لتي 
�ملجتمع  �ل���ري���ادي يف خ��دم��ة  ب���دوره���ا  ل��ل��ق��ي��ام 
لكل مقومات  �ل��د�ع��م��ة  �لبيئة  ووف���رت  وه��ي��اأت 
لها  ل��ت��ك��ون ح��اف��ز�ً  �لتمكني  وب��ر�م��ج  �ل��ن��ج��اح، 
ولتتبو�أ  و�مل��ب��دع��ة،  �خل��الق��ة  طاقاتها  لإط���الق 

�أعلى �ملنا�شب �لقيادية يف �لدولة.
تكرميا  �ليوم  بهذ�  �جلمعية  �حتفال  ياأتي  كما 
م�شتحقا للمر�أة �لإمار�تية وجلميع �ل�شحفيات 
�ملتاعب  م���ه���ن���ة  يف  �ل���ع���م���ل  �خ�������رتن  �ل����الت����ي 
كفاءتهن  و�أثبنت  لل�شحافة  �إ�شافة  و�أ�شبحن 
�جلاللة،  ���ش��اح��ب��ة  ب����الط  يف  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ن 
�شنو�ت  ليليه  �لتاأ�شي�ض  �شنو�ت  وكن عن�شر� يف 

�لتمكني.

تقديرا لعطائها الكبري يف بالط �ساحبة اجلاللة 

جمعية ال�صحفيني تكرم املراأة الإعالمية الإماراتية

مل تكن نازك �ملالئكة وحدها �ل�شباقة �إىل كتابة �ل�شعر �حلر فهناك بدر 
بع�ض  تقريبا مع  �لوقت  نف�ض  �مل�شرية يف  بد�أ معها  �لذى  �ل�شياب  �شاكر 
�ملحاولت �لأخ��رى يف م�شر و�ل�شام، وقد بد�أ بعدها بفرتة ب�شيطة عبد 
�لريادة  لها  �أنه يح�شب  �ل�شعور �حلر كذلك غري  يكتب  �لبياتى  �لوهاب 
د�ئما لكونها �أول �شاعرة عربية تك�شر �ملاألوف وتتخطى حاجز �لعرو�ض.

و�أ�شدرت نازك �ملالئكة ديو�نها �لأول عا�شقة �لليل عام 1947 وكانت يف 
�لر�بعة و�لع�شرين �إذ ولدت عام 1923، وقد بد�أت مع �ملطولت �ل�شعرية 
مثل ق�شيدة “ماأ�شاة �حلياة” �ملكتوبة وفقا للنظم �لعمودى، وقد كتبت 
عام  �لق�شيدة  هذه  نظمت  �أنها  �لليل  عا�شقة  �لأول  ديو�نها  مقدمة  فى 

1945 و�متدت �إىل عام 1946.
ومن �أ�شهر ق�شائدها ق�شيدة عن �لكولري� وهو �لوباء �لذى كان يح�شد 

�لنا�ض ح�شد� وفيها تقول:

�شكن �لليل
��شغ �إىل وقع �شدى �لأنات

يف عمق �لظلمة ، حتت �ل�شمت ، على �لأمو�ت
�شرخات تعلو ، ت�شطرب

حزن يتدفق ، يلتهب
يتعرث فيه �شدى �لآهات

�شلمى  و�لدتها  كانت  ،حيث  لأ�شرة مثقفة  بغد�د  �ملالئكة يف  نازك  ولدت 
“�أم  �أدبي هو  �ملالئكة تن�شر �ل�شعر يف �ملجالت و�ل�شحف �لعر�قية با�شم 
نز�ر �ملالئكة” ولها �أثر كبري يف تنمية موهبتها وكانت حتفظها �لأوز�ن 
فرتك  �ملالئكة  �شادق  �أب��وه��ا  �أم��ا  �لعرو�ض،  علم  حددها  �لتي  �ل�شعرية 

موؤلفات �أهمها مو�شوعة “د�ئرة معارف �لنا�ض” يف ع�شرين جملد�ً.
بالثائرة �ل�شورية نازك �لعابد، �لتي  وقد �ختار و�لدها ��شم نازك تيمناً 

�لعام  �لفرن�شي يف  �لح��ت��الل  �ل�شوريني يف مو�جهة جي�ض  �ل��ث��و�ر  ق��ادت 
�لذي ولدت فيه �ل�شاعرة.

�نتقلت  ثم  1944م،  عام  �لعربية وتخرجت  �للغة  �ملالئكة  نازك  در�شت 
�إىل در��شة �ملو�شيقى ثم در�شت �للغات �لالتينية و�لإجنليزية و�لفرن�شية 
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ثم �نتقلت للتدري�ض يف جامعة بغد�د ثم 

جامعة �لب�شرة ثم جامعة �لكويت.
1990 على   و�نتقلت للعي�ض يف ب��ريوت ملدة عام و�ح��د ثم �شافرت عام 
خلفية حرب �خلليج �لأوىل �إىل �لقاهرة حيث توفيت، وح�شلت نازك على 
جائزة �لبابطني عام 1996، كما �أقامت د�ر �لأوبر� �مل�شرية عام 1999 
�ل�شعر  �ن��ط��الق��ة  على  ق��رن  ن�شف  م���رور  مبنا�شبة  لتكرميها  �ح��ت��ف��اًل 
�حلر يف �لوطن �لعربي و�لذي مل حت�شره ب�شبب وتوفيت يف �شيف عام 

...2007

1851( ذ�ع �شيتها  – 1 فرب�ير   1797 �أغ�شط�ض  مارى �شيلى )30 
بعدما ن�شرت رو�يتها “فر�نك�شتاين” و�لتى ل تز�ل حتظى ب�شعبية على 

م�شتوى �لعامل، ن�شرتها فى �شنة 1818 دون �لك�شف عن هويتها.
ومارى �شيلى كان زوجها هو �ل�شاعر �ل�شهري “بري�شى �شيلى” ووفكرت 
فى �لرو�ية فى �شوي�شر� فى منزل لالإجاز�ت حيث كان �جلميع يتناق�شون 

حول �لعلم وي�شردون ق�ش�شا عن �لأ�شباح. 
 وتدور �أحد�ث �لرو�ية عن طالب ذكى ��شمه فيكتور فر�نكن�شتاين يكت�شف 
فى جامعة ركن�شبورك �لأملانية طريقة ي�شتطيع مبقت�شاها بعث �حلياة 

فى �ملادة، ويبد�أ فر�نكن�شتاين بخلق خملوق هائل �حلجم ولكنه يرتكب 
خطاأ، فيكت�شف �أن خملوقه غاية فى �لقبح،

يعود  �أن تدب �حلياة فيه بربهة يهرب من خمترب �جلامعة، ثم   وقبل 
بعد ذلك مع �شديقه هرنى �لذى جاء لزيارته �إىل �ملخترب، ولكنهما ل 
يجد� ذلك �مل�شخ �لهائل، وت�شتمر �أحد�ث �لق�شة بحادثة قتل �أخ فيكتور 
ويعلم  �أثرها �خلادمة،  تعدم على  باطلة  بتهمة  ثم  �مل�شخ،  ذلك  قبل  من 

فر�نكن�شتاين �أن م�شخه هو �مل�شئول عن هذه �لأحد�ث، 
وبعدها ياأتيه �مل�شخ ويطلب منه �أن ي�شنع له �مر�أة لأنه ي�شعر بالوحدة، 

بعد �أن قام بخدمة عائلة فالحية خفية وتعلم منهم �لقر�ءة و�لكتابة، 
ولكن �لعائلة فزعت منه و�شربته عندما ظهر لهم، ويربر �مل�شخ �أفعاله 
فى قتل �لأخ �أنه مل يق�شد قتله، و�إمنا �أر�د �إ�شكات �شر�خه �ملتو��شل ب�شبب 
�خلوف، ولقد ��شتدل �مل�شخ على �شانعه لأنه عرث على دفرت مذكر�ته فى 
�ملخترب قبل �أن يغادره، وعندما تعلم �لقر�ءة و�لكتابة ��شتطاع �أن يجده 

مرة �أخرى.
�لغر�ض مع  لهذ�  ويذهب  �م��ر�أة  له  ي�شنع  �أن  على  فر�نكن�شتاين  يو�فق 
�شديقه هرنى �إىل �أ�شكتنلند�، وقبل �أن يتم �شنع �ملر�أة �مل�شخ يخ�شى �أنها 
م�شخا  �أجنبا  رمب��ا  �إنهما  فى  ويفكر  �ل��ذك��ر،  �مل�شخ  مثل  �شريرة  �شتكون 
�إمتامه له، وهنا  ب��د�أه قبل حلظات من  �شريرة جديدة، لذلك يدمر ما 
ي�شعر �مل�شخ �لذى كان ير�قب عمله ب�شوء عمل فر�نك�شتاين ويحاول قتل 

فر�نكن�شتاين نف�شه �إل �أن هذ� يتمكن من �لفر�ر.
 يعود فر�نكن�شتاين �إىل بلدته ويتزوج ولكن �مل�شخ يقتل زوجته فى نف�ض 
�لتى  �لرهيبة  �لأح��د�ث  فر�نكن�شتاين حزنا من  �أب  �لعر�ض، ميوت  ليلة 
ويذهب  ليقتله  �مل�شخ  عن  �لبحث  فر�نكن�شتاين  يقرر  �لعائلة،  قا�شتها 
لأجل ذلك �إىل �لقطب، بعد �أن �أخذه تتبع �آثار �مل�شخ �إىل هناك، وهناك 
تعرث عليه �شفينة م�شتك�شفه فيق�ض عليهم حكايته فى �لبحث عن �مل�شخ، 
�شانعه  ل��ريى  �مل�شخ  وياأتى  ق�شري  وق��ت  بعد  مي��وت  فر�نكن�شتاين  ولكن 
ميتا، ويحاول �أن يلقى نف�شه فى نار م�شتعله كملجاأ �أخري ب�شبب �شعوره 

بالعار ب�شبب كل ماح�شل.

ديوان عا�صقة الليل يخط الأحرف الأوىل لنازك املالئكة

مارى �صيلي .. حكاية امراأة �صنعت جمدها برواية
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ا�ستفدت وتعلمت من جميع الفنانني واملخرجني

اأ�صماء اأبو اليزيد: جميع ال�صخ�صيات 
التي قدمتها ت�صبهني

مل�شل�شل  ت��ر���ش��ي��ح��ك  ج����اء  ك��ي��ف  �ل���ب���د�ي���ة..  يف   •
�لختيار2؟

"عالية"،  ل��دور  ميمي"  "بيرت  �ملخرج  ر�شحني   -
لهذ�  و�ن�شمامي  يل  لختياره  ج��د�  �شعدت  وق��د 
و�ل����ذي يج�شد بطولت  �مل��ه��م،  �ل���در�م���ي  �ل��ع��م��ل 
من  ب��اأرو�ح��ه��م  �شحو�  �ل��ذي��ن  �شهد�ئنا  وم��الح��م 
على  �لغايل  �لوطن  ه��ذ�  �آمنني يف  نعي�ض  �أن  �أج��ل 
تر�شيحي  عند  غامرة  ب�شعادة  �شعرت  لهذ�  قلوبنا، 
للعمل وقررت �أن �أجتهد قدر ��شتطاعتي حتى 
�لفنية  �مل�شئولية  هذه  قدر  على  �أك��ون 

�لكبرية.

• كيف كانت ��شتعد�د�تك 
للقيام بهذه �ل�شخ�شية؟

- بد�أت بقر�ءة �ل�شيناريو 
ث��م �ج��ت��م��ع��ت م��ع �ملخرج 
ميمي"  "بيرت  �لأ����ش���ت���اذ 
�أحمد  �ل���ر�ئ���ع  و�ل���ف���ن���ان 
مكي يف "بروفة تر�بيزة" 
�ل�شخ�شية  �أب��ع��اد  لفهم 
كافة  ع���ن���د  و�ل������وق������وف 
�ل����ت����ف����ا�����ش����ي����ل، وك����ان����ت 
ه��������ذه �ل������ش�����ت�����ع�����د�د�ت 
مهمة  و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت 
حتى  يل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة 
ب���������ش����دة من  �أق������������رتب 
و����ش���م���ات هذه  �أ�����ش����ر�ر 
�ملحورية  �ل�شخ�شية 
م�شاهد  ب��ع�����ض  يف 

�لعمل.

ما   •

هو �أ�شعب �مل�شاهد �لتي قمِت بتج�شيدها يف �لختيار2؟
�إنه كانت هناك م�شاهد �شعبة، بل بالعك�ض جميع  �أتفل�شف و�أق��ول  - لن 
م�شاهدي كانت �شل�شة وب�شيطة و�مل�شاعر كانت جميلة جد�، كما �أن �أجو�ء 
�لعمل �أي�شا كانت �إيجابية وكان هناك تعاون كامل بني فريق �لعمل، وهذ� 

بطبيعة �حلال ي�شنع �لفارق يف �ل�شخ�شيات �لتي نقدمها.

�حلقيقية؟ �شخ�شيتك  "عالية" ت�شبه  �شخ�شية  • هل 
و�شخ�شية  �مل�����ش��رتك��ة،  �ل�����ش��ف��ات  بع�ض  جتمعنا  كب�شر  ن��ح��ن  بالطبع   -
"عالية" و�قعية جد�، فمن �ملمكن �أن ت�شبه �أي فتاة يف �لكثري من �ل�شفات 
�أهمها  ع��دي��دة  �شفات  يف  ت�شبهني  بالفعل  �أن��ه��ا  �مل��وؤك��د  لكن  �لإن�شانية، 

�لب�شاطة و�ل�شال�شة و�لو�قعية.

�جلمهور  يف  �أث��رت  ومل��اذ�  �ل�شخ�شية؟  ه��ذه  جن��اح  �شر  م��ا   ر�أي��ك  • يف 
بهذ� �ل�شكل؟

- �أول �لتوفيق من �هلل، ثانيا �أرى �أن �ل�شخ�شية �أثرت يف �جلمهور ب�شبب 
ب�شاطة تفا�شيلها وت�شابه ظروفها مع �لو�قع �لذي نعي�شه، وهذ� يجعل 

�مل�شاهد ي�شعر وكاأنها �شخ�شية قريبة منه، ك�شديقته مثال.

ميمي؟ بيرت  �ملخرج  مع  �لعمل  كان  • كيف 
- بيرت ميمي خمرج حمرتف ومتميز يف عمله، وهذ� يعترب ثاين تعاون 
يل معه بعد فيلم "مو�شى" و�لذي �نتهينا من ت�شويره منذ مدة كبرية 

لكنه مل ُيعر�ض بعد.

مكي؟ �أحمد  �لفنان  مع  �لعمل  عن  �أجو�ء  عن  • ماذ� 
- �أحمد مكي �شخ�ض جميل على �مل�شتوي �لفني و�لإن�شاين و�شعدت جد� 
بالعمل معه، وقد �شعرت �أنني �أقف �أمام فنان حقيقي يعرف قيمة �لفن 
ويوؤمن بر�شالة �لفنان، و�حلقيقة �أن �جلو�نب �لإن�شانية و�لفنية �لر�ئعة 
�أق��وم بالدور �لذي جمعني به د�خل  �أن  يف �شخ�شيته كان لها �لف�شل يف 

�لعمل على �أكمل وجه.

حول  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �لأف��ع��ال  ردود  يف  ر�أي��ك  ما   •
عالقتك ب� �أحمد مكي يف �مل�شل�شل؟

�لأفعال  وردود  �لتفاعل  هذ�  بكل  جد�  كبرية  ب�شعادة  �شعرت  بالتاأكيد،   -
�لعالقة  �أن  ب�شبب  بال�شخ�شيتني  �رتبط  �جلمهور  �أن  و�أري  �لإيجابية، 
بينهما تبدو حقيقية وو�قعية ب�شكل كبري، وتوجد بينهما  حالة من  �ل�شد 
و�جلذب و�لتقارب و�لتباعد، وهي تلك �حلالة �لتي  متيز كل �لعالقات 

�لإن�شانية �ملحيطة بنا يف �لو�قع �لذي نعي�شه.

�لختيار2؟ كو�لي�ض  كانت  • كيف 
- �لعمل مع جميع �لفنانني كان ممتعا وجميال و�لكو�لي�ض 
يكون،  �أن  ينبغى  كما  دوره  �أدى  ممثل  وكل  خفيفة،  روحها 

و�حلمد هلل �مل�شل�شل حقق جناحا كبري�.

هذ�  �شر  ه��و  فما  ناجحة  مو��شم  ثالثة  يف  فرح"  "�لآن�شة  ق��دم��ِت   •
�لنجاح؟

- توفيق من �هلل بال �شك، و�أنا �جتهدت وقدمت �أف�شل ما لدي، وكو�لي�ض 
"�لآن�شة فرح" كانت لذيذة وقريبة من �لقلب، ل �شيما �أن جميع �أبطال 
�لعمل �أ�شدقاء ويوجد تو�فق كبري بيننا، ومن �ملفرت�ض �أن نبد�أ ت�شوير 

�جلزء �لر�بع قريبا.

مطلقة؟ �شينمائية  بطولة  يف  �ليزيد  �أبو  �أ�شماء  نرى  • متى 
�شاأو�فق  لعمل يجذبني وتكون ق�شته جيدة  منا�شباً  ورق��اً  �أج��د  - عندما 
بالتاأكيد، وحاليا بد�أت ت�شوير فيلم "عا�شق" مع �لفنان " �أحمد حامت"  

و�إن �شاء �هلل يلقى �إعجاب �لنا�ض.

�ل�شابقة؟ �أعمالك  بني  من  ول�شخ�شيتك  لقلبك  �لدور�لأقرب  • ما 
ت�شبهني كثري� وتبدو قريبة  �لتي قدمتها  �ل�شخ�شيات  �أن جميع  �أرى   -
تاأدية دور  ب�شبب  ي��ر�ودين  ب�شكل كبري، ورمب��ا يعود ذلك لإح�شا�ض  مني 

�ل�شخ�شية لفرتة من �لوقت و�إعجابي بها وحدوث تو��شل روحي بيننا.

جت�شيدها؟ تتمنني  �لتي  �ل�شخ�شية  هي  • ما 
�ل�شخ�شية  �أُق���دم  ف��اأن��ا  معينة،  ل�شخ�شية  ت�شور�  خميلتي  يف  �أ���ش��ع  ل   -
�أبعاد جيدة و�أ�شتمتع عند  �لتي جتذبني وتكون مكتوبة ب�شكل جيد ولها 
�أكرر �لعمل معه، فاأنا  �أن  جت�شيدها. وحتى �لآن ل يوجد ممثل ل �أحب 
��شتفدت وتعلمت من جميع �لفنانني و�ملخرجني �لذين وقفت �أمامهم يف 
�أي عمل قمت به �شو�ء كان دور� �شغري� �أو عمال كامال، فالإن�شان ما د�م 
على قيد �حلياة فهو يتعلم �أكرث وبالتاأكيد يحاول �أن يرتك �أثر� جيد� يف 

�لنا�ض ويبني تاريخا له.

�لأعمال  هي  وما  �لأخري؟  �لرم�شاين  �ملو�شم  يف  �ملناف�شة  ر�أيِت  • كيف 
�لتي �أعجبتك؟

- تابعت م�شل�شل "لعبة نيوتن" فقط و�أعجبني كثري�، و�أنا �أحب �أعمال �أ. 
تامر حم�شن جد� و�لفنانة منى ذكي و�لفنان حممد فر�ج و�لفنان حممد 
ممدوح، و�لفنان �لكبري �شيد رجب، فهوؤلء جمموعة جميلة و�لعمل معها 
�شيق جد�، ويوجد �أعمال �أخرى جميلة ومب�شرة ولكنني ل �أملك �لوقت 

ملتابعتها معا ولكن بالتاأكيد �شاأتابعها لحقا.

�لقادمة؟ �أعمالك  �أهم  عن  • ماذ� 
-�نتهيت من ت�شوير فيلم "مو�شى" �إخر�ج وتاأليف بيرت ميمي، وي�شارك 
ن�شار،  و�إي���اد  ع��ب��د�هلل،  و���ش��الح  عبد�لعزيز،  حممود  ك��رمي  �لبطولة  يف 
�لعلمي عن �شناعة  �إط��ار من �خليال  �أحد�ثه يف  وت��دور  �ل�شامي،  و�شارة 
�إن�شان �آيل. ويتميز �لفيلم بالأك�شن و�لإثارة. وحاليا بد�أت ت�شوير فيلم 
�إخر�ج عمرو  "�أحمد حامت"، ومن  �لفنان  "عا�شق" بطولة م�شرتكة مع 

�شالح، وتدور�أحد�ثه فى �إطار رومان�شي ليت.

به  تخو�ض  جديد  در�م��ي  لعمل  بالتح�شري  حاليا  �لعمري  �شفية  �لنجمة  تن�شغل 
مار�ثون در�ما رم�شان 2022، ر�ف�شة �لك�شف عن ��شم �مل�شل�شل قبل �ل�شتقر�ر 

على كافة �أبطاله و�لتفا�شيل �خلا�شة به.
�ل�شيناريو  كتابة  مرحلة  يف  �جل��دي��د  �مل�شل�شل  "�إن  �لعمري  �شفية  وق��ال��ت 
�لتجهيز  لبدء  �لنتهاء قريبا منه  يتم  �أن  �ملنتظر  به حاليا، ومن  �خلا�ض 

لت�شوير �لعمل، 
كافة  ح�شم  يتم  �أن  �إىل  �جلديد  �مل�شل�شل  على  �لتكتم  على  و�أحر�ض 

�لتفا�شيل �خلا�شة به".
من  �ل�شتفادة  عدم  من  ��شتيائها  عن  �لعمري  �شفية  وع��ربت 
�لتليفزيونية  �ل��در�م��ا  يف  �ل��ن��ج��وم  م��ن  �شنا  �لأك���رب  �لأج��ي��ال 
�لعامل  دول  من  كبري  عدد  بعك�ض  �ملنا�شب،  بال�شكل  و�ل�شينما 
�لعمر يف  ت��ق��دم بهم  �ل��ذي��ن  �لأب��ط��ال  ل��ه��وؤلء  ت��ف��رد م�شاحات 
�لأعمال �لدر�مية و�ل�شينمائية �ملختلفة"، م�شرية �إىل �أن هذ� 

�جليل يعد �إ�شافة مهمة لأي عمل �شينمائي �أو تليفزيوين.
من  كبري  بعدد  �ل�شتعانة  ع��دم  �أن  �لعمري  �شفية  و�أو�شحت 
هذ� �جليل يرجع �إىل �ل�شيناريوهات �خلا�شة بالأعمال �لفنية، 

قائلة: 
تت�شمن  �شيناريوهات  يوجد  �لكتابة فال  "توجد م�شكلة حقيقية يف 
للعمل،  ت�شيف  منا�شبة  مب�شاحات  �لكبار  و�لفنانني  للنجوم  �أدو�ر� 
�لفنان  �لعامل، ولالأ�شف حينما يتقدم  �لعديد من دول  كما يحدث يف 
�أدو�ر�  و�مل�شل�شالت  �لأف���الم  �شيناريوهات  �أغ��ل��ب  يف  جن��د  ل  �لعمر  يف 

تنا�شبهم".

ت�شوير  عيد  �أ�شامة  دنيا  �لفنانة  ب���د�أت 
�لباهر"  "حبي  م�شل�شل  يف  م�شاهدها 
�لقادم،  رم�شان  در�م��ا  يف  عر�شه  �ملقرر 

ويجرى ت�شويره يف دولة �لكويت. 
حلقة،   30 م��د�ر  على  �مل�شل�شل  �أح���د�ث 
�أ���ش��رة �ل��ف��ن��ان �ل��ق��دي��ر �إبر�هيم  م��ا ب��ني 
�حل��رب��ي و�أ���ش��رة �ل��ف��ن��ان �ل��ق��دي��ر جا�شم 

�لنبهان. 
جا�شم  بطولة  �لباهر"  "حبي  م�شل�شل 
با�شمة  �حل����رب����ي،  �إب���ر�ه���ي���م  �ل���ن���ب���ه���ان، 
�أ�شكناين،  حمد  �خلرجي،  زه��رة  حمادة، 
ف�����وز �ل�������ش���ط���ي، ع����ب����د�هلل �ل���رتك���م���اين، 
�ل���دو����ش���ري،  �ل�������ش���رق���اوي، وحم���م���د  يّف 
وهو  �لكويتيني،  �لنجوم  وجمموعة من 
من تاأليف علياء �لكاظمي، و�إخر�ج خالد 

جمال. 
يذكر �أن دنيا �أ�شامة عيد �شاركت يف در�ما 
رم�شان �ملا�شي بامل�شل�شل �خلليجي "�شما 
�ل�شمري،  دحام  عالية" للمخرج حممد 
�ل��ع��م��ل جمموعة  ب��ط��ول��ة  وي�����ش��ارك يف 
�لكويت  م��ن  �لتمثيل  م��ن جن��وم  ك��ب��رية 
�لكويت  م����ن  ي�������ش���ارك  ح���ي���ث  وم�������ش���ر؛ 
وجا�شم  �شليمان  و�شيماء  �لعماين  حمد 
�ل�شطي  وفوز  �ل�شيف  وعبد�هلل  �لنبهان 
�ل�شر�ئح  و�ن��ت�����ش��ار  �ل��ي��ا���ش��ني  و�شليمان 
وزه���رة �خل��رج��ي وع��ب��د�هلل �لرتكماين، 
ر�أف���ت وحامد  ك��ل م��ن نهى  وم��ن م�شر 

�ل�شر�ب وندى عادل و�أحمد ك�شك.

به  ظهرت  الذي  املمتنع  ال�سهل  اأدائها  بف�سل  الأخري  الرم�ساين  املو�سم  يف  بقوة  جنمها  �سطع 
التوا�سل  مواقع  رواد  �سغلت  "عالية" والتي  �سخ�سية  قدمت  حيث  "الختيار2"،  م�سل�سل  يف 
الجتماعي خالل الأ�سابيع املا�سية، فقد تفاعل اجلمهور مع م�ساهدها 

التي قدمتها ف�ساًل عن العالقة الرومان�سية التي جمعتها بالفنان اأحمد مكي خالل اأحداث العمل. 
كالمنا عن الفنانة ال�سابة اأ�سماء اأبو اليزيد ال�ساعدة بقوة ال�ساروخ على �سلم النجومية..

انتقدت عدم ال�ستعانة بكبار النجوم

�صفية العمري حت�صر 
لعمل درامي جديد 

دنيا عيد تبداأ ت�صوير 
م�صاهدها يف )حبي الباهر(
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طبيب يك�صف �صببا غري متوقع للنعا�ض يف النهار
ظاهرة  �أن  �لكبد،  �أم��ر����ض  �أخ�شائي  موناخوف،  دميرتي  �لدكتور  �أعلن 
�لنعا�ض �أثناء فرتة �لنهار و�لأرق ليال قد تكون �إ�شارة لوجود م�شكالت يف 
�ملري�ض؟  يقلق  �ل��ذي  "ما  تلفزيوين  حديث  يف  �لأخ�شائي  ويقول  �لكبد. 
هذه متالزمة �لوهن �لنباتي �ملعروفة: �شعف، خمول وهن. هذه �لعالمات 
�إىل م�شكالت يف  ، وهي ت�شري  تظهر على �شكل نعا�ض يف �لنهار و�أرق ليال 
�لكبد". وي�شيف، ت�شري عالمات �أخرى مثل ��شفر�ر �جللد وبيا�ض �لعني 
و�لغثيان و�لتقيوؤ و�أمل يف �جلهة �ليمنى �أ�شفل �ل�شلع، �إىل وجود م�شكالت 
يف �لكبد. وين�شح �لأخ�شائي، باتباع حمية �لبحر �لأبي�ض �ملتو�شط للحفاظ 
على �لكبد وحمايته، وتناول �أوميغا3- و �لأحما�ض �لدهنية �ملتعددة غري 

�مل�شبعة وممار�شة �لن�شاط �لبدين.

اأف�صل املكمالت الغذائية لآلم املفا�صل!
تاأثري كبري على حياتك وحركتك، ولكن،  �أن يكون لالأمل �مل�شرتك  ميكن 
هناك عدد� من �لأ�شياء �لتي ميكنك �لقيام بها للم�شاعدة يف تخفيف ذلك. 
ب�شبب جمموعة من  �لتهابا  و�أكرث  �أقل ليونة  �ملفا�شل يف �جل�شم  وت�شبح 
وعلى  تعاين.  �أن  عليك  لي�ض  لكن   - �لعمر  و�لتقدم يف  �ل�شحية  �لظروف 
�لرغم من وجود عالجات طبية لأمل �ملفا�شل، �إل �أن هناك �أي�شا �أدلة على 
�أن عدد� من �ملكمالت �لغذ�ئية ميكن �أن تكون فعالة يف �إد�رة �آلم �ملفا�شل 

وت�شاعد يف �حلالت طويلة �ملدى.

اجللوكوزامني
وهو عن�شر �أ�شا�شي يف �لغ�شروف حول �ملفا�شل.

ت���ن���اول م��ك��م��ل كربيتات  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  �أج���ر�ه���ا  �ل��ت��ي  و�أظ���ه���رت �لأب���ح���اث 
�جللوكوز�مني يوميا ميكن �أن يح�شن �آلم �ملفا�شل ويبطئ تقدم �حلالة.

اأوميغا 3
حتتوي �أوميغا 3 على جمموعة من �لفو�ئد �ل�شحية، ولأحما�ض �أوميغا 3 
�لدهنية تاأثري�ت م�شادة لاللتهابات ما يجعلها عالجا جيد� لآلم �ملفا�شل. 
 3 �أوميغا  �أن تناول  2016 لأدلة �لدر��شة،  �أجريت عام  ووجدت مر�جعة 
بانتظام يقلل من �نزعاج وتيب�ض �ملفا�شل لدى �لأ�شخا�ض �مل�شابني بالتهاب 
�ملفا�شل �لروماتويدي. ووجدت �ملر�جعة يف بع�ض �حلالت �أن �لتاأثري كان 

كبري� جد� لدرجة �أنهم متكنو� من �لتوقف عن تناول م�شكنات �لأمل.

كركم
�آ�شيا مثل �لكاري  �أطعمة جنوب  هو نوع من �لتو�بل �مل�شتخدمة بكرثة يف 

وله تاريخ طويل يف �لطب.
وي�شتهر �لكركم باآثاره �مل�شادة لاللتهابات، و�لتي بدورها ميكن �أن ت�شاعد 

يف تقليل �آلم �ملفا�شل �مللتهبة.

زجنبيل
له  و�ل��ذي  لاللتهابات،  �مل�شاد  على مركب جينجريول  �لزجنبيل  يحتوي 
�آلم  ع��الج  �ل��در����ش��ات يف  ذل��ك، فقد بحثت  وم��ع  �لآلم.  ت�شكني  خ�شائ�ض 
�ملفا�شل يف �جلرعات �لعالية من م�شتخل�ض �لزجنبيل - لذ� فاإن �لتاأثري�ت 
�لتي حت�شل عليها من �ملكمالت �لغذ�ئية �لعادية قد ل تكون بنف�ض �لقوة.

هو  النقاد  فيه  قال  الذي  البيت  �ساحب  هو  من   •
البيت الوحيد الذي لي�ص فيه مطعن؟ 

- �حلطيئة.
القروي؟  بال�ساعر  امللقب  ال�ساعر  • من 

- ر�شيد �شليم �خلوري
بالروتني؟  املق�سود  • ما 

- �لعادة �ملتكررة �لرتيبة 
ال�سعر؟  عبيد  هم  • من 

�أح�شن  يف  يبدو  �شعرهم حتى  ويغريون يف  يبدلون  �لذين  �ل�شعر�ء   -
�شورة. 

ي�سوع؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- �أ�شلها عربية 

باك�ستان؟  دولة  لقيام  مهد  الذي  ال�ساعر  • من 
- �ل�شاعر حمّمد �إقبال. 

�لعامل  �مل��وج��ودة يف جميع دول  �لبحري�ت  ع��دد  ع��ن  يزيد  �مل��وج��ودة يف كند� وح��ده��ا  �لبحري�ت  • جمموع   
جمتمعة. 

كونها  بتهمة  ر�شميا  حوكمت  �أن  بعد  دجاجة  �إعد�م  �ل�شوي�شرية  بازل  مدينة  �شهدت   1471 �لعام  • يف 
�شيطانا متنكر�ً يف �شورة دجاجة وذلك لأنها و�شعت بي�شة ذ�ت �ألو�ن غريبة. 

�لزهرة  كوكب  با�شتثناء  �ل�شرق  �إىل  �لغرب  من  حمورها  حول  تدور  �ل�شم�شية  �ملجموعة  كو�كب  • جميع 
�لذي يدور من �ل�شرق �إىل �لغرب. 

�شخ�ض.  ملياري  نحو  يبلغ  �لعامل  م�شتوى  على  �لأميني  • عدد 
�لأ�شلي.  م�شدرها  من  مرت�  كيلو   25 �إىل  ت�شل  مل�شافة  �جلر�ثيم  تنقل  �أن  �ملنزلية  �لذبابة  • ت�شتطيع 

• �إذ� ذ�ب كل �جلليد �ملوجود يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية فاإن م�شتوى �ملحيطات و�لبحار �شريتفع مبعدل 
�ملاء.  �شيغمره  �لياب�شة  ربع  �أن  يعني  �لذي  �لأمر  وهو  مرت�ً،   70

ومتييز  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط  ع��ن  م�شئولة  ح�شية  خلية  مليون   135 نحو  على  �ل��ع��ني  �شبكية  حت��ت��وي   •
�لألو�ن. 

برته.  على  �شاعة  ن�شف  مرور  بعد  حتى  يلدغ  �أن  �لثعبان  ر�أ�ض  • ي�شتطيع 

بائع ال�سعادة
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اللوز
�لفرن�شية  �ل���دك���ت���ورة  �أك������دت 
�لتغذية  خبرية  بلومي،  م��ارى 
�لفو�ئد  �أه���م���ي���ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
و�لزيت �خلا�ض  للوز  �ل�شحية 
به، و�لذي يعمل على �مت�شا�ض 
حيث  �مل��ع��دة،  ع�شارة  حمو�شة 
�ل��ل��وز بعد  زي��ت  ت��ن��اول  يف�شل 
ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام حل��م��اي��ة جد�ر 

�ملعدة.
�أنه  بالألياف و�لربوتني كما  �للوز غنى  �أن  �لفرن�شية،  و�أو�شحت �خلبرية 
ي�شاعد على �ل�شبع، ويف�شل تناوله بني �لوجبات �لغذ�ئية، حيث حتتوى 20 
حبة لوز على 160 �شعر� حر�ريا، كما �أنه غنى باأوميجا – 9 وفيتامني ه� 
، ولديه �لقدرة على �إيقاف �جللطات �لتي ت�شد �ل�شر�يني ومنظم لل�شغط 
كما  �مللح  ��شتبعاد  يعمل على  �لذي  للبوتا�شيوم  �ملرتفعة  �مل�شتويات  بف�شل 

يعمل على �خرت�ق �لكولي�شرتول �ل�شيئ و�لتخل�ض منه يف �لرب�ز.
و�أ�شافت بلومي �أن �للوز عبارة عن كوكتيل من م�شاد�ت �لأك�شدة، ويحتوي 
على �لزنك و�حلديد وفيتامني ه� و ب – 9 وهو، مفيد للع�شالت ب�شبب 
�ملاغن�شيوم ومفيد للعظام بف�شل �لكال�شيوم، ومفيد للجلد ومن �لأف�شل 
خلطة مع �لفاكهة �لغنية بفيتامني �شي، مثل �لربتقال و�لكيوي و�ملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى – 3 وي�شهل عملية �له�شم.

هناك من �أعلن �نه يبيع �ل�شعادة ومن ي�شعر �نه بحاجة �ليها فلياأتي �ليه .. وهكذ� حدث يف مدينتنا لذلك فلم 
ينتظر عم م�شعود �شاحب �لبقالة �لكبرية يف مدينتنا فذهب �إىل �حلكيم بائع �ل�شعادة وهوحزين مكتئب و�خذ 
ي�شرخ ويقول ل ياأتي �إىل دكاين �حد ،ل يحدثني �حد ،لي�ض يل ��شدقاء كثريون ،ب�شاعتي �شتف�شد �ن مل �بعها 
،ل �ك�شب ول ��شتطيع �لعي�ض هكذ� فلماذ� يقاطعني �لنا�ض �نا ��شري على �شر�ط م�شتقيم وبكى بحرقة ،كاأنه 
طفل �شغري..��شتمع �ليه �حلكيم بائع �ل�شعادة ثم قال له �ذهب ثم تعال بعد ثالثة �يام �شتجد �لدو�ء، ويف هذه 
�لفرتة كان �حلكيم مير كل يوم من �ل�شارع �لذي يقع به دكان عم م�شعود ويجل�ض طويال ينظر �ليه وير�قبه 
بدون �ن ير�ه وبعد 3 �يام ذهب عم م�شعود �إىل �حلكيم وقال جئت طالبا �لدو�ء فاأين هو فقال له هو د�خل هذه 
�لزجاجة عليك �ن ت�شعها يف �ملحل وتخبئها ول متد يدك عليها ��شبوعني بعدها عندما تفتحها وتتناول ما 
فيها �شت�شبح ��شعد رجل ولكن ب�شرط �ن تبت�شم ل ترتك �لبت�شامة خ�شرت �و ك�شبت �شع على وجهك �بت�شامة 
جميلة ول ترتك كلمات �حلمد و�ل�شكر و��شتقبل �لنا�ض باأح�شن ما يكون �لرتحاب و�لتهليل ولو مر يوم عليك 
بدون ذلك �شيف�شد �لدو�ء، ولن عم م�شعود كان م�شتعد� لكل �شيء فقال ح�شنا هذ� �مر ب�شيط ويف �ل�شباح وجد 
�لنا�ض عم م�شعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك وعلى وجهه �بت�شامة جميلة فبد�أ �لنا�ض 
يقرتبون منه للحديث معه �و ل�شر�ء بع�ض �حتياجاتهم وهكذ� مر �ل�شبوعان ويف نهايتهما كان عم م�شعود 
قد �عتاد �لبت�شام و�ل�شحك ومقابلة �لنا�ض بوجه ب�شو�ض �شعيد بعدها ذهب و�تى بالزجاجة فلم يجد فيها 
�شيئا فعاد م�شرعا �يل �حلكيم �لذي قال له نعم مل يكن فيها �شيء، �ل�شعادة �شاعت منك لعدم وجود �لبت�شامة 

و�لر�شا وعندما عادو� �ليك عادت �ل�شعادة .. �لن هم ��شدقاء وماز�ل �حلكيم يبيع �ل�شعادة. 

�لغذ�ئية  �مل�����و�د  �أك����رث  م���ن  ت��ع��ت��رب �خل�������ش���ر�و�ت 
�ملنخف�ض  ملحتو�ها  �ل���وزن  تخفي�ض  يف  فعالية 
من �ل�شعر�ت �حلر�رية. وك�شفت خبريتا �لتغذية 
كاتي كوفال ولونيلي فرميان �لفرق بني �خل�شار 

�لنيئة و�ملطبوخة.
 PopSugar وت�شري �خلبريتان يف حديث ملوقع
�شعر�ت  ع��ل��ى  �ل��ن��ي��ئ��ة حت��ت��وي  �خل�����ش��ار  �أن  �إىل   ،
حر�رية �أقل من �خل�شرو�ت �لتي خ�شعت ملعاجلة 
حر�رية. كما �أنها غنية بفيتامينات جمموعة B و 
فيتامني C، مع �أن هذ� لي�ض له تاأثري كبري من 

ناحية فائدتها يف تخفي�ض �لوزن.
وتقول كوفال، "لذلك ميكن لل�شخ�ض �أن يتناول 

�خل�شرو�ت بال�شكل �لذي يف�شله".

وت�شيف، عند �لرغبة بالتخل�ض من �لوزن �لز�ئد 
ن�شبة  �قل  على  �ملحتوية  كثري� �خل�شرو�ت  تفيد 
�لورقية،  �خل�����ش��رو�ت  �ل��ربوك��ل��ي،   - �لن�شاء  م��ن 
�لكو�شا،  �ل��ط��م��اط��م،  �خل�������ض،  �جل�����زر،  �ل��ف��ل��ف��ل، 
�لقرنبيط، وهذه �خل�شرو�ت حتتوي على �شعر�ت 

حر�رية �أقل مقارنة بالبطاطا �أو �لذرة.
زيادة  لتجنب  �أن��ه  �إىل  حم���ذرة،  �خل��ب��رية  وت�شري 
�ل�شعر�ت �حلر�رية ل ينبغي طهو �خل�شار بالزيت 
�أو تناولها مع �جلنب �أو منتجات �لألبان. وميكن 
��شتخد�م �خلل �أو ع�شري �لليمون لتتبيل �ل�شلطة 
، و�إ�شافة �أع�شاب وتو�بل معينة لتح�شني مذ�قها 
ح�����ش��ب �ل���رغ���ب���ة. وت�����ش��ي��ف، م���ن ج��ان��ب ت�شاعد 
خالية  خ�شرو�ت  من  �ملتكونة  �لغذ�ئية  �حلمية 

�ل��وزن. ولكنها  �شرعة تخفي�ض  �لن�شاء، على  من 
من جانب �آخر تخلق م�شكالت خطرية للج�شم.

من  ب���احل���د  �مل����ف����رط  �ل��ت��ق��ي��د  "يوؤدي  وت����ق����ول، 
وقلة  �لطاقة  �نخفا�ض  �إىل  �حل��ر�ري��ة،  �ل�شعر�ت 
قد  ك��م��ا  للج�شم.  �ل�����ش��روري��ة  �مل��غ��ذي��ة  �لعنا�شر 
ت�شبب �لكتئاب، ما يوؤدي بعد فرتة �إىل �لإفر�ط 

بتناول �لأطعمة".
ومن جانبها ت�شري فرميان، �إىل �أنه ميكن يف �ليوم 
�للجوء  �أو  �خل�شرو�ت،  وجبات من  تناول خم�ض 
�إىل مبد�أ 50/50 �أي ن�شف وجبة �لطعام تكون 
من خ�شار خالية من �لن�شاء. وت�شيف، ل حتتوي 
جميع �خل�شار على �لفيتامينات و�ملعادن �لالزمة، 

لذلك يجب تناول خ�شرو�ت خمتلفة �لألو�ن.

خ�صراوات مثالية لتخفي�ض الوزن

�سورة لفتاة ذات �سعر اأحمر خالل فعالية  »اأيام ال�سعر الأحمر«  يف تيلبورغ بهولندا.   رويرتز


