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وج��د باحثون �أم�يرك�ي��ون �أن  3مراهقني �أ�صيبوا ب��أع��را���ض نف�سية
نتيجة لعدوى "كوفيد "-19التي طالتهم ،ورغم �أن هذه الآثار تبدو
نادرة� ،إال �أنها تدق ناقو�س اخلطر فهي �سجلت يف فئة يعتقد �أنها يف
من�أى عن الوباء.
و�أج��رى باحثون يف جامعة كاليفورنيا درا�سات حالة على املراهقني
الثالثة لفح�ص كيفية حدوث هذه الأعرا�ض.
وكان املراهقون ميثلون حاالت خمتلفة وقادمون من خلفية متباينة،
مما يجعل الأعرا�ض حمرية للعلماء.
ورغ��م �أن ث�لاث ح��االت لي�ست كافية للو�صول �إىل ا�ستنتاجات على
نطاق وا�سع ب�ش�أن الوباء� ،إال �أن العلماء يعتقدون �أن الأعرا�ض رمبا
تكون نتيجة لال�ستجابة املناعية التي ت�سبب التهابا يف �أجزاء معينة
يف الدماغ.
ون�شر الباحثون نتائج الدرا�سة يف دورية "غاما" العلمية ،واعتمدت
الدرا�سة على نتائج الفح�ص الطبي للمر�ضى الثالثة �أثناء عالجهم
يف امل�ست�شفيات �إثر م�شكالت نف�سية عانوا منها.
وق��ال الباحث امل�شارك يف الدرا�سة و�أ�ستاذ علم الأع�صاب يف جامعة
كاليفورنيا� ،سام بليجر" :نحن معتادون على التفكري يف �أ�شياء مثل
هذه ،حتدث بعد الظواهر املعدية".
و�أ�ضاف �أن هناك �صلة بني العدوى الفريو�سية مثل "كوفيد"-19
وهذا النوع من امل�شكالت النف�سية.

هكذا تواجهني ت�ساقط ال�شعر يف اخلريف
ت�ساقط ال�شعر م��ن ال�ظ��واه��ر ال�شائعة يف اخل��ري��ف ،ب�سبب نق�ص
فيتامني  Dيف اجل�سم ،وغياب �أ�شعة ال�شم�س.
وذك ��رت جملة " "Instyleاملعنية بال�صحة واجل �م��ال �أن برودة
الطق�س تت�سبب يف �سوء �سريان الدم يف فروة الر�أ�س ،ما يحرم جذور
ال�شعر من العنا�صر املغذية ،ليت�ساقط ال�شعر.
وملواجهة الأمر ،تن�صح املجلة باتباع نظام غذائي �صحي غني بفيتامني
 ،Dوال ��ذي تتمثل م���ص��ادره الغذائية يف الأ��س�م��اك ،والأفوكادو،
واحلبوب ،واحلديد املوجود ال�سبانخ ،والربوكلي ،والكينوا� .إىل جانب
�شرب لرتين من املاء يومياً لطرد ال�سموم من اجل�سم.
و�إىل جانب التغذية ال�صحية ،يجب العناية بال�شعر با�س�ستخدام
��ش��ام�ب��و لطيف ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��واد ف�ع��ال��ة حت ��ارب ت���س��اق��ط ال�شعر،
با�ستخدام فر�شاة ذات �شعريات كبرية.
ومن املهم �أي�ضاً املواظبة على الريا�ضة لتن�شيط �سريان الدم يف فروة
الر�أ�س ،و�إمداد جذور ال�شعر بالعنا�صر املغذية ،التي ت�ساعد يف منوه،
بالإ�ضافة �إىل حماربة التوتر النف�سي ،ال��ذي يرفع خطر ت�ساقط
ال�شعر ،مبمار�سة اليوغا والت�أمل.

مكياج اخلريف ي�سلط ال�ضوء على العيون
قال فنان التجميل الأملاين بوري�س �إنرتوب �إن املكياج يف خريف �شتاء
 2022-2021ي�سلط ال�ضوء على العيون يف ظل موا�صلة و�ضع
الكمامة ب�سبب ا�ستمرار جائحة كورونا.
و�أو�ضح �إنرتوب �أن تزيني العيون هذا املو�سم بو�ضع طبقة كثيفة من
�آي اليرن بلون جذاب مثل الأخ�ضر الالمع لإ�ضفاء مل�سة �ساحرة على
العيون.
و�أ�ضاف �أنه ميكن خطف الأنظار �أي�ضاً مبا يعرف "بجناح الآي اليرن"
 Eyeliner Wingبزيادة طول خط الآي اليرن �إىل اخلارج
ليبدو مثل جناح.
و�أ� �ش��ار ف�ن��ان التجميل الأمل ��اين �إىل ال�ترك�ي��ز على احل��واج��ب �أي�ضاً
باعتبارها �إطاراً للعيون ،مو�ضحاً �أنها تطل هذا املو�سم مبظهر كثيف
وعري�ض لتبدو طبيعية وتكون يف ب�ؤرة الأ�ضواء.

ن�صيحة للت�أكد من �إ�ضاءة
ال�سيارة على جدار

قال نادي ال�سيارات  ADACالأملاين
�إن � ��ه مي �ك��ن ل �ق��ائ��دي ال �� �س �ي��ارات فح�ص
�إ�ضاءة وم�صابيح ال�سيارة ب�إجراء ب�سيط
ب��اال� �س �ت �ع��ان��ة ب� �ج ��دار .و�أو�� �ض ��ح اخل�ب�راء
الأمل ��ان �أن فح�ص �أ� �ض��واء املكابح يتطلب
�إيقاف ال�سيارة �أمام حائط ،و�ضغط املكابح
ليظهر �ضوء �أحمر عال بع�ض ال�شيء على
احل��ائ��ط وع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال���س�ي��ارة ،وميكن
م��راق �ت��ه ع�ب�ر م��راي��ا ال ��ر�ؤي ��ة اخللفية.
ومي �ك��ن م�لاح �ظ��ة �إ� � �ش� ��ارات االنعطاف
على كل جانب بال�ضوء الربتقايل .ومع
ت�ع���ش�ي��ق ت��ر���س ال ��رج ��وع ل�ل�خ�ل��ف ،يظهر
ال���ض��وء الأب�ي����ض ع�ل��ى امل���ص�ب��اح اخللفي.
وع�ن��د ت�شغيل م�صباح ال�ضباب اخللفي،
ف � � ��إن ال �� �ض ��وء ي �ت �م �ي��ز ب ��ال �ل ��ون الأح� �م ��ر
ال �� �س��اط��ع .ومب��واج �ه��ة م�ق��دم��ة ال�سيارة
للجدار ميكن �أي�ضاً فح�ص �ضوء الوقوف
وال�ضوء املنخف�ض وال�ضوء العايل ،والذي
يظهر �أع�ل��ى قلي ً
ال على احل��ائ��ط .وعادة
ما تظهر نقاط �إ�ضاءة م�صابيح ال�ضباب
�أ�سفل امل��وج��ودة يف الك�شافات الأمامية.
و�إذا كانت ال�سيارة قريبة من احلائط ومل
تكن �شديدة ال�سطوع ،ميكن �أي�ضاً ر�ؤية
الأ�ضواء النهارية.
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كورونا ي�سبب جنون العظمة..
والفئة غري متوقعة
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�ساعات النوم قد تزيد من
خطر الإ�صابة باخلرف

حيلة لرتقية درجة
رحلتك جمان ًا

تو�صلت درا�سة �إىل �أن الأطفال حديثي
الوالدة الذين يح�صلون على ق�سط �أكرب
من النوم خالل الليل وي�ستيقظون ب�شكل
�أقل ،هم �أقل عر�ضة لزيادة الوزن.
بح�سب ما ن�شرته "ديلي ميل" الربيطانية
اً
نقل عن دورية  ،Sleepراقب خرباء من
م�ست�شفى بريغهام �أند وومنز وم�ست�شفى
ما�سات�شو�ست�س ال��ع��ام ،ع����ادات النوم
وم�ؤ�شرات كتلة اجل�سم حلوايل  300طفل
حديث الوالدة يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س
العام بني عامي  2016و.2018

ما عالقة النوم واال�ستيقاظ ً
ليال بزيادة الوزن لدى الر�ضع؟

النوم والوزن ال�صحي
ُتظهر الدرا�سة �أن العالقة بني احلفاظ على وزن �صحي
واحل�صول على ق�سط ٍ
كاف من النوم ،وهي بالفعل عالقة
را�سخة لدى البالغني ،تبد�أ يف وقت مبكر من احلياة.
وقالت عاملة الأوبئة وخبرية النوم �سوزان ريدالين من
م�ست�شفى بريغهام �أن��د وومنز يف بو�سطن ،التي �أجرت
ال��درا� �س��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ن ف��ري��ق ب�ح�ث��ي� ،إن ��ه "يف ح�ين �أن
االرتباط بني عدم كفاية النوم وزي��ادة ال��وزن �أمر را�سخ
لدى البالغني والأطفال الأكرب �سنًا� ،إال �أن هذا االرتباط
مل ي�سبق التعرف عليه عند الر�ضع".
�ساعات النوم وعدد مرات اال�ستيقاظ
و�أ�ضافت �أنها وزم�لاءه��ا الباحثني اكت�شفوا "�أن الأمر
ال يقت�صر فقط على ال�ن��وم ل�ف�ترات �أق�صر ليلاً ولكن
زي ��ادة ع��دد م��رات اال�ستيقاظ م��ن ال�ن��وم يرتبط � ً
أي�ضا
باحتمالية �أك�بر ل��زي��ادة ال��وزن عند الر�ضع يف الأ�شهر
ال�ستة الأوىل".
قام الباحثون بو�ضع جهاز ي�سمى "�ساعة حركة الكاحل"،
ال��ذي ي�ستطيع التقاط �أمن��اط الن�شاط وال��راح��ة على
مدار عدة �أيام لكل ر�ضيع.
وق��ام��ت ال�ف��ري��ق البحثي بت�سجيل وحتليل ب�ي��ان��ات ملدة
ث�لاث ل�ي��الٍ بعد �شهر و�ستة �أ�شهر م��ن ال ��والدة .كما مت
ت�ضمني التحليالت �أي�ضا مذكرات النوم ،التي يحتفظ
بها الآباء والتي تو�ضح بالتف�صيل حلقات نوم وا�ستيقاظ
�أبنائهم.
م�ؤ�شر كتلة ج�سم الر�ضيع
قام الفريق البحثي بح�ساب م�ؤ�شر كتلة اجل�سم لكل طفل
بنا ًء على وزنه وطوله ،ومن ثم مت حتديد �أيهم ميكن �أن
ُي�صنف على �أنه يعاين من زيادة الوزن.

خرباء يحددون عمر الإجناب
املثايل على ح�سب عدد الأطفال
ظهرت درا�سة ُن�شرت يف عام  2015من قبل خرباء من املركز الطبي بجامعة
�إيرا�سمو�س ،والتي تبحث يف الأعمار املثالية لبدء حماولة �إجناب طفل اعتمادًا
على عدد الأطفال الذين تريدهم ،مرة �أخرى على الإنرتنت يف الآونة الأخرية.
منوذجا من �ش�أنه �أن ي�سمح للآباء
وكجزء من درا�سة �إيرا�سمو�س ،ابتكر اخلرباء
ً
الطموحني مبعرفة متى يجب �أن يبد�ؤوا مبحاولة �إجن��اب طفل  -مع �أو دون
عالج �أطفال الأنابيب ،وك��ان الباحثون يدركون �أن فر�ص احلمل ترتاجع مع
تقدم العمر ،لكن كان هناك القليل من الرتكيز على العمر وفر�ص �إجناب �أكرث
من طفل واحد.
منوذجا ملحاكاة الكمبيوتر للخ�صوبة ،مت حتديثه مبعدالت
و�أن�ش�أ الباحثون
ً
جناح التلقيح اال�صطناعي الأخ�يرة ،ومب�شاركة  10000زوج من �أجل تقييم
فر�ص وج��ود �أ�سرة مكونة من طفل واح��د �أو طفلني �أو ثالثة �أطفال ،لأعمار
خمتلفة من الإناث حيث يبد�أ الزوجان يف حماولة الإجناب.
وي�ستخدم النموذج ثالثة م�ستويات من الأهمية التي ميكن �أن يعلقها الأزواج
على وجود حجم عائلي معني :مهم جدًا (يعادل ال�سعي لتحقيق فر�صة جناح
بن�سبة  90يف املائة على الأقل) ،مهم ولكن لي�س ب�أي ثمن (يعادل فر�صة جناح
 75يف املائة) ،وجيد ولكن احلياة بدون �أطفال جيدة � ً
أي�ضا (تعادل فر�صة
جناح بن�سبة  50يف املائة).

وتو�صل الباحثون �إىل �أن احل�صول على م��ا يكفي من عادات النوم ال�صحية بني الأطفال ال�صغار.
النوم ل�ساعة واحدة �إ�ضافية يف الليلة مرتبط بانخفا�ض
بن�سبة  26%يف خطر زيادة وزن الر�ضيع.
الأطعمة غري ال�سائلة
ً
وب��امل �ث��ل ،ل��وح��ظ �أن الأط �ف��ال ح��دي�ث��ي ال � ��والدة ،الذين يعطي الكثري م��ن الأه��ل لأطفالهم طعاما غ�ير �سائل
ا�ستيقظوا ع��دد م��رات �أق��ل ط��وال الليل هم �أق��ل عر�ضة قبل �سن �ستة �أ�شهر املو�صى بها ع��اد ًة� ،أم�لا يف جعلهم
لزيادة الوزن ب�شكل مفرط.
ينامون ب�شكل �أف�ضل .ه��ذه املمار�سة �أيدتها خال�صات
درا�سة بريطانية حديثة رغم ت�أكيد الباحثني �أنها ال حتل
التغذية الروتينية والتنظيم الذاتي
م�شكالت النوم بالكامل .و�أجريت التجربة على 1303
وفقًا للفريق البحثي ،مل يت�ضح بعد ال�سبب الدقيق لهذه �أطفال يف �سن ثالثة �أ�شهر يف �إجنلرتا وويلز ،اختريوا
االرتباطات ،لكنهم رجحوا �أن احل�صول على مزيد من يف الفرتة بني  2009و ،2012ومتت متابعتهم حتى
النوم رمبا يعزز ممار�سات التغذية الروتينية والتنظيم ع�ي��ده��م ال �ث��ال��ث .وج ��رى ت�شجيع �أه ��ايل ن�صف ه�ؤالء
الذاتي ،وكالهما عامالن ي�ساعدان على التخفيف من الأطفال على تقدمي �أغذية غري �سائلة لهم مثل ال�سمك
الإفراط يف تناول الطعام.
والقمح قبل �ستة �أ�شهر ،فيما الن�صف الآخر من الأطفال
ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ري��دالي��ن" :ت�ؤكد ه��ذه ال��درا� �س��ة على اقتاتوا فقط على احلليب حتى �سن �ستة �أ�شهر.
�أهمية النوم ال�صحي يف جميع الأعمار .يجب على الآباء وقليلة ه��ي ال��درا��س��ات ال�ت��ي تناولت ه��ذا ال�ع��دد الكبري
ا�ست�شارة �أطباء الأطفال حول �أف�ضل املمار�سات لتعزيز م��ن الأط �ف��ال م��ع �آل�ي��ة عمل ب�ه��ذه ال��دق��ة يف ظ��ل توزيع
ال�ن��وم ال�صحي ،مثل احل�ف��اظ على ج��داول ن��وم مت�سقة امل�شرتكني ع�شوائيا بني املجموعتني .وقد ن�شرت نتائج
وتوفري م�ساحة مظلمة وهادئة للنوم".
ه��ذه ال��درا��س��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تتمحور ب��داي��ة ح��ول حاالت
احل�سا�سية ،يف جملة "جاما بيدياتريك�س" الأمريكية.
عوامل حُمرية
ويف النتيجة ،ك��ان الأط�ف��ال الذين ب��د�أوا تناول الطعام
و�أو�ضح الباحثون �أن هناك عوامل حمرية �صادفتهم �أثناء ال���ص�ل��ب ق �ب��ل � �س��ن ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر ي �ن��ام��ون ل��وق��ت �أط ��ول
الدرا�سة والتحليالت مثل مدة الر�ضاعة الطبيعية ،التي وي�ستيقظون م ��رات �أق ��ل خ�ل�ال ال�ل�ي��ل ،و�أث ��ر ذل��ك كان
يعتقدون �أنها رمبا تلعب دو ًرا يف منو الر�ضيع ووزنه.
حم��دودا لكنه ملحوظ .وم��ع �أن ذل��ك مل يتح للأطفال
النوم يف حميع الليل ،غري �أن ال�ف��ارق بني املجموعتني
درا�سات تالية
يعترب ك�ب�يراً� ،إذ �إن متو�سط ه��ذه احل��االت ت��راج��ع من
يتطلع الفريق البحثي حال ًيا �إىل متديد مدة الدرا�سة  2.01مرة يف الليلة الواحدة �إىل  ،1.74وهذا الأمر
من �أج��ل حتديد كيف ميكن �أن ت�ؤثر �أمن��اط النوم على يعني �أن ن�صف الأطفال الذين يتناولون الأطعمة غري
منو الطفولة على مدار العامني الأولني من احلياة� ،إىل ال�سائلة ا�ستيقظوا �أقل من  1.74مرة خالل الليل.
جانب البحث عن عوامل و�سيطة �أخرى بني النوم وزيادة و�سجل فارق كبري �أي�ضا يف مدة النوم مع م�ستوى �أعلى
الوزن ،بالإ�ضافة �إىل اختبار التدخالت املقرتحة لتعزيز يفوق  16دقيقة يف �سن �ستة �أ�شهر.

نحب جمي ًعا احل�صول على املزيد
من الرفاهية عندما ن�سافر �إىل
وجهات عطالتنا ،ولكن بالن�سبة
ملعظمنا ،ف�إن تكلفة ال�سفر يف �أي
درج��ة غري ال��درج��ة االقت�صادية
مرتفعة للغاية.
وحل�سن احل��ظ ،متتلك م�ضيفة
ال�ط�يران هيلينا �أف��روج��ي احلل
الأم� �ث ��ل مل �� �س��اع��دة ال ��رك ��اب على
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ت��رق�ي��ة جمانية
ل�ل�م�ق��اع��د يف رح�ل�ت�ه��م القادمة،
وكل ما عليك فعله هو �أن تكون
لطيفًا مع طاقم املق�صورة.
وق��ال��ت هيلينا "ميكنك القدوم
والتحدث �إلينا قلي ً
ريا
ال .لي�س كث ً
م��ا مل ت �ك��ن امل �ح��ادث��ة متدفقة،
وبعد ذلك� ،إذا طلبت �شيئاً بلطف
فمن النادر �أن يقول الطاقم ال".
واع�ت�رف ��ت امل���ض�ي�ف��ة �أي �� ً��ض��ا ب�أن
الهدايا تقطع ً
�شوطا ط��وي� ً
لا يف
احل�صول على معاملة خمتلفة
من قبل الطاقم ،حيث قالت �إن
منح احللوى لأف��راد الطاقم قد
يجعلهم �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة لتقدمي
ال �� �ش��اي �أو ال �ق �ه��وة جم��ا ًن��ا � -أو
الأف�ضل من ذل��ك ،الرتقية �إىل
درجة �أكرث راحة.
ل� �ك ��ن ه �ي �ل �ي �ن��ا ح � � ��ذرت م� ��ن �أن
ن���ص��ائ�ح�ه��ا ق��د ال ت�ع�م��ل م��ع كل
�شركة طريان ،لأن لديها قواعد
خمتلفة ،وق��ال��ت امل�ضيفة � ً
أي�ضا
�إن ��ه م��ن الأف �� �ض��ل جت�ن��ب �أف ��راد
ال� �ط ��اق ��م ال �غ��ا� �ض �ب�ي�ن ،وكذلك
امل� ��وظ � �ف �ي�ن اجل� � � ��دد ال � ��ذي � ��ن ال
يعرفون ما هي حدودهم ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.
ومت دع ��م ت�ع�ل�ي�ق��ات ه�ي�ل�ي�ن��ا من
ق �ب��ل م �� �ض �ي �ف��ة ط� �ي��ران �أخ � ��رى
تدعى ميغيل مونوز ،التي قالت
�إن اللطف يقطع ً
�شوطا طوي ً
ال
عندما يتعلق الأم ��ر باحل�صول
على �أف�ضل معاملة" .و�أ�ضافت
"للح�صول على معاملة �أف�ضل،
مثل �أف�ضل مقعد �أو االنتقال �إىل
املقاعد املغطاة حيث يكون لديك
م �� �س��اح��ة �أك �ب��ر ل�ل ��أرج� ��ل ،على
�سبيل املثال� ،أف�ضل خدعة هي �أن
تكون لطيفًا .وعند و�صولك قل
مرحباً للطاقم ،قل �صباح اخلري،
وا�س�أل كيف كان يومهم ،عاملهم
كب�شر ولي�س كما لو كانوا هناك
خلدمتك".

 20عاملا م�صريا بني
الأف�ضل بالعامل

را يف
جن��ح  20ع��املً��ا م��ن جامعة الأزه ��ر ال�ت��واج��د يف قائمة الأك�ث�ر ت ��أث�ي ً
جماالت العلوم يف العامل وفقًا لتقرير جامعة �ستانفورد الأمريكية لهذا
العام .و�أكدت جامعة الأزهر �أ ّنها تتميز وتتفرد عن مثيالتها من اجلامعات
بقطاعات العلوم العربية وال�شرعية ،والتي تنتج معارف وعلوم ال توجد �إال
فيها مبا ير�سخ ويعمق دور اجلامعة احل�ضاري والإن�ساين ك�أقدم جامعة
م�ستمرة يف التاريخ الإن�ساين وك�أزهر واحد
وي�صف �أ�ستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة الأزهر عاطف الطاهر
اختياره من بني �أف�ضل علماء العامل للعام الثاين على التوايل ب�أنه "تكرمي
ملا يقدمه ق�سم الفيزياء يف جامعة �أ�سيوط والذي يعترب من �أف�ضل �أق�سام
الفيزياء يف العامل .وفخور للغاية بان�ضمامي للقائمة للعام الثاين على
التوايل" .وت��اب��ع ال�ط��اه��ر يف ح��دي�ث��ه م��ع م��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية":
"�إح�سا�س رائع ومثايل �أن يكون هناك ر�صيد دويل ملجهودي ،وهذا �أكرب
دافع وحافز للعلماء لي�ضاعفوا من �إنتاجهم لبذل املزيد من اجلهد لقيادة
م�صر نحو م�ستقبل �أف�ضل يف جمال البحث العلمي واملناف�سة على امل�ستوى
العاملي وامل�ساهمة بقوة يف منظومة البحث العلمي امل�صرية".
و�أك ��د" :م�صر تتعافى حال ًيا يف كافة امل�ج��االت ومنها االهتمام بالبحث
العلمي و�إجن��ازات التعليم العايل خري دليل على ذلك ،الأمر يحتاج ملزيد
من الوقت والت�شجيع .م�صر بها نابغني ومثقفني كثريين ودائ ًما اّ
ولدة،
كل ما حتتاجه ال�صرب والت�شجيع".
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�ضمن فعاليات احلدث العاملي �إك�سبو 2020

جامعة الإمارات ت�شارك بفعاليات وم�سابقات خمتلفة خالل �أ�سبوعالف�ضاء
•• ..دبي �إك�سبو -الفجر
ر�سالة �إك�سبو –حممد جاهني
حممد معني الدين

�ضمن م�شاركة جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
املتميزة يف احلدث العاملي "�إك�سبو "2020دبي
 ،نظم املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء
ع��ددا م��ن الفعاليات والأن�شطة خ�لال "�أ�سبوع
الف�ضاء"  ،يف مواقعخمتلفة  ،وت�ضمنت الفعاليات
جمموعة من ور�ش العمل واللفعالياتالعلمية يف
جمال البحث والتطوير ملختلف املجاالت لعلوم
الفلك والف�ضاء ،بح�ضور وم�شاركة فعالة من
ط�ل�ب��ة اجل��ام�ع��ة وال � ��زوار ل�ت�ك��ون جتربة فريدة
وملهمة للمهتمني بعلوم الف�ضاء.
و�أو� �ض��ح الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح�م��د م��راد – نائب
املفو�ض العام جلناح جامعة الإم��ارات يف �إك�سبو
 – 2020النائب امل���ش��ارك للبحث العلمي "
�أن ف�ع��ال�ي��ات "�أ�سبوع الف�ضاء" ال �ت��ي ينظمها
املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء ت�أتي
بالتزامن مع ث��اين �أ�سابيع املو�ضوعات الع�شرة،
التي ينظمها �إك�سبو  2020دبي يف �إطار برنامج
الإن���س��ان وكوكب الأر� ��ض ،ب�ه��دف بحث الفوائد
واحللول والتحديات املرتتبة على ا�ستك�شاف ما
وراء م��دار كوكب الأر� ��ض ،وف��ر���ص اال�ستك�شاف
وتطوير العلوم املرتبطة بفهم الف�ضاء.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ع��اق��ب م �ع�ين� ،أ� �س �ت��اذ الفيزياء
امل �� �ش��ارك ،ب�ج��ام�ع��ة الإم � � ��ارات "يف � �ض��وء النمو
ال�سريع لقطاع الف�ضاء يف دولة الإماراتالعربية

• ور�ش عمل وفعاليات علمية يف جمال البحث والتطوير ملختلف جماالت علوم الفلك والف�ضاء
• م�شاركة فعالة من طلبة اجلامعة والزوار لتحقيق جتربة فريدة وملهمة للمهتمني بعلوم الف�ضاء
املتحدة ،ف�إن تعاون جامعة الإم��ارات مع �أجنحة
ال��دول املختلفة وم�شاركتها الفعالة يف ع��دد من
فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء ،يعد دليال على الدور
ال�ف�ع��ال ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه يف �سبيل ت�ط��وي��ر علوم
الف�ضاءوالبحث والتطوير التكنولوجي والنظام
التعليمي يف الدولة والتزامهايف اال�ستمرار بدعم
�أن�شطة الف�ضاء املعرتف بها عامل ًيا ".
وعقد جناح جامعة الإم ��ارات امل�شارك يف �إك�سبو
ثالثة فعاليات ح��ول البحث والتطوير يف علم
ال�ف�ل��ك ال��رادي��وي ب��ال�ت�ع��اون م��ع ج��ام�ع��ة كريتن
اال�سرتالية  ،ت�ضمنت مناق�شات ح��ول �أنظمة
اال�ست�شعار املبتكرة ،والبنية التحتية الأر�ضية
لر�صد وق�ي��ا��س��ات علم الفلك ال��رادي��وي وعلوم
الف�ضاء ،وال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف ه ��ذا املجال،
والعمليات التعاونية متعددة املحطات ،ونطاق
البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي،والتوعية
العامة ،و�آفاق امل�ستقبل.
فيما ا�ست�ضاف اجلناح الفرن�سي فعالية عقدت
بعنوان " اال�ست�شعار عن بعد ومراقبة الأر�ض
وعر�ض هاكاثون"  ،وهي فعالية لعر�ض البحث
والتطوير احلاليني يف جمال اال�ست�شعار عن بعد
وعلومالكواكب ،ال �سيما يف املهمات اجلديدة �إىل

املريخ (مهمة الإم��ارات للمريخ ،مهمة املثابرة،
مهمة تايوان  .)1 كما و�أق�ي��م �أثناء الفعالية "
هاكاثون " حول حتليل البيانات والبحث من قبل
خرباء ال�صناعة.
وب ��دوره ��ا رك ��زت فعالية" ال�ت�ع�ل�ي��م يف الف�ضاء
التكنولوجيا :طريق �إىل متكني ال�شباب" على

الأه �م �ي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال�ع�ن��ا��ص��ر املختلفة
لقاعدة املعرفة الأكادميية املطلوبة لدعم قطاع
ال�ف���ض��اء ال�ع��امل��ي ��س��ري��ع ال�ن�م��و،وج ��رى خاللها
ا�ستعرا�ض الأ�ساليب املبتكرة لنقل تعليم الف�ضاء
واملحتوى ال��ذي يجب تقدميه ب�شكل فعال .كما
وعقدت �أي�ضا فعالية "رحالت الف�ضاء الب�شرية

وا��س�ت�ك���ش��اف ال�ف���ض��اء الروبتي" ،وت �ه��دف �إىل
ت�سليط ال���ض��وء على الإث� ��ارة والقيمة العلمية
لبعثات الف�ضاء امل��أه��ول��ة ،كما ت�ع��رف اجلمهور
على جوانب خمتلفة مثل جتربة رائ��د الف�ضاء،
و�إمكانية االكت�شاف ،و�أهمية الوجود الب�شري يف
الف�ضاء اخلارج ي.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ف�ع��ال�ي��ة ث��ال�ث��ة ب�ع�ن��وان " حطام
الف�ضاء:التخفيف والوقاية" �سلط فيها ال�ضوء
ع �ل��ى ال �� �ض��رر ال� ��ذي مي �ك��ن �أن ي���س�ب�ب��ه احلطام
ال �ف �� �ض��ائ��ي ل� �ل� �م ��وج ��ودات ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة وناق�ش
امل�شاركون فيها الطرق املبتكرة لتخفيف احلطام
الف�ضائي ،فمع ظهور ع�صر الف�ضاء ،ن�شر الب�شر والعلمية ،حيث مت عر�ض فيلم وثائقي فرن�سي
�آالف الأق�م��ار ال�صناعية يف م��دار ح��ول الأر�ض ،عن الفنون والف�ضاء بعنوان " تل�سكوب داخلي"
الأمر الذي مل مي ّكن االكت�شاف العلمي فح�سب ،وه��ي رواية م��أخ��وذة من كوكب امل��ري��خ .حيث مت
ب��ل ق��دم �أي��ً��ض��ا جمموعة م��ن اخل��دم��ات الهامة عر�ض يف هذه الفعالية كيف �ستتعامل الب�شرية
للنا�س ،ومع ذلك ،ف�إن نتيجة لذلك هي الزيادة مع املوا�ضيع الثقافية ،واالجتماعية،واالت�صاالت،
بينما ن�ستعد للم�ضي قدمًا يف مبادرة م�ستقبلية
امل�ستمرة يف كميةالنفايات الف�ضائية.
وبالتعاون بني املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا م�أهولة للمريخ .كما قدم خرباء املركز الوطني
الف�ضاء -بجامعة الإمارات ومعهد التوا�صل بني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء -بجامعة الإمارات
الثقافات الفرن�سي ،عقدت ع��دد من الفعاليات ور�شة عمل تطبيقية حول ت�صميم مهمة الأقمار
ال�ت��ي جمعت ب�ين ال�ف�ن��ون وال �ع �ل��وم ال�ستك�شاف ال�صناعية ،وتهدف الفعالية �إىل توفري عر�ض
ني.
الف�ضاء  ،وهيفعاليات متعددة اجلوانب الثقافية واقعي لت�صميم مهمةالف�ضاء للم�شارك 

تت�ضمن حتديات ا�ستلهمتها من �إك�سبو  2020دبي

جامعة �أبوظبي تطلق م�سابقة الربجمة ال�سنوية الأوىل
• امل�سابقة ترتجم توجيهات نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء باعتماد � 29أكتوبر من كل عام ً
يوما للربجمة
دعوة لطلبة املدار�س واجلامعات من خمتلف التخ�ص�صات يف الإمارات للم�شاركة يف امل�سابقة
•• دبي-الفجر

ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" ب��اع�ت�م��اد � 29أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام يوماً
للربجمة ،تطلق جامعة �أبوظبي� ،ضمن الربنامج الوطني
للمربجمني ،الدورة الأوىل من م�سابقة الربجمة ال�سنوية
للعلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات والتي تقام
افرتا�ضياً يوم � 28أكتوبر.
وت�ستلهم امل�سابقة ع��دداً من التحديات التي ت�ضعها �أمام
الطلبة من معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث �ستتناف�س
ال�ف��رق لإي�ج��اد ح�ل��ول لع�شرة حت��دي��ات يف جم��االت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات با�ستخدام �أي من
ل �غ��ات ال�برجم��ة وت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة تنفيذ ه ��ذه احللول
بطريقة تنعك�س �إي�ج��اب�اً على املجتمع .وت��دع��و اجلامعة
الطلبة من خمتلف التخ�ص�صات وطلبة املدار�س يف الإمارات

يف ال�صفوف من � 7إىل  12للم�شاركة يف امل�سابقة واغتنام
الفر�صة لتعزيز مهاراتهم يف الربجمة.
و�سيحظى امل�شاركون يف امل�سابقة على �شهادات م�شاركة ،كما
�سيح�صل الفائزون الثالثة الأوائل على مكاف�آت تقديرية.
وق��ال الدكتور حمدي ال�شيباين ،عميد كلية الهند�سة يف
اجلامعة" :تعتز جامعة �أبوظبي بامل�شاركة يف هذه املبادرة
ال�ت��ي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
م�ك�ت��وم "رعاه اهلل" للم�ساهمة يف حت�ق�ي��ق ج�ي��ل متميز
يف جم� ��االت ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات وال�ب�رجم ��ة يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة .وتعترب امل�سابقة خطوة هامة
�ضمن اجلهود التي تبذلها جامعة �أبوظبي لرفد البحوث
القائمة على تطوير احللول والتي ت�سهم يف حتقيق التنمية
ال�شاملة ملجتمعنا ،فبينما نقف على �أعتاب ثورة تكنولوجية
مت�سارعة� ،أ�صبحت الرقمنة عام ً
ال حمورياً للتغيري ومن
بني العوامل الأكرث فعالية وت�أثري يف �شتى القطاعات .ومن
هنا ،نحر�ص يف جامعة �أب��وظ�ب��ي على االل �ت��زام مبوا�صلة

العمل لإعداد طلبتنا وت�سليحهم باملهارات الالزمة ليكونوا
كفاءات م�ؤثرة وفاعلة يف �سوق العمل الذي ُتعد التكنولوجيا
�أهم حمركاته".
م��ن جهته ،ق��ال الربفي�سور حممد غ��زال� ،أ��س�ت��اذ ورئي�س
ق�سم الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب والهند�سة الطبية
احليوية" :ت�أتي هذه امل�سابقة �ضمن �سل�سلة من الأن�شطة
وامل�ب��ادرات التي تنظمها كلية الهند�سة يف جامعة �أبوظبي
كجزء من التزامها ب�إعداد الأجيال القادمة من املربجمني
يف امل�ستقبل".
وك��ان ق��د مت اختيار جامعة �أب��وظ�ب��ي م��ن ب�ين  8جامعات
وط�ن�ي��ة ل�ل�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي ل�ل�م�برجم�ين ،وذل ��ك تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،ح�ي��ث تتطلع ج��ام�ع��ة �أب��وظ�ب��ي �إىل مت�ك�ين الطلبة
وامل�برجم�ين ورواد الأع�م��ال وال�شركات النا�شئة والكربى
م��ن خ�لال دورات تدريبية مبتكرة ت��رك��ز على تطبيقات

ال�برجم��ة وتقنياتها والأدوات ذات ال�صلة امل�ستخدمة يف
خمتلف القطاعات.
و�ضمن مبادرتها "ن�ستثمر يف جمتمعنا" ،قدمت جامعة
�أب��وظ �ب��ي م ��ؤخ��راً دورة ت��دري�ب�ي��ة يف ال�برجم��ة لأك�ث�ر من
� 1,800شخ�صاً من  300مدر�سة وجامعة و�شركة يف
�أكرث من  50بلداً حول العامل ،حيث �أتاحت �أمام امل�شاركني
ف��ر� �ص��ة ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات ال�ب�رجم��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة الالزمة
لتطوير التطبيقات ،وذل��ك كجزء من الربنامج الوطني
للمربجمني .وتقدم جامعة �أبوظبي عدة برامج تركز على

مهارات الربجمة مبا يف ذلك بكالوريو�س العلوم يف هند�سة
الربجميات ،وهند�سة تكنولوجيا املعلومات ،وهند�سة �أمن
الف�ضاء الإلكرتوين وهند�سة احلا�سوب – تخ�ص�ص الذكاء
اال�صطناعي ،والهند�سة الكهربائية – تخ�ص�ص الروبوتات
والأمت�ت��ة ،بالإ�ضافة �إىل ماج�ستري العلوم يف تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ،وم��اج���س�ت�ير ال�ه�ن��د��س��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وهند�سة
احلا�سوب .وتهدف هذه الربامج �إىل �إعداد وت�أهيل خريجي
امل�ستقبل ل�ت��ويل خمتلف ال�ف��ر���ص الوظيفية يف جماالت
التكنولوجيا احلا�سوبية.

جناح الربازيل يف «�إك�سبو  2020دبي» ي�ستقطب  200,000زائر ويقدم جتربة يف التنوع احليوي لقيت جناحا كبري ًا

مزيج �صحي من زوار الأعمال والرتفيه �إىل جناج الدولة الالتينية ي ّ
ُتوقع له املزيد من النمو
•• دبي -الفجر

�سجل اجلناح الربازيلي يف «اك�سبو  2020دبي»،
ّ
والذي ميتد على م�ساحة  4,000مرت مربع داخل
«منطقة اال�ستدامة» ،تدفقا قويا من الزوار الذين
ا�ستقطبهم ما يقدمه لهم جناح الدولة الواقعة يف
�أمريكا الالتينية من جتربة غامرة يف جمال التنوع
احليوي ،ف�ض ً
ال عن �إمكانيات الأعمال التجارية.
و�أف� ��ادت «ال�ه�ي�ئ��ة ال�برازي�ل�ي��ة لتن�شيط ال�صادرات
واال� �س �ت �ث �م��ارات» (�أب�ي�ك����س -ب��رازي��ل) ،ب� ��أن اجلناح
ا�ستقبل ما يزيد عن  200,000زائ��ر يف الفرتة
ال�ت��ي م��رت م�ن��ذ اف�ت�ت��اح «اك���س�ب��و  2020دب ��ي» يف
الأول من �أكتوبر 2021 ،وحتى الآن� ،أي �أقل من
�شهر .و ٌتعد (�أبيك�س -ب��رازي��ل) اجلهة احلكومية
الربازيلية املنوط بها �إدارة م�شاركة ال�برازي��ل يف
«اك�سبو  2020دبي».
وقال د .رافاييل نا�سيمنتو ،مدير اجلناح الربازيلي
يف «اك�سبو  2020دب ��ي»« :ل�ق��د ك��ان وق�ت��ا مُكثفا
وح��اف�لا ب��الأح��داث لنا ،ذل��ك �أن اجل�ن��اح ا�ستقطب
م��زي�ج��ا م��ن زوار الأع �م��ال وال�ترف�ي��ه مل���ش��اه��دة ما
قدمناه لهم فيه .ومن واقع ما ميكننا ر�صده من
�أجوبة الزوار ،ف�إن التجربة التي �شهدوها يف اجلناح

متفردة ومذهلة» .واكتمل عدد الــ  200,000زائر
جل�ن��اح ال�برازي��ل يف «اك�سبو  2020دب��ي» بزيارة
عائلة بريطانية من لندن مكونة من �أربعة �أفراد.
و�شارك �أفراد العائلة يف احتفال �أقامه مدير اجلناح
والعاملون به مبنا�سبة اكتمال عدد الــ 200,000
زائر للجناح .وقالت الأم �ضمن العائلة الربيطانية:

«فوجئنا و�شعرنا ب�سعادة �شديدة ب�أن نكون جزءا من
هذا االحتفال .ويُ�سعدنا �أي�ضاً �أن نح�صل على حقيبة
هدايا والتي حتتوي على بع�ض الهدايا الرائعة من
اجلناح» .ويُعد التنوع احليوي واحدا من املوا�ضيع
الرئي�سية يف جناح الربازيل ،ذلك �أن الدولة ُت�سلط
ال�ضوء على ه��ذه الق�ضية لتحقيق التوا�صل بني

م�ساعي احلفاظ على البيئة يف ال��دول��ة ،والت�أكيد
ع �ل��ى ال �ت��زام �ه��ا جت ��اه ال�ب�ي�ئ��ة واحل� ��د م��ن التغري
املناخي .وعلى ال�صعيد التجاري ،تتيح الربازيل
�أي�ضا فر�ص محُ تملة يف اال�ستثمار والتجارة عرب
عدة قطاعات رئي�سية كالغذاء ،ال�سفر وال�سياحة.
و�أ� �ض��اف نا�سيمنتو« :تلقينا ا�ستف�سارات �صحية

م��ن جم�ت�م��ع الأع� �م ��ال يف امل�ن�ط�ق��ة ح ��ول عالقات
� �ش��راك��ة ،فيما ُي�ع��د م ��ؤ� �ش��را م�ب�ك��را ع�ل��ى مُ�شاركة
مُثمرة تنتظرنا يف هذا احلدث» .ور�صدت الربازيل
ا�ستثمارات قيمتها  20مليون دوالر يف جناحها
ب��احل��دث ،ح�ي��ث م��زج��ت يف ب �ن��اءه ب�ين اجلماليات
والعمارة لتقدمي جتربة ثرية ل�ل��زوار .وي�ستخدم

احلناح  140جهاز عار�ض �ضوئي عمالق لعر�ض
�صور بالفيديو للغابات ،الأنهار ،املراكز احل�ضرية،
الغذاء والثقافة الربازيلية على �أغ�شية �شبه �شفافة
داخ��ل مم��رات��ه .وي�ستح�ضر اجل�ن��اح جتربة غابات
الأم� ��ازون امل�ط�يرة يف دب��ي ،ويحتوي على م ّ
ُ�سطح
للمياه ال�ضحلة ي�شغل ن�صف م�ساحته.
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ال�صناعات اليدوية حا�ضرة بقوة بجناح جيبوتي يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو� :أ�سامة عبد املق�صود

�إذا ك��ان��ت دول��ة جيبوتي تقع يف منطقة التنقل يف
معر�ض �أك�سبو  2020دب��ي ب�ين العديد م��ن دول
العامل الأوروبي والعربي مثل �سوريا وال�سنغال فهى
�أي�ضا قريبة من رو�سيا وكابي والعديد من الدول
املختلطة يف خريطة ال�ع��امل على �أر� ��ض الإم ��ارات،
لكن موقعها على الكرة الأر�ضية يختلف حيث �أنها
دول��ة عربية تقع يف منطقة ال�ق��رن �أفريقي وتطل
على ال�شاطئ الغربي مل�ضيث ب��اب امل�ن��دب وحتدها
�إريرتيا من ال�شمال واثيوبيا من الغرب واجلنوب
وال���ص��وم��ال م��ن اجل �ن��وب ال���ش��رق��ي ك�م��ا ت�ط��ل على
البحر الأحمر وخليج عدن ،وتبعد عن �شبة اجلزيرة
البمنية ح��وايل  20كيلو ،وت�ع��د م�ساحتها الكلية
 23,200كيلو مرت مربع ،فيما يبلغ عدد ال�سكان
ما يزيد قليال عن املليون ن�سمة ،وعا�صمتها مدينة
جيبوتي ،وتعمل حاليا على م�شروع ن��ور العمالق
ال��ذي يعترب ن��اف��ذة اقت�صادية وجت��اري��ة و�سياحية
مهمني ،حيث يربط ج�سر كبري بني جيبوتي واليمن

عرب م�ضيق باب املندب مما يتيح للدولتني باقامة
تعاون م�شرتك ويوفر فر�ص للعمل.
ي�ق��ول �أب��و بكر ح�سن م���س��ؤول ج�ن��اح دول��ة جيبوتي
يف معر�ض �أك�سبو  2020دب��ي منطقة التنقل� ،أن
الهدف من م�شاركة دول��ة جيبوتي يف �أك�سبو تعود
�إىل االه�ت�م��ام بال�سياحة وال�ت�ع��رف ب�ت��اري��خ دولتنا
وموروثها الثقايف وتراثها وما تقدمه من �صناعات
وم��ا مت��ر ب��ه م��ن نه�ضة ح��ال�ي��ة يف �شتى املجاالت،
و�أ��ش��ار �إىل �أن اجلناح �صمم من الداخل على هيئة
تقاطعات على �شكل متحف لعر�ض الأواين الفخارية
واحلجرية وبع�ض ال�صناعات ال�ي��دوي��ة ،باال�ضافة
لبع�ض اللوحات املعلقة على اجل��دران تو�ضح تاريخ
املنطقة واخلرائط التو�ضيحية جليبوتي ومكانتها
بني الأمم .وي�ضيف �أبو بكر ح�سن م�س�ؤول اجلناح �أن
ال�صناعات اليدوية تقوم ب�صناعتها الن�ساء وهى عبارة
عن �سالل و�أحزمة تقليدية و�أعمال يدية من الق�ش
و�سعف النخيل والل�ؤل�ؤ ،وتعترب هذه ال�صناعات من
ال�تراث الذي نحر�ص على نقله للأجيال املتعاقبة
حتى نحافظ على تراثنا يف نف�س الوقت ن�ستخدم

ه��ذه ال���ص�ن��اع��ات يف حياتنا ال�ي��وم�ي��ة ح�ت��ى الأن يف
املناطق الزراعية ،ومن �أهم اخلامات التى ت�صدرها
جيبوتي هو الفرو واجللود و�إعادة ت�صدير الألبان،
وذلك يعود �إىل وفرتها وزيادتها عن حاجة املجتمع.
وبني �أبو بكر ح�سن �أن جيبوتي متتلك من املقومات
ما جتعلها على اخلريطة ال�سياحية الدولة ،فلدينا
� �ش��اط��ئ ع �ل��ى ال �ب �ح��ر الأح� �م ��ر ي�ت�م�ت��ع ف �ي��ه ال�سياح
بالغط�س وم�شاهدة ال�شعب املرجانية وغريها من
ال�سياحة الرتفيهية املتعلقة بال�ساحل ،و�أف��اد ب�أن
اجل�ن��اح يعر�ض بع�ض ال���ص��ور امل�ع�برة ع��ن املجتمع
اجليبوتي من بورتريهات وخريطة تو�ضيحية ملوقع
الدولة على العامل ،و�شا�شة عر�ض تبث طوال الوقت
فيلم ت�سجيلي عن جيبوتي وم��ا متتلكه من ثقافة
واعدة وتاريخ عميق وتراث وا�ضح جلميع الزوار.
و�أ�ضاف �أبة بكر ح�سن م�س�ؤول جناح دولة جيبوتي
�أن معر�ض اك�سبو  2020يعترب ح��دث عظيم يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وات��اح الفر�صة للجميع �أن من دول العامل وقد توافد علينا العديد من الزوار
ي�شارك ويكون لنا دور يف ن�شر ثقافتنا على الزوار وانبهروا من الأعمال املعرو�ضه خا�صة ال�صناعات
والتعريف بدولتنا ،كما �أن املعر�ض ي�ستهدف زوار اليدوية
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ليلة حافلة بالت�شويق على وقع مو�سيقى �أفالم
الرعب يف �إك�سبو  2020دبي احتفاال بالهالويني

•• دبي  -الفجر

على وقع مو�سيقى �أفالم الرعب� ،سيكون �آخر �أيام �أكتوبر اجلاري موعدا
ل��زوار �إك�سبو  2020دب��ي مع �أح��د �أك�ثر ليايل احل��دث ال��دويل ت�شويقا،
وذلك �ضمن عر�ض مبهر مدته  60دقيقة بعنوان "الهالويني املو�سيقي"
احتفاال بالهالويني .العر�ض املو�سيقي ال��راق����ص م�ستوحى م��ن �أعمال
مو�سيقية فنية عاملية ،من بينها مو�سيقى "�شبح الأوبرا" ،و"ليتل �شوب
�أوف هورورز" ،و"ثريلر" ،و"بيتل جوي�س"؛ وخ�لال العر�ض� ،سريتدي
عازفو املو�سيقى والراق�صون �أي�ضا �أزي��اء م�ستوحاة من �أف�لام وعرو�ض
ال��رع��ب املختلفة� .أب��دع ه��ذا العر�ض اال�ستثنائي امل�خ��رج امل�ع��روف ميت�ش
�سيبا�ستيان ،وه��و �صاحب خ�برة عاملية تزيد على  30عاما يف جماالت
التمثيل والإخراج والإنتاج ،عمل خاللها مع جنوم كبار يف عامل الفن من
�أمثال ال�سري كامريون ماكينتو�ش ،وجيليان لني ،وبيرت هال ،وال�سري ماثيو
بورن ،واملاي�سرتو كورت ما�سور يف �أورك�سرتا لندن الفلهارمونية.
وين�ضم �إىل �سيبا�ستيان امللحن �ستيف �سيدويل ،وه��و امل�خ��رج املو�سيقي
للعر�ض .ا�شتهر �سيدويل بتقدمي �أع�م��ال مو�سيقية مميزة ومبتكرة يف
ع��دد كبري من الأل�ب��وم��ات والعرو�ض التلفزيونية واحل�م�لات الإعالنية
والأف �ل�ام .يف ع��ام  ،2015ف��از �سيدويل بجائزة غ��رام��ي لأف�ضل �ألبوم
للم�سرح املو�سيقي� .أي�ضا� ،أ�سهم �سيدويل يف ع�شرات الأع�م��ال املو�سيقية
للأفالم ،ومن بينها "الطاحونة احلمراء" و"روميو وجولييت" و"مذكرات
بريدجيت جونز".
يقام عر�ض "الهالويني املو�سيقي" الأول على م�سرح دبي ميلينيوم ال�ساعة
 ،19:00ويُعاد يف ال�ساعة  21:00يوم � 31أكتوبر اجلاري.

للمرة الأوىل على الإطالق خارج �إيطاليا �إك�سبو  2020دبي ينظم

طواف �إيطاليا للدراجات
الهوائية مب�شاركة �أهم النجوم

•• دبي -الفجر

الإمارات العاملية للأملنيوم متنح املوظفني �إجازة �ستة �أيام لزيارة �إك�سبو
 2020وتغطي تكاليف املوا�صالت جلميع موظفيها يف املنا�صب غري الإ�شرافية
•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم� ،أكرب �شركة �صناعية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة خ��ارج قطاع النفط والغاز� ،أم�س عن قرارها منح املوظفني يف
املنا�صب الإ�شرافية �إجازة ت�صل �إىل �ستة �أيام لزيارة �إك�سبو .2020
و�ستتكفل ال�شركة �أي�ضاً بتكاليف التذاكر واملوا�صالت جلميع موظفيها يف املنا�صب
غري الإ�شرافية ممن يعملون بنظام الورديات لزيارة املعر�ض .واجلدير بالذكر �أن
عدد موظفي ال�شركة يبلغ حوايل  7,000موظفاً وموظف ًة.
وقال ال�سيد عبد النا�صر بن كلبان ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإم��ارات العاملية
للأملنيوم" :ت�ست�ضيف دول��ة الإم ��ارات حدثاً تاريخياً ومعر�ضاً عاملياً ال ميكن
تفويت زيارته .ومبا �أن موا�ضيع �إك�سبو  2020تتما�شى مع �أهداف ال�شركة يف
ابتكار الأملنيوم الذي يدخل يف جميع جوانب احلياة الع�صرية ،وتوافق قيمها التي
تت�ضمن االحتفاء باال�ستدامة واالبتكار مع عملنا ب�شكل كبري ،ف�إننا نريد لفريقنا
املكون من  7,000موظف التعرف على ذلك ملعرفة الدور الذي �ستلعبه ال�شركة
يف ر�سم م�ستقبل الأجيال القادمة".
وقد اختار القائمون على �إك�سبو  2020حوايل  80موظفاً من ال�شركة للتطوع
يف احلدث العاملي ،حيث �أن ك ً
ال منهم �سيمنح فرتة �أ�سبوعني للعمل �ضمن �أجنحة
املعر�ض وخدمة زواره.
وت�شارك الإم��ارات العاملية للأملنيوم يف �إك�سبو � 2020ضمن جناح م�ؤ�س�سة دبي
لال�ستثمارات احلكومية التي متتلك  50باملئة من �أ�سهم ال�شركة.

ي�ستعد �إك�سبو  2020دبي ،ال�ستقبال نخبة من �أبرز جنوم ركوب الدراجات
العامليني ،الذين �سي�شاركون يف �أول ن�سخة من نوعها من �سباق "طواف
�إيطاليا" للدراجات الهوائية تقام خارج الأرا�ضي الإيطالية ،وذلك يف 6
نوفمرب املقبل ،حيث �سيتناف�س راكبو الدراجات املحرتفون للفوز ب�سباق
ق�صري املدى من  30لفة على حلبة تبلغ م�ساحتها  2.1كيلومرت يف موقع
احلدث الدويل.
وي�ه��دف احل��دث االح�ت�ف��ايل �إىل ا�ستعرا�ض متيز �سباق ط��واف �إيطاليا
للدراجات الهوائية ،والذي يقام ب�شكل �سنوي يف �إيطاليا ،وهو �أحد �سباقات
ال��دراج��ات ال�ك�برى على م�ستوى ال�ع��امل ،وال��ذي يتم تنظيمه منذ العام
 1909الذي �شهد االنطالقة الأوىل لهذا ال�سباق العاملي.
ومن بني الدراجني البارزين الذين �سي�شاركون يف التحدي الذي �سيقام
يف موقع احلدث ال��دويل ،الفائز بجائزة "طواف �إيطاليا" لعام ،2021
والكوملبي �إيغان برنال الفائز بالقمي�ص الأ�صفر يف طواف فرن�سا للدراجات،
وبيرت �ساجان ،بطل العامل ثالث مرات يف �سباق االحتاد الدويل للدراجات
للمحرتفني (( ،UCIوالبطل فيليبو جانا ،الفائز ب�ست مراحل من �سباق
�إيطاليا للدراجات الهوائية ،وغريهم.
و�سي�شارك راكبو الدراجات الهوائية يف ال�سباق الذي مت تنظيمه بالتعاون
مع جمل�س دبي الريا�ضي وجناح �إيطايل ،على حلبة م�صممة على �شكل رمز
الالنهاية ( )Amore Infinitوه��و رم��ز �سباق �إيطاليا للدراجات،
و�سيقام ال�سباق بالقرب من جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حيث
�سيكون هناك ن�صب تذكاري خا�ص بـ"طواف �إيطاليا".
و�سي�ست�ضيف جناح �إيطاليا �أي�ضاً جل�سة "لقاء وحتية" مع راكبي الدراجات
يف  5نوفمرب املقبل ،مما مينح امل�شجعني فر�صة ح�صرية للتحدث �إىل
جنومهم املف�ضلني ،قبل حفل الع�شاء ال��ذي �سينظم لالحتفال بال�سباق
االفتتاحي على �شرف املت�سابقني .يوفر جناح �إيطاليا ،الواقع يف الفر�سان،
ل�ل��زوار جتربة ال ُتن�سى تقدم فر�صاً تعليمية ومهنية وجت��اري��ة جديدة،
ويعر�ض املباين والأنظمة والتقنيات التي تلعب دوراً رئي�سياً يف اال�ستدامة
واالقت�صاد الدائري والهند�سة الرقمية.

مب�شاركة � 140صانعا للتغيري من  76دولة

جناح مبدعون يف اخلري م�ستوحى من الأم�س ليحفز �أبناء اليوم لبناء غد �أف�ضل
•• دبي -الفجر

� 140صانعا للتغيري قدموا من خمتلف �أ�صقاع الأر�ض
ليقدموا حلوال م�ستدامة من �ش�أنها �إحداث فرق حقيقي يف
حياة النا�س على م�ستوى العامل.
ميكن الآن التعرف على هذه احللول – وعلى مبدعيها –
يف جناح "مبدعون يف اخلري" من �إك�سبو اليف.
برنامج مِ نح االبتكار امل�ؤثر من �إك�سبو اليف هو الأول من
نوعه على م�ستوى �إك�سبو ال��دويل ،ويدعم  140مبتكرا
جمتمعيا من  76دولة خمتلفة ،ليربهن على �أن االبتكار
من اجلميع و�إىل اجلميع.
يدعم �إك�سبو اليف املبتكرين املجتمعيني من خمتلف �أقطار
العامل ،وهو منظومة ت�ساهم يف ربط احلا�صلني على املِنح
بامل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات متعددة اجلن�سيات� ،إىل
جانب رب��ط بع�ضهم ببع�ض .وتت�سلط الأ��ض��واء الآن على
امل�ستفيدين م��ن مِ �ن��ح ال�برن��ام��ج يف �إك���س�ب��و  2020دبي
بو�صفهم ركنا �أ�سا�سيا يف جناح "مبدعون يف اخلري".
وقال يو�سف كايرز ،نائب رئي�س �أول� ،إك�سبو اليف� ،إك�سبو

 2020دب��ي�" :إن وج��ود املبدعني يف اجل�ن��اح مينح كل
زائر �إح�سا�سا ب�أنه ي�ستطيع �أي�ضا امل�ساهمة .ن�أمل �أن يجد
الزائرون يف داخلهم اجل��ر�أة والإب��داع والطموح ال��ذي كان
�أ�سا�س وج��ود ه ��ؤالء احلا�صلني على املِ�ن��ح هنا ال�ي��وم� ،إىل
جانب ا�ستمداد الإلهام ليكونوا جزءا من امل�ستقبل الأف�ضل
الذي ن�سعى له جميعا".
جت�سدت الر�ؤية اجلريئة يف ت�صميم اجلناح ،بت�صور �أحمد
عبد الرحمن بوخ�ش ،امل�صمم الإم��ارات��ي م�ؤ�س�س �شركة
الهند�سة املعمارية "اركيدنتيتي" ومقرها دب��ي .حيث �أن
ت�صميم اجلناح م�ستلهم من خيمة بدوية كانت مقرا للقاء
تاريخي جمع ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،وال�شيخ
را� �ش��د ب��ن �سعيد �آل م�ك�ت��وم ،ط�ي��ب اهلل ث��راه�م��ا ،ح�ي��ث �أن
ت�صميم اجل�ن��اح ي ّذكرنا بهذا اللقاء التاريخي حت��ت هذه
اخليمة.
وك��ان��ت ثمرة ذل��ك اللقاء ت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،بعد ال��وق��وف على ر�ؤي ��ة م�شرتكة حل�ي��اة �أف�ضل
ل�شعبهما ،وهو املفهوم ذاته الذي يتبناه �إك�سبو اليف ،حيث
يبحث عن حلول مبتكرة يقدمها �أف��راد من جميع �أنحاء

العامل ل�صنع الإبداع يف اخلري خلدمة الب�شرية جمعاء.
وق��ال �أحمد بوخ�ش�" :أبرز لنا ه��ذا املفهوم ذات��ه الطبيعة
التحويلية لـ ’قوة الفكر‘ .وكانت تلك ال�صلة التي �أقمناها
هي التي جمعت بني مبادرات �إك�سبو اليف ،التي من �ش�أنها
ت�سليط ال�ضوء على الأف �ك��ار التحويلية يف جميع �أنحاء
العامل لتغيري حياة الب�شر".
وكانت النتيجة جناح "مبدعون يف اخلري " امل�ستوحى من
خيمة بدوية ،مع �إ�ضافة مل�سات من العمارة اليابانية �إليها،
عرب �سل�سة ناعمة من طيات الأوريغامي البي�ضاء تعطيها
ت�أثريا متموجا .وتبد�أ الرحلة يف اجلناح حتى قبل دخوله،
حيث ميتد املعر�ض ،حتت ظل املمر ،من الواجهة الداخلية
�إىل اخلارج.
�سيقدم جناح "مبدعون يف اخلري" م�ساحة تفاعلية لتو�صيل
�آراء املبتكرين العامليني ،و�سرد الق�ص�ص عن �أنا�س عاديني
غ�ي�روا ال�ع��امل مل�ك��ان �أف���ض��ل .ويعترب ه��ذا اجل�ن��اح حا�ضنا ملواجهة امل�ستقبل.
للأعمال االبتكارية التي تهتم بتعزيز الإب ��داع ،واحلوار ،وق ��ال ك��اي��رز "مل ي�ن�ت��ه ��س�ع�ي�ن��ا ب �ع��د ،ن��ري��د ل�ك��ل زائ ��ر �أن
وال�شراكة ،واالبتكار؛ و َتعود بت�أثري �إيجابي على املجتمعات ،يكون التايل يف م�سرية االبتكار ،ندعوه ملناق�شة ما يهمه،
كما يحفز الزوار لقدح زناد عزميتهم ليكونوا �صناع التغيري والتحديات التي تواجهه ،والأ�شياء التي ت�ؤرقه".

"ن�سعى �إىل تقدمي جتربة زائر خمتلفة و�شخ�صية ،بهدف
حث الزوار على امل�ساهمة يف حت�سني حياة النا�س ،واحلفاظ
على ك��وك��ب الأر� ��ض .فلدينا جميعا ال �ق��درة على الإب ��داع
واالبتكار ولكل واحد منا هدف �أ�سمى يف هذه احلياة".
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 60541 :بتاريخ2004/05/03 :
امل�سجلة بالرقم 60541 :بتاريخ2007/02/22 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 60540 :بتاريخ2004/05/03 :
امل�سجلة بالرقم 60540 :بتاريخ2006/02/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 5998 :بتاريخ1994/04/27 :
امل�سجلة بالرقم 5998 :بتاريخ1997/07/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 313605 :بتاريخ2019/07/10 :
امل�سجلة بالرقم 313605 :بتاريخ2019/09/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة1 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145528 :بتاريخ2010/08/02 :
امل�سجلة بالرقم 145528 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 9401 :بتاريخ1995/02/27 :
امل�سجلة بالرقم 9401 :بتاريخ1996/12/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 9398 :بتاريخ1995/02/27 :
امل�سجلة بالرقم 9398 :بتاريخ1996/07/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 80454 :بتاريخ2006/05/09 :
امل�سجلة بالرقم 80454 :بتاريخ2007/02/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة1 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 150550 :بتاريخ2010/12/13 :
امل�سجلة بالرقم 150550 :بتاريخ2011/09/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145808 :بتاريخ2010/08/09 :
امل�سجلة بالرقم 145808 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :بتاريخ:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145701 :بتاريخ2010/08/05 :
امل�سجلة بالرقم 145701 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145529 :بتاريخ2010/08/02 :
امل�سجلة بالرقم 145529 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 150975 :بتاريخ2010/12/23 :
امل�سجلة بالرقم 150975 :بتاريخ2013/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 150974 :بتاريخ2010/12/23 :
امل�سجلة بالرقم 150974 :بتاريخ2013/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 150973 :بتاريخ2010/12/23 :
امل�سجلة بالرقم 150973 :بتاريخ2013/03/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 150598 :بتاريخ2010/12/14 :
امل�سجلة بالرقم 150598 :بتاريخ2011/09/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 182922 :بتاريخ2012/12/04 :
امل�سجلة بالرقم 182922 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181104 :بتاريخ2012/10/24 :
امل�سجلة بالرقم 181104 :بتاريخ2014/06/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 158758 :بتاريخ2011/06/19 :
امل�سجلة بالرقم 158758 :بتاريخ2013/02/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 155641 :بتاريخ2011/04/12 :
امل�سجلة بالرقم 155641 :بتاريخ2012/06/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 226333 :بتاريخ2015/02/04 :
امل�سجلة بالرقم 226333 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 216138 :بتاريخ2014/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 216138 :بتاريخ2015/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 211586 :بتاريخ2014/05/13 :
امل�سجلة بالرقم 211586 :بتاريخ2014/11/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 185140 :بتاريخ2013/01/16 :
امل�سجلة بالرقم 185140 :بتاريخ2014/07/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 282301 :بتاريخ2017/11/05 :
امل�سجلة بالرقم 282301 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 268568 :بتاريخ2017/02/21 :
امل�سجلة بالرقم 268568 :بتاريخ2017/08/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 268567 :بتاريخ2017/02/21 :
امل�سجلة بالرقم 268567 :بتاريخ2017/08/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 226335 :بتاريخ2015/02/04 :
امل�سجلة بالرقم 226335 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 314910 :بتاريخ2019/08/01 :
امل�سجلة بالرقم 314910 :بتاريخ2019/10/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 310862 :بتاريخ2019/05/09 :
امل�سجلة بالرقم 310862 :بتاريخ2019/07/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 295934 :بتاريخ2018/07/24 :
امل�سجلة بالرقم 295934 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 288262 :بتاريخ2018/03/04 :
امل�سجلة بالرقم 288262 :بتاريخ2018/10/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ليفتك �ش م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/09/06 :
املودعة حتت رقم 358868 :
با�ســم :دميي بولند ا�س بي .زد او.او .ا�س بي .كيه.
وعنوانه :يو ال .تران�سبورتوف�سوف  ،3بي ال 200-39-ديبي�سا ،بولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات �صاالت ال�شي�شة او االرجيلة.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  WOOKAHباحرف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 356425 :بتاريخ 2021/7/28:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ليفتك �ش م ح.
العنوان� :صندوق بريد  ، 41850املنطقة احلرة باحلمرية ،ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
معادن غري نفي�سة وك��ل خليط منها ،م��واد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،م��واد معدنية خلطوط
ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ،م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية
�صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن
غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخرى ،خامات معادن.
الواقـعة بالفئة06 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من ت�صميم مميز ل�شكل �شبه مثلث ي�شبه ت�صميم قاعدة ن�صفها باللون
الأحمر ون�صفها الآخر باللون الأ�سود كتبت �أ�سفلها الكلمات ( )TEKLIFTب�شكل مميز باللونني الأحمر
والأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 333747 :بتاريخ2020/08/10 :
امل�سجلة بالرقم 333747 :بتاريخ2020/11/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 333746 :بتاريخ2020/08/10 :
امل�سجلة بالرقم 333746 :بتاريخ2020/11/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/09/19 :

بتاريخ2021/09/26 :

املودعة حتت رقم 360405 :
رقم الأولوية 018448890 :
تاريخ الأولوية 2021/04/08 :
بلد الأولوية :االحتاد االوروبي
با�ســم :ريخرت فارما ايه جي
وعنوانه :فيلدجا�سه  ،19ايه  4600فيلز ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأدوي� ��ة؛ م�ستح�ضرات بيطرية؛ امل�ستح�ضرات وامل ��واد البيطرية؛ امل�ستح�ضرات وامل ��واد ال�صيدالنية؛
املكمالت الغذائية للحيوانات؛ �أدوية للأغرا�ض البيطرية ؛ علف حيواين طبي؛ امل�ضافات الطبية للأغذية
احليوانية؛ العلف التكميلي.
الواقـعة بالفئة5 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  VETVIVAباللغة االجنليزية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/09/27 :

املودعة حتت رقم 360514 :
رقم الأولوية 2569319 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
برامج الكمبيوتر ،تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام يف الأجهزة املحمولة.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 359820 :
با�ســم 3 :هولدينجز ال ال �سي
وعنوانه 2250 :ا�س .وي�سرتن �أفينيو ،بارك فور�ست ،اي ال  ،60466الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
قبعات لال�ستخدام يف ال�صالونات وحم�لات احلالقة؛ قبعات لت�صفيف ال�شعر م�ضاد للماء (مالب�س)؛ مراييل
م�ضادة للماء (مالب�س)؛ مراييل بال�ستيكية؛ مراييل ورق�ي��ة؛ �أقنعة للوجه من القما�ش (امل�لاب����س)؛ مراييل
(مالب�س)؛ بندانات (مناديل للرقبة)؛ �صنادل؛ �سراويل �إ�ستحمام؛ �أحزمة (مالب�س)؛ حماالت ال�صدر الريا�ضية؛
�أحذية؛ �شورت بوك�سر؛ قبعات كونها �أغطية للر�أ�س؛ املالب�س التي حتتوي على مواد تنحيف؛ املالب�س التي حتتوي
على م�صابيح ليد LED؛ مالب�س جلدية؛ معاطف؛ ياقات (مالب�س)؛ ف�ستان؛ باليز البولو؛ مالب�س داخلية؛
قفازات ب��دون ا�صابع؛ قبعات؛ قبعات ت�صفيف ال�شعر؛ �أحذية؛ حجاب الر�أ�س؛ �أغطية الر�أ�س؛ بلوزات؛ قم�صان
جري�سي (مالب�س)؛ �سروال �ضيق (بناطيل)؛ �أو�شحة �أنبوب الرقبة؛ املالب�س اخلارجية؛ �أرواب وقاية؛ ال ُبنْ�ش
(عباءات ن�صفية مع �شق يف املنت�صف للر�أ�س)؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�صان؛ �أبواط؛ قم�صان ق�صرية الأكمام؛ جوارب
ق�صرية؛ اجلراميق (لبا�س لتغطية الكاحل و�أ�سفل ال�ساق)؛ جاكيتات (مالب�س)؛ مالب�س داخلية؛ �سرتات؛ جرزاية
(كنزات �صوفية)؛ قم�صان ن�صف كم؛ �أثواب �ضيقة؛ قبعات ذات تاج �أ�سطواين مرتفع؛ بناطيل؛ �سراويل؛ �سراويل
داخلية؛ مالب�س داخلية؛ �أزياء موحدة؛ �صدارات؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ �أدوات مانعة النزالق الأحذية؛ بذالت؛
ربطات عنق.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :حرف  Lباالتينية يقابله الرقم  3مكتوبني ب�شكل مميز وبينهما يف اال�سفل كتب احلرف  Lملت�صق
بالرقم  3يليها احلرفني  VEيليها احلرف  Lملت�صق بالرقم  3باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/09/19 :

املودعة حتت رقم 359819 :
با�ســم 3 :هولدينجز ال ال �سي
وعنوانه 2250 :ا�س .وي�سرتن �أفينيو ،بارك فور�ست ،اي ال  ،60466الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�شامبو لل�شعر؛ مكيفات لل�شعر؛ جل حالقة؛ مق�شرات الوجه (جتميلية)؛ مق�شرات اجل�سم (جتميلية)؛
بخاخات ال�شعر؛ جل ال�شعر؛ كرميات التجميل؛ كرميات الوجه (جتميلية)؛ زي��وت غري طبية للعناية
باللحية؛ زيوت غري طبية للعناية بال�شعر؛ م�صل ال�شعر غري العالجي؛ املراهم لأغرا�ض التجميل؛ معجون
لت�صفيف ال�شعر؛ م�ساحيق ت�صفيف ال�شعر؛ بخاخ بودرة تعبئة ال�شعر لأغرا�ض التجميل؛ �شمع لت�صفيف
ال�شعر؛ كرميات ت�شكيل ال�شعر؛ جل ملون لل�شعر؛ حبات ال�شمع الزالة �شعر اجل�سم؛ �شرائح ال�شمع الزاله
�شعر اجل�سم؛ �شرائح ال�شمع الزاله �شعر الوجه؛ �شرائط تنظيف الأنف لإزال��ة الر�ؤو�س ال�سوداء؛ ملونات
م�ؤقتة للحية؛ �أقالم جتميل العيون؛ �ألياف لتعبئة ال�شعر (جتميلية)؛ �صبغات ال�شعر امل�ؤقتة (جتميلية)؛
مزيالت روائ��ح كريهة؛ م�ستح�ضرات التجميل لل�شعر واملعنى بها كرميات تكثيف؛ م�ستح�ضرات تبي�ض
ال�شعر
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :حرف  Lباالتينية يقابله الرقم  3مكتوبني ب�شكل مميز وبينهما يف اال�سفل كتب احلرف L
ملت�صق بالرقم  3يليها احلرفني  VEيليها احلرف  Lملت�صق بالرقم  3باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

اخلميس  28أكتوبر  2021م  -العـدد 13377
28 October 2021 - Issue No 13377

Thursday

26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/09/27 :

بتاريخ2021/09/27 :

املودعة حتت رقم 360518 :
رقم الأولوية 2569324 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات البناء؛ خدمات الإ�صالح و خدمات الرتكيب.
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 360516 :
رقم الأولوية 2569323 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الت�أمني؛ اخلدمات املالية؛ اخلدمات النقدية؛ الوكاالت العقارية مبا يف ذلك اخلدمات التي تقدمها
م�ؤ�س�سات �أخرى غري البنوك واملعنى بها الوكاالت املالية الفردية وكاالت القرو�ض وخدمات وكالة حت�صيل
الديون؛ الرعاية �أو الكفالة املالية؛ الأدارة مالية؛ قرو�ض (متويل)؛ �سم�سرة الت�أمني؛ معلومات الت�أمني.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/09/27 :

املودعة حتت رقم 360515 :
رقم الأولوية 2569320 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
توفري �سوق مبا�شرة عرب الإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات التي تتمثل يف العمل كو�سيط جتاري
ومروج مبيعات للبائعني وامل�شرتين االخرين للمنتجات واخلدمات مثل املركبات الربية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/09/27 :

املودعة حتت رقم 360520 :
رقم الأولوية 2569326 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخل��دم��ات العلمية والتكنولوجية �أو التقنية؛ التحليل ال�صناعي ،البحث ال�صناعي؛ خدمات احلو�سبة
ال�سحابية؛ توفري مواقع الويب مبعلومات عن �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربامج القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة لتحليل املركبات
والأ�سعار واملبيعات وال�شراء والت�سليم للعمالء يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل للتنظيم واجل��دول��ة والتعاقد التن�سيق واالدارة مع عمليات ت�سليم
املركبات يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ خدمات مراقبة البيانات الإلكرتونية و�إع��داد التقارير
با�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ خدمات التكنولوجيا ال�سحابية التي
تركز على مراقبة البيانات الإلكرتونية و�إع��داد التقارير يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري
مواقع الويب مبعلومات ال�سالمة يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج
عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل ال�ستالم والرد على طلبات الأ�سعار وال�شراء ل�صناعة مبيعات املركبات
امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل من اجل ار�سال �إ�شعارات
تلقائية للعمالء م��ن خ�لال ا�ستخدام الأج�ه��زة املحمولة يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري
اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج عرب الإنرتنت القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها من قبل
امل�شغلني والعمالء املحتملني يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ الربجميات كخدمة ا�س ايه ايه ا�س
()saas؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل لإجراء فحو�صات �سالمة
املركبات و�أ�ساطيل املركبات يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج عرب
الإنرتنت غري القابلة للتنزيل خلرائط الوقت الفعلي لتعقب املركبات وا�ساطيل املركبات �سائقي املركبات
يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج البحث عرب الإن�ترن��ت القابلة
للتنزيل وغري القابلة للتنزيل لالت�صال مبالكي املركبات يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري
ا�ستخدام برامج عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل للأعمال واملحا�سبة والتحاليل والتقارير يف �صناعة
مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج عرب الإنرتنت القابلة للتنزيل وغري القابلة
للتنزيل من اجل عر�ض ومتويل وتوفري االئتمان واملبادلة يف املركبات يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛
توفري املعلومات املتعلقة بالربامج والأجهزة واخلدمات التقنية من خالل مواقع الويب؛ توفري املن�صات
كخدمة احل�سوبية بي ايه ايه ا�س ()paas؛ خدمات مراقبة العمليات ال�صناعية يف �صناعة مبيعات املركبات
امل�ستعملة؛ خدمات اال�ست�شارات التكنولوجية املتعلقة بتحليل هند�سة املاكينات يف �صناعة مبيعات املركبات
امل�ستعملة؛ فح�ص املركبات للت�أكد من �صالحيتها �أو جدارتها للطرق؛ خدمات امل�ساعدة عرب الإنرتنت
مل�ستخدمي برامج الكمبيوتر يف �صناعة مبيعات املركبات امل�ستعملة؛ �إعداد التقارير الفنية يف �صناعة مبيعات
املركبات امل�ستعملة؛ خدمات �آراء اخل�براء املتعلق بالتكنولوجيا؛ مراقبة حالة الآالت يف �صناعة مبيعات
املركبات امل�ستعملة؛ البحث امليكانيكي؛ تطوير العمليات ال�صناعية؛ خدمات ال�سالمة التكنولوجية املتعلقة
باملركبات الربية ،التحكم الفني لل�سيارات.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 28أكتوبر  2021العدد 13377
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 359821 :
با�ســم 3 :هولدينجز ال ال �سي
وعنوانه 2250 :ا�س .وي�سرتن �أفينيو ،بارك فور�ست ،اي ال  ،60466الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
جتمع جمموعة متنوعة من الب�ضائع مل�صلحة الآخرين واملعنى بها �شامبو لل�شعر؛ مكيفات لل�شعر؛ جل
حالقة؛ مق�شرات الوجه (جتميلية)؛ مق�شرات اجل�سم (جتميلية)؛ بخاخات ال�شعر؛ جل ال�شعر؛ كرميات
التجميل؛ كرميات الوجه (جتميلية)؛ زيوت غري طبية للعناية باللحية؛ زيوت غري طبية للعناية بال�شعر؛
م�صل ال�شعر غري العالجي؛ امل��راه��م لأغ��را���ض التجميل؛ معجون لت�صفيف ال�شعر؛ م�ساحيق ت�صفيف
ال�شعر؛ بخاخ بودرة تعبئة ال�شعر لأغرا�ض التجميل؛ �شمع لت�صفيف ال�شعر؛ كرميات ت�شكيل ال�شعر؛ جل
ملون لل�شعر؛ حبات ال�شمع الزالة �شعر اجل�سم؛ �شرائح ال�شمع الزاله �شعر اجل�سم؛ �شرائح ال�شمع الزاله �شعر
الوجه؛ �شرائط تنظيف الأنف لإزالة الر�ؤو�س ال�سوداء؛ ملونات م�ؤقتة للحية؛ �أقالم جتميل العيون؛ �ألياف
لتعبئة ال�شعر (جتميلية)؛ �صبغات ال�شعر امل�ؤقتة (جتميلية)؛ مزيالت روائح كريهة؛ م�ستح�ضرات التجميل
لل�شعر واملعنى بها كرميات تكثيف؛ م�ستح�ضرات تبي�ض ال�شعر ،م�ستح�ضرات التعقيم؛ م�ستح�ضرات تعقيم
اليد وم�ستح�ضرات مطهرة بخ�صائ�صها امل�ضادة للبكترييا وامليكروبات ،بخاخات مطهرة لليدين ،مناديل
معقمة للوجه واليدين ،رذاذ مطهر لأدوات ت�صفيف ال�شعر� ،شفرات احل�لاق��ة ،مو�س احل�لاق��ة ،واقيات
الوجه لال�ستخدام يف م�صففي ال�شعر (لأغرا�ض التجميل) ،م�ضخات يدوية لر�ش �ألياف ال�شعر ،حامالت
�شفرات احلالقة ،حقائب الظهر ،املرايا ،املرايا اليدوية (مرايا التواليت) ،قفازات الالتك�س و النيرتول
(ق �ف��ازات مطاطية) التي ت�ستخدم مل��رة واح��دة ل�ل�أغ��را���ض ال�ع��ام��ة ،فر�ش ال�شعر ،فر�ش ال�شعر اخل�شن،
�أم�شاط  ،جمموعات �أم�شاط ،فر�ش تنظيف الوجه ،جمموعات فر�شاة العنق لت�صفيف ال�شعر ،زجاجات
الر�ش الفارغة� ،أوعية قابلة للطي م�صنوعة من البال�ستيك ،فر�ش لال�ستخدام يف �صبغ ال�شعر ،جمموعات
الفرا�شي لأقنعة الوجه ،اجلرار لتطهري �أدوات ت�صفيف ال�شعر ،جمموعات �أم�شاط اختيار ال�شعر ،املنا�شف،
ومنا�شف الوجه ،قبعات لال�ستخدام يف ال�صالونات وحمالت احلالقة؛ قبعات لت�صفيف ال�شعر م�ضاد للماء
(مالب�س)؛ مراييل م�ضادة للماء (مالب�س)؛ مراييل بال�ستيكية؛ مراييل ورقية؛ �أقنعة للوجه من القما�ش
(املالب�س)؛ مراييل (مالب�س)؛ بندانات (مناديل للرقبة)؛ �صنادل؛ �سراويل �إ�ستحمام؛ �أحزمة (مالب�س)؛
حماالت ال�صدر الريا�ضية؛ �أحذية؛ �شورت بوك�سر؛ قبعات كونها �أغطية للر�أ�س؛ املالب�س التي حتتوي على
مواد تنحيف؛ املالب�س التي حتتوي على م�صابيح ليد LED؛ مالب�س جلدية؛ معاطف؛ ياقات (مالب�س)؛
ف�ستان؛ باليز البولو؛ مالب�س داخلية؛ ق�ف��ازات ب��دون ا�صابع؛ قبعات؛ قبعات ت�صفيف ال�شعر؛ �أحذية؛
حجاب الر�أ�س؛ �أغطية الر�أ�س؛ بلوزات؛ قم�صان جري�سي (مالب�س)؛ �سروال �ضيق (بناطيل)؛ �أو�شحة �أنبوب
الرقبة؛ املالب�س اخلارجية؛ �أرواب وقاية؛ ال ُبنْ�ش (عباءات ن�صفية مع �شق يف املنت�صف للر�أ�س)؛ لفاعات؛
�شاالت؛ قم�صان؛ �أب��واط؛ قم�صان ق�صرية الأك�م��ام؛ ج��وارب ق�صرية؛ اجلراميق (لبا�س لتغطية الكاحل
و�أ�سفل ال�ساق)؛ جاكيتات (مالب�س)؛ مالب�س داخلية؛ �سرتات؛ جرزاية (كنزات �صوفية)؛ قم�صان ن�صف
كم؛ �أثواب �ضيقة؛ قبعات ذات تاج �أ�سطواين مرتفع؛ بناطيل؛ �سراويل؛ �سراويل داخلية؛ مالب�س داخلية؛
�أزياء موحدة؛ �صدارات؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ �أدوات مانعة النزالق الأحذية؛ بذالت؛ ربطات عنق ،مقاب�ض
ال�شعر ،دبابي�س ال�شعر لتمكني الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة ،مثل هذه اخلدمات تقدم
بوا�سطة منافذ البيع باجلملة وعن طريق الو�سائط الإلكرتونية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :حرف  Lباالتينية يقابله الرقم  3مكتوبني ب�شكل مميز وبينهما يف اال�سفل كتب احلرف L
ملت�صق بالرقم  3يليها احلرفني  VEيليها احلرف  Lملت�صق بالرقم  3باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
بتاريخ2021/09/19 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 28أكتوبر  2021العدد 13377

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3954/2021/16جتاري جزئي

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما فيما بينهما على �سبيل الت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للمدعية
مبلغ وقدره  2,433,639درهم (مليونان واربعمائة وثالث وثالثون الفا و�ستمائة وت�سع وثالثون درهما)
حتى تاريخ ال�سداد التام .املدعى :
بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
د م للرعاية ال�صحية (�ش ذ م م ) عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع برج
خليفة  -مبنى برامي تاور  -الطابق  - 10وميثله  :عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي .املطلوب �إعالنه -1 :
�أميتى هيلث �ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهما فيما بينهما على �سبيل الت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره  2,433,639درهم
(مليونان واربعمائة وثالث وثالثون الفا و�ستمائة وت�سع وثالثون درهما) بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/10/31
ال�ساعة � 9.00صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

بتاريخ2021/09/27 :

املودعة حتت رقم 360519 :
رقم الأولوية 2569325 :
تاريخ الأولوية 2021/06/22 :
بلد الأولوية :املك�سيك
با�ســم :يويف تيك ،ا�س.ايه.بي.اي .دي اي �سي.يف.
وعنوانه :كريتريا �أموموللكو -كابولوك نومريو  ،1كولونيا ال بانتيون ،لريما دي فيالدا� ،سي .بي،52005 .
ا�ستادو دي ميك�سيكو ،املك�سيك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات االت�صاالت ,خ�صو�صا �سهولة الو�صول وت�سليم (نقل) البيانات واملعلومات والن�صو�ص وال�صور ب�شكل
خا�ص يف جمال املركبات وقطع غيار املركبات وملحقاتها؛ �سهولة الو�صول �إىل قواعد بيانات املعلومات
الإعالمية عرب الإنرتنت وخا�صة يف جمال املركبات.
الواقـعة بالفئة38 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KAVAKمكتوبة ب�شكل خا�ص ومميز بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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فرتيجلوب التابعة لأدنوك و«�أو �سي �آي» تكمل بنجاح االكتتاب العام و�إدراج �أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

االكتتاب الأوّل من نوعه ل�شركة تعمل وفق نظام املناطق احل ّرة يف دولة
الإمارات وثالث �أكرب �إدراج على الإطالق يف تاريخ �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة فرتيجلوب ،التابعة لأدنوك
و”�أو ��س��ي �آي” وامل�ت�خ���ص���ص��ة يف �صناعة
الأ�سمدة ،ر�سمياً عن �إدراج �أ�سهمها يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية ،لت�صبح بذلك �أول
�شركة تعمل وف��ق نظام املناطق احل��رة يتم
�إدراجها يف �أ�سواق املال يف دولة الإمارات.
و� �ش �ه��دت ع�م�ل�ي��ة االك �ت �ت��اب ال �ع��ام ل�شركة
فرتيجلوب ،التي تعترب ثالث �أكرب اكتتاب
يف ت��اري��خ ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل ��أوراق املالية،
�إقب ً
اال كبرياً خا�صة من �شريحة امل�ستثمرين
يف دول��ة الإم��ارات وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
العاملية امل��ؤه�ل��ة لالكتتاب .وج�م��ع الطرح
ع�ن��د الت�سوية النهائية يف ��س��وق �أبوظبي
ل�ل ��أوراق امل��ال�ي��ة ع��ائ��دات �إج�م��ال�ي��ة بقيمة
 2.9مليار درهم  795مليون دوالر ،وبلغ
�إجمايل الطلب الك ّلي �أكرث من  64مليار
دره��م  17.4مليار دوالر� ،أي � 22ضعفاً
لإجمايل القيمة امل�ستهدفة ،و � 32ضعفاً
ل�شريحة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة،
دون احت�ساب امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني
الرئي�سيني.
و�سيبد�أ ت��داول �أ�سهم فرتيجلوب يف �سوق
�أب��وظ �ب��ي ل �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة ب���س�ع��ر 2.55
دره��م لل�سهم ،ووف �ق �اً ل��ذل��ك تبلغ القيمة
ال�سوقية ل�شركة فرتيجلوب عند الإدراج
 21.2مليار درهم تقريباً  5.8مليار دوالر
�أمريكي تقريباً.
وق ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أحمد
اجل ��اب ��ر وزي � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة  ،ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأدن� ��وك وجم�م��وع��ة �شركاتها،
ورئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة ف��رت �ي �ج �ل��وب قبل
مرا�سم قرع اجلر�س �إيذاناً ببدء التداول:
ي�ؤكد جناح االكتتاب العام على �أ�سهم �شركة
فرتيجلوب التزام �أدنوك الرا�سخ بامل�ساهمة
يف بناء االقت�صاد الأن�شط والأف�ضل عاملياً،
ودع��م وت�شجيع القطاع اخل��ا���ص ،وتطوير
�أ� �س��واق الأوراق املالية يف ال��دول��ة وتو�سيع
�أن�شطتها ،وذل��ك متا�شياً مع وثيقة مبادئ
اخلم�سني ”.و�أ� �ض��اف“ :متا�شياً م��ع ر�ؤية
القيادة بتعزيز مكانة دولة الإم��ارات ك�أحد
�أه � ��م ال��وج �ه��ات الج� �ت ��ذاب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ،فمن املتو ّقع �أن ي�سهم
�إدراج ��ش��رك��ة ف��رت�ي�ج�ل��وب يف ال�ت�ق��دم نحو
هذا الهدف .كما ميثل هذا الإجن��از خطوة
جديدة يف ا�سرتاتيجية �أدنوك خللق وتعزيز
القيمة ،من خالل �إتاحة املزيد من الفر�ص
للم�ستثمرين املحليني والعامليني لال�ستفادة
من فر�ص النمو الواعدة يف جمال الأمونيا
منخف�ضة الكربون ،واقت�صاد الهيدروجني
النا�شئ” .وت� �ع ��د � �ش��رك��ة فريتيجلوب
�أك�ب�ر ُم���ص� ِدّر ب�ح��ري على م�ستوى العامل
لليوريا والأم��ون �ي��ا ،و�أك�ب�ر مُنتج لأ�سمدة
ال�ن�ي�تروج�ين يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
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مكتب �أبوظبي لال�ستثمار يعقد �شراكة مع ات�صاالت لتعزيز
مقومات االقت�صاد الرقمي لل�شركات يف �إمارة �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر:

تغطية االكتتاب ب�أكرث من  22مرة ،و 32مرة ل�شريحة امل�ستثمرين من
امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة ،دون احت�ساب امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني الرئي�سيني
و�شمال �أفريقيا من حيث ال�سعة الإنتاجية،
و�إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال الأمونيا
النظيفة .وي�ؤكد الإقبال الكبري على �أ�سهم
ال�شركة ج��اذب�ي��ة من��وذج �أع�م��ال�ه��ا ،وفر�ص
ال�ن�م��و وال�ت��و��س��ع ال ��واع ��دة يف ظ��ل الطلب
املتزايد على الأمونيا اخلالية من الكربون،
بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة توزيع الأرباح اجلذابة
التي تطبقها ال�شركة وقدرتها على �إدارة
وحت��وي��ل ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة احل ��رة على
م�ستوى دورات ال�سلع املختلفة .وتتوقع
فرتيجلوب دفع توزيعات �أرب��اح تبلغ 735
مليون دره��م  200مليون دوالر �أمريكي
ع�ل��ى الأق� ��ل يف �أب��ري��ل  2022وذل ��ك عن
الن�صف الثاين من العام  ،2021وتوزيعات
�أرباح بقيمة ت�صل �إىل  1.468مليار درهم
 400مليون دوالر �أمريكي على الأقل عن
العام املايل .2022
وقال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي،
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال �ي��ة “ :ن�ه�ن��ئ ��ش��رك��ة ف��رت�ي�ج�ل��وب على
ال �ن �ج��اح ال �ك �ب�ير الك�ت�ت��اب�ه��ا ال �ع��ام و�إدراج
�أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية مما
يوفر فر�صة ف��ري��دة للم�ستثمرين الذين
يتطلعون لال�ستفادة من منو الطلب العاملي
على الأمونيا النظيفة .الإقبال القوي على
ه��ذا االك �ت �ت��اب ي�ع��د م ��ؤ� �ش��راً وا� �ض �ح �اً على
املكانة ال��رائ��دة التي تتمتع بها ال�شركة يف
�صناعة ت�شهد من��واً مت�سارعاً وتنتظرها
�آف� ٌ�اق واع��دة .كما �أن لهذا االكتتاب �أهمية
خا�صة على م�ستوى دول��ة الإم ��ارات حيث

�أ�صبحت فرتيجلوب �أول �شركة منطقة حرة
ت��درج �أ�سهمها يف بور�صة حملية ،ع��دا عن
كونها متثل ثالث �أكرب �إدراج على الإطالق
يف تاريخ �سوق �أبوظبي للأوراق املالية».
من جانبه ،قال نا�صف �ساوير�س ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أو �سي �آي ان يف املحدودة
ونائب رئي�س �شركة فريتيجلوب�:إن جناح
االكتتاب العام الأويل ل�شركة فرتيجلوب
والإقبال الكبري على �أ�سهم ال�شركة يعترب
�إجن ��ازاً تاريخياً ج��دي��داً ي�ضاف �إىل �سج ّل
�إجنازات �إمارة �أبوظبي ،وهو دليل �آخر على
جناح �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ودورها
كمن�صّ ة م��ال�ي��ة ه��ام��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،وي�ؤكد
كذلك قوة ومتانة ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن �أدن � ��وك و�أو ��س��ي �آي .ون �ح��ن نفتخر
مب �� �س��اه �م��ة ف��رت �ي �ج �ل��وب م ��ن خ�ل��ال هذا
االك�ت�ت��اب بامل�ساهمة يف من��و اقت�صاد دولة
الإم� ��ارات و��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق املالية
وتعزيز مكانتها يف الأ� �س��واق العاملية .كما
ن ��رح ��ب مب �� �س��اه �م �ي �ن��ا اجل � ��دد ون�شكرهم
على ثقتهم الغالية يف �شركتنا و�إميانهم
با�سرتاتيجيتنا اخلا�صة بالنمو.
م��ن ناحيته ق��ال �أح�م��د احلو�شي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أو �سي �آي ان يف والرئي�س
التنفيذي ل�شركة فريتيجلوب�“ :سعداء
ب��الإجن��از ال ��ذي ح�ق�ق�ن��اه ال �ي��وم ،وبالدعم
ال �ك �ب�ير ال � ��ذي وف � ��ره ل �ن��ا � �س��وق �أبوظبي
ال�ع��امل��ي ن �ظ��راً ل�ت�م� ّي��ز ط��رح�ن��ا ال �ع��ام ك�أول
اك�ت�ت��اب ع��ام ل�شركة تعمل ب�ن�ظ��ام املناطق
احل��رة� .إن فرتيجلوب تتمتع ب�سج ّل حافل

من الإجن ��ازات ،حيث تتميز ال�شركة بعدد
من العوامل الفريدة من حيث انخفا�ض
التكلفة ،وامل��وق��ع اجل�غ��رايف اال�سرتاتيجي
ملرافقها الإنتاجية ،بالإ�ضافة للعقود طويلة
الأجل لتوريد املواد الأولية من الغاز ب�أ�سعار
تناف�سية ،مم��ا يدعم قدراتنا على حتقيق
تدفقات نقدية حرة ،وتطبيق �سيا�سة جذابة
لتوزيع الأرب��اح .ونتط ّلع للفر�ص اجلديدة
يف جم ��ال الأم��ون �ي��ا منخف�ضة الكربون،
خ���ص��و��ص�اً �أن �ن��ا ن�ت�م�ت��ع مب��زاي��ا ومقومات
ت�ؤهلنا القتنا�ص الفر�ص العديدة املتوفرة
يف ظ ��ل اق �ت �� �ص��اد ال �ه �ي��دروج�ي�ن النا�شئ.
وبف�ضل فريق عملنا عاملي امل�ستوى ،والدعم
امل�ستمر مل�ستثمرينا ،ف�إننا نتط ّلع لتحقيق
املزيد من النجاحات م�ستقب ًال».
وي �ع �ك ����س جن� ��اح ط� ��رح ف��رت �ي �ج �ل��وب وب ��دء
ت��داول �أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال�ي��ة م��دى ج��اذب�ي��ة ف��ر���ص اال�ستثمارات
املالية املرتبطة بالقطاع اخلا�ص يف دولة
الإم � � � ��ارات ،وك ��ذل ��ك ت� �ط� �وّر �أ� � �س� ��واق امل ��ال
املحلية وتنوعها ،والذي متثل يف اال�ستثمار
الرئي�سي يف االكتتاب ال��ذي قام به كل من
�صندوق �أبوظبي للتقاعد؛ و�صندوق الرثوة
ال�سيادية ل�سنغافورة ،و�إنكلو�سيف كابيتال
بارترنز الأمريكية.
وق� ��ال ��س�ع�ي��د ح �م��د ال �ظ ��اه ��ري ،الرئي�س
التنفيذي ل�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية:
“نفخر مب�ساهمتنا يف دعم جناح االكتتاب
ال� �ع ��ام الأويل ل �� �ش��رك��ة �إم ��ارات� �ي ��ة رائ� ��دة
بحجم فرتيجلوب ،وت�سهيل و�صولها �إىل

قاعدة وا�سعة من امل�ستثمرين الإقليميني
وال ��دول �ي�ي�ن� .إن ت��زاي��د �إق� �ب ��ال ال�شركات
املحلية على الإدراج يف ال�سوق هو �أحد ثمار
�إ�سرتاتيجيتنا الطموحة ،ADX One
التي �أطلقناها مطلع العام اجل��اري بهدف
زي ��ادة القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة
يف ال �� �س��وق ع�ب�ر خ�ل��ق امل��زي��د م��ن الفر�ص
ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن وت� �ق ��دمي جت ��رب ��ة �سل�سة
لل�شركات ال�ت��ي تتطلع لالنتقال مب�سرية
منوها نحو �آف��اق �أرح��ب .ال ي��زال م�ستوى
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى �أ� �س �ه��م � �ش��رك��ات �أب��وظ �ب��ي يف
ارت�ف��اع م�ستمر وه��و م��ا تعك�سه امل�ستويات
القيا�سية التي �سجلناها يف العام 2021
على �صعيدي ن�شاط امل�ستثمرين والقيمة
ال�سوقية .ومت حتديد �سعر النهائي للطرح
يف � 20أكتوبر  2021بواقع  2.55درهم
لل�سهم يف منت�صف النطاق ال�سعري بهدف
ت�شجيع وتوفري فر�صة ا�ستثمارية جذابة
للم�ستثمرين اجل ��دد .ومت حت��دي��د حجم
ال�شريحة الأوىل املخ�ص�صة للم�ستثمرين
الأف � ��راد يف الإم� � ��ارات بن�سبة  10%من
�إج�م��ايل حجم ال�ط��رح ،وال�شريحة الثانية
امل �خ �� �ص �� �ص��ة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن امل�ؤ�س�سيني
امل�ؤهلني املحليني والعامليني بن�سبة 90%
م��ن �إج�م��ايل حجم ال�ط��رح .و�سيبد�أ اليوم
�إدراج �أ�سهم فرتيجلوب ل�ل�ت��داول يف �سوق
�أبوظبي لل��أوراق املالية ال�ساعة 10:00
�صباحاً ،وفقاً للقواعد التنظيمية املتبّعة،
حت ��ت ال ��رم ��ز  FERTIGLBو»»ISIN
.AEF000901015

عوي�ضة املرر� :شراكة �أدنوك وكهرباء ومياه الإمارات خطوة مهمة يف رحلة حتول قطاع الطاقة ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل املهند�س عوي�ضة مر�شد امل��رر ،رئي�س
دائ � ��رة ال �ط��اق��ة يف �أب��وظ �ب��ي� ،أن �إع �ل��ان �شركتي
�أدن� ��وك وك�ه��رب��اء وم �ي��اه الإم � ��ارات ع��ن �شراكتهما
اال�سرتاتيجية يف ال�ط��اق��ة النظيفة ميثل خطوة
مهمة يف رحلة حتول قطاع الطاقة يف �أبوظبي.
وقال معاليه �إن �إمتام مثل هذه ال�شراكة يف غ�ضون
�أ�سابيع قليلة بعد �إط�لاق برنامج �شهادات الطاقة
النظيفة لأب��وظ �ب��ي ،يعك�س ال �ت��زام ��ش��رك��ة النفط
الوطنية بجهود خف�ض االنبعاثات وتعزيز الإنتاج
امل�س�ؤول للطاقة.
و�أ�� �ض ��اف  :ن �ح��ن ال �ي��وم �أم � ��ام اث �ن �ت�ين م��ن كربى
ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ت�ق��ود ال�ت�ح��ول يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة -
�أدنوك و�شركة مياه وكهرباء الإمارات  -وقد �أبرزتا
م��ن خ�لال ال���ش��راك��ة اجل��دي��دة التزامهما بت�صدر

ج�ه��ود حت��ول ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ �ب��ي ،ون�ح��ن بدورنا
نتطلع �إىل التعاون الكامل مع ال�شركتني من �أجل
ت�سريع هذه اجلهود وتعزيز اال�ستفادة من م�صادر
الطاقة النووية كمحرك خلف�ض االنبعاثات.
وقال  :ي�سعدنا �أي�ضاً �أن هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية
تعتمد على ا�ستخدام �شهادات الطاقة النظيفة والتي
ت�ستند �إىل نظام تتبع خ�صائ�ص الطاقة املتجددة
املعتمد ل��دى “املنظمة الدولية ل�شهادات الطاقة
امل �ت �ج��ددة»  .. /I-REC Standard/وب�صفتنا
جهة الإ��ص��دار املحلية املعتمدة يف �إم��ارة �أبوظبي،
ف�إن �شهادات الطاقة النظيفة التي ن�صدرها �ستكون
�شهادة ر�سمية ومعرتف بها دولياً �أن �إم��داد �شركة
“�أدنوك” باحتياجات �شبكتها الكهربائية ي�أتي
من كهرباء منتجة من م�صادر الطاقة ال�شم�سية
والطاقة النظيفة بن�سبة .100%
و�أو�ضح �أن �أدنوك اتخذت خطوة رائدة تقدم مث ً
اال

مهماً على الطلب املتزايد على الطاقة النظيفة من
م�صادر موثوقة ومعروفة يف الإم��ارة  ..وقال  :وال
ي�سعنا �إال �أن ُنثني على مبادرة �شركة �أدنوك والتي
ت�أتي يف توقيت مثايل ،قبيل انطالق م�ؤمتر الدول
الأط � ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل�ت�ح��دة ب���ش��أن تغري
امل �ن��اخ « »COP26ح�ي��ث تعمل ال���ش��رك��ة الوطنية
ل �ل �ب�ترول ع �ل��ى �إح � ��داث ال�ت�غ�ي�ير وت �� �س��ري��ع حتول
�أب��وظ�ب��ي �إىل اقت�صاد منخف�ض ال�ك��رب��ون .و�أبدى
معاليه تطلعه ال�ستفادة املزيد من ال�شركات من
برنامج �شهادات الطاقة النظيفة لإم��ارة �أبوظبي
للم�ساعدة يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة من
العمليات الت�شغيلية وا�سعة النطاق ،ورفع م�ستوى
ا�ستخدام الطاقة النظيفة ..وقال  :بالت�أكيد ميكننا
جميعاً التعاون لتعزيز التحول امل�س�ؤول يف قطاع
الطاقة مبا يدعم النمو االقت�صادي و�أمن الطاقة
واال�ستدامة البيئية.

تفعيل دور املعار�ض يف تعزيز التجارة واال�ستثمار بني الدول الأع�ضاء

�إك�سبو ال�شارقة يبحث مع املركز الإ�سالمي لتنمية التجارة تطوير العمل امل�شرتك يف جماالت املعار�ض وامل�ؤمترات االقت�صادية
•• ال�شارقة-الفجر:

ب�ح��ث م��رك��ز �إك���س�ب��و ال �� �ش��ارق��ة م��ع املركز
الإ��س�لام��ي لتنمية ال�ت�ج��ارة� ،سبل تطوير
�آف��اق العمل امل�شرتك يف جم��االت املعار�ض
وامل ��ؤمت��رات االقت�صادية ،وتعزيز التعاون
ب�ين اجلانبني بهدف امل�ساهمة يف تطوير
التجارة واال�ستثمار بني ال��دول الأع�ضاء

مبنظمة ال �ت �ع��اون الإ� �س�لام��ي م��ن خالل
اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن الإم �ك ��ان �ي ��ات واخل �ب��رات
ال�ك�ب�يرة لإك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة ل��دع��م ال��دول
الأع���ض��اء يف تنظيم امل�ع��ار���ض والفعاليات
التجارية.
جاء ذلك خالل االجتماع التن�سيقي الذي
ان �ع �ق��د �أم ����س الأرب � �ع ��اء يف م��رك��ز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة ب�ين ��س�ع��ادة �سيف حممد املدفع

الرئي�س التنفيذي ملركز �إك�سبو ال�شارقة،
و��س�ع��ادة لطيفة ال�ب��وع�ب��دالوي م��دي��ر عام
امل��رك��ز الإ��س�لام��ي لتنمية ال�ت�ج��ارة ،حيث
ن��اق ����ش اجل��ان �ب��ان ��س�ب��ل ت �ع��زي��ز م�شاركة
جمتمع الأعمال ب��دول الإقليمني العربي
والإ�� �س�ل�ام ��ي يف امل �ع��ار���ض ال �ت��ي ت �ق��ام يف
�إم��ارة ال�شارقة ،وتو�سيع �آف��اق التعاون بني
اجل��ان �ب�ي�ن يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع احل �ي ��وي مبا

ي���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز ع�ل�اق��ات الأع �م ��ال بني
ال��دول الأع�ضاء يف املنظمة .و�أ��ش��ار �سعادة
�سيف حممد املدفع� ،إىل �أهمية هذا اللقاء
يف تبادل الآراء حول كيفية اال�ستفادة من
الإمكانيات واخلربات والت�سهيالت املتاحة
ل ��دى ك��ل ج��ان��ب ل�ت�ع��زي��ز ج�ه��وده�م��ا على
�صعيد االرتقاء بقطاع املعار�ض وامل�ؤمترات
يف العامل العربي والإ�سالمي وتعزيز دوره
وم�ساهمته يف خ��دم��ة ال���ش��رك��ات العربية
وال�ت�ع��ري��ف ب�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار والتجارة
واالقت�صاد يف العاملني العربي والإ�سالمي،
وف�ت��ح �أ� �س��واق ج��دي��دة ملنتجات و�صناعات
ال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء يف م �ن �ظ �م��ة التعاون
الإ��س�لام��ي ،م��ؤك��داً ا�ستعداد مركز �إك�سبو
ال �� �ش��ارق��ة ل�ت�ق��دمي ج�م�ي��ع �أ� �ش �ك��ال الدعم
والت�سهيالت لل�شركات العربية والإ�سالمية
ال��راغ �ب��ة ب��امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ف �ع��ال �ي��ات التي
ينظمها امل��رك��ز مب��ا ي�ساعدها على تعزيز
ح�ضورها وانت�شارها يف �أ�سواق املنطقة.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة امل��دف��ع �أن دول��ة الإم ��ارات
تعترب من �أهم ال��دول اندماجاً يف التجارة
البينية ملنظمة التعاون الإ�سالمي وذلك
يف ظل ما يتمتع به اقت�صاد الإم��ارات من
مقومات رائدة و�إمكانات كبرية يجعل منه
الع�ب�اً م ��ؤث��راً وم�ساهماً رئي�سياً يف زيادة

وتو�سيع نطاق �أن�شطة التجارة واال�ستثمار
عرب املنطقة ،وال �سيما يف ظل املكانة الرائدة
ال�ت��ي حتتلها دول��ة الإم� ��ارات على خارطة
��ص�ن��اع��ة امل �ع��ار���ض ال �ع��امل �ي��ة ،و�إمكانياتها
الرائدة يف تنظيم وا�ست�ضافة العديد من
املعار�ض واملنتديات الإقليمية الأمر الذي
يعزز من م�ساهمة هذا ال�صناعة يف تنمية
خمتلف القطاعات االقت�صادية والتجارية.
وم � ��ن ج �ه �ت �ه��ا �أ�� � �ش � ��ادت �� �س� �ع ��ادة لطيفة
البوعبدالوي ،ب�أهمية التعاون وال�شراكة
مع مركز �إك�سبو ال�شارقة وال��ذي يعد من
�أهم اجلهات الرائدة واملتخ�ص�صة يف تنظيم
وا��س�ت���ض��اف��ة ك�ب�رى امل �ع��ار���ض وامل ��ؤمت��رات
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،الف�ت��ة �إىل �أن هذا
التعاون �سي�شكل �إ�ضافة نوعية لعمل املركز
الإ�سالمي لتنمية التجارة من خالل توفري
الدعم للدول الأع�ضاء يف تنظيم املعار�ض
والفعاليات التجارية يف �إم ��ارة ال�شارقة،
الأم��ر ال��ذي �سي�سهم يف ال�تروي��ج ملنتجات
وخ ��دم ��ات ال � ��دول الإ� �س�ل�ام �ي��ة مب ��ا فيها
الدول العربية الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي ومتهيد ال�سبيل للنفاذ ملنتجاتها
وخدماتها للأ�سواق اخلارجية ،ف�ضال عن
م�ساعدتها يف م�ي��دان التن�شيط التجاري
وجمع وترويج املعلومات التجارية.

�أع�ل��ن مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ع��ن �شراكة ا�سرتاتيجية م��ع ات�صاالت
لتعزيز و�صول �شركات القطاع اخلا�ص �إىل منظومة اال�ستثمار واالبتكار
يف �إمارة �أبوظبي .وتهدف هذه ال�شراكة لتوفري فر�ص ا�ستثمارية وجتارية
واع��دة لل�شركات يف �إم��ارة �أبوظبي م��ن خ�لال اجلمع ب�ين ال��دع��م الكبري
ال��ذي يوفره مكتب �أبوظبي لال�ستثمار والقدرات الإبداعية التي تتمتع
بها ات�صاالت .وكانت �إمارة �أبوظبي قد ت�صدرت قائمة املدن الأكرث ذكاء
يف ال�شرق الأو�سط بف�ضل ا�ستثماراتها الكبرية يف البنى التحتية املتقدمة
والتقنيات الذكية ،وتقود الإمارة حالياً جهود ومبادرات التحول الرقمي يف
املنطقة .ولطاملا ت�صدرت “جمموعة ات�صاالت” م�شهد التطورات التقنية
يف �إم��ارة �أبوظبي� ،إذ تعترب املجموعة واح��دة من ال�شركات الرائدة عاملياً
يف جمال االت�صاالت يف الأ�سواق النا�شئة ،والتي توفر حلولها وخدماتها
املبتكرة �إىل  156.1مليون م�شرتك يف  16دولة يف �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.
�سيعمل مكتب �أبوظبي لال�ستثمار وات�صاالت معاً خللق الفر�ص لقطاع
الأعمال يف �أبوظبي من خالل تعريف ال�شركات ب�شبكاتهما الوا�سعة وتعزيز
التعاون على خمتلف الأ��ص�ع��دة .وتتيح ه��ذه ال�شراكة فر�ص ا�ستثمارية
واعدة وت�شكيل من�صة انطالق لتو�سعة الأعمال يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،ل �ت �ك��ون مب �ث��اب��ة بوابة
ج��دي��دة لل�شركات م��ن جميع �أنحاء
العامل للتوا�صل مع ال�شركاء املعنيني
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ف��ر���ص اجلديدة
عرب قطاع التكنولوجيا يف الإمارة.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،قالت منرية ه�شام
الكتاب ،املديرة التنفيذية لدى مكتب
�أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار“ :ا�ستثمرت
�إم��ارة �أبوظبي ب�شكل كبري يف قطاع
التكنولوجيا ل�ت��وف��ر �أ��س����س را�سخة
لدعم وتنمية �أعمال �شركات القطاع
اخل��ا���ص يف الإم ��ارة .ويتطلع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار لال�ستفادة من
ه� ��ذه اجل� �ه ��ود م ��ن خ �ل�ال ال�شراكة
م��ع جمموعة ات���ص��االت ،رائ��دة االبتكار يف جم��ال تكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات ،لتقدمي الدعم ل�شركات القطاع اخلا�ص ،حيث �ست�ساهم هذه
ال�شراكة يف متكني الأع �م��ال التجارية وامل�ستثمرين م��ن اال�ستفادة من
البنية التحتية الرقمية وال�شبكية املتقدمة يف دولة الإمارات للو�صول �إىل
جمموعة وا�سعة من الفر�ص اال�ستثمارية».
وق��ال �سلفادور �أن�غ�لادا ،الرئي�س التنفيذي لقطاع الأعمال يف ات�صاالت:
“فخورون بهذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع مكتب �أبوظبي لال�ستثمار،
وال�ت��ي ت��ويل �أهمية كبرية لتطوير منظومة الإب ��داع واالب�ت�ك��ار يف �إمارة
�أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال��دع��م للجيل اجل��دي��د م��ن رواد الأعمال
واملبتكرين ،ف�ض ً
ال عن م�ساهمتها يف ت�سريع وترية التحول الرقمي للهيئات
احلكومية وخمتلف ال�شركات يف �إمارة �أبوظبي».
وتوحد هذه ال�شراكة جهود كل من مكتب �أبوظبي لال�ستثمار وات�صاالت
لدعم منظومة الإب��داع واالبتكار يف �إم��ارة �أبوظبي ،وت�ستند �إىل املبادرات
الفردية لكال الهيئتني والرامية لدعم ال�شركات من خالل توفري الفر�ص
التجارية واال�ستثمارية لها .ويعمل برنامج االبتكار التابع ملكتب �أبوظبي
لال�ستثمار وال��ذي تبلغ قيمته  2مليار دره��م ( 545مليون دوالر) على
توفري حزم دعم مالية وغري مالية لل�شركات املبتكرة يف قطاعات تتمتع
مبقومات من��و عالية بهدف تو�سعة �أعمالها يف �أب��وظ�ب��ي ،يف ح�ين يدعو
ب��رن��ام��ج “امل�ستقبل الآن” ل�لاب�ت�ك��ار ال�ت��اب��ع ل���ش��رك��ة ات �� �ص��االت �شركات
التكنولوجيا املبتكرة لتطوير �أعمالهم يف دول��ة الإم ��ارات وال�شراكة مع
ات�صاالت لطرح احللول اجلديدة واملبتكرة يف ال�سوق.

وفد من والية تيالجنانا الهندية يبحث التعاون
اال�ستثماري مع �شركة جرين جيت لال�ستثمار الإماراتية

•• �أبوظبي-الفجر:

ق��ام وف��د حكومي م��ن والي��ة تيالجنانا الهندية برئا�سة ال�سيدة كافيتا
كالفكونتال ع�ضو املجل�س ال�برمل��اين واب�ن��ة رئي�س وزراء ال��والي��ة بزيارة
الدكتور مبارك حمد م��رزوق العامري رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جرين
جيت للإ�ستثمار ،وذل��ك يف جمل�سه مبدينة العني .وج��رى خ�لال اللقاء
بحث �آليات التعاون الإ�ستثماري والإقت�صادي بني والية تيالجنانا و�شركة
جرين جيت للإ�ستثمار ،يف ظل الفر�ص الإ�ستثمارية املتنوعة يف الوالية يف
عدة قطاعات ،وال�سعي جلذب �إ�ستثمارات �إماراتية .
و�أو�ضحت ال�سيدة كالفكونتال �أن والية تيالجنانا و عا�صمتها حيدر �أباد
توفر فر�صاً ا�ستثمارية متنوعة امام امل�ستثمرين الإماراتيني ،م�شرية �إىل
العالقات الثنائية املتميزة بني دولة االمارات وجمهورية الهند يف خمتلف
القطاعات الإقت�صادية .من جهته ،رح��ب الدكتور مبارك حمد مرزوق
العامري بزيارة الوفد ،وفر�ص التعاون الإ�ستثماري بني اجلانبني.
و�أعربت كالفكونتال عن �شكرها وتقديرها للدكتور مبارك العامري عن
الإ�ستقبال الرائع ،و ح�سن ال�ضيافة الإماراتية .يذكر �أن والية تيالجنانا
الهندية تعترب الأح��دث من حيث الت�شكيل الإداري يف الهند ،ويبلغ عدد
�سكانها  40مليون ن�سمة.
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مبنا�سبة زيارة وفد برازيلي رفيع امل�ستوى برئا�سة حاكم والية �ساوباولو لإمارة ال�شارقة

غرفة ال�شارقة تنظم ملتقى الأعمال بني ال�شارقة و�ساوباولو
ال�ستعرا�ض �آفاق التعاون وال�شراكات يف قطاعات اقت�صادية متنوعة
•• ال�شارقة-الفجر:

م�صرف عجمان يعلن عن افتتاح
فرعه اجلديد يف ر�أ�س اخليمة

•• عجمان – د.حممود علياء

�أعلن م�صرف عجمان عن تو�سيع �شبكة فروعه وافتتاح فرعه اجلديد يف
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة � -شارع ال�شيخ حممد بن �سامل – منطقة النديُة .
متيحاً من خالل هذه الوجهة اجلديدة تقدمي خدمات ومنتجات م�صرفية
مبتكرة تلبي االحتياجات املتنامية لعمالء امل�صرف يف هذه الإمارة .
وقد مت ت�صميمه ب�أ�سلوب ع�صري ي�ضمن حت�سني جودة اخلدمة املقدمة
للعمالء ويجعل جتربتهم امل�صرفية �أكرث ب�ساطة و�سال�سة.
ويف الإع�ل�ان ع��ن ه��ذا احل��دث �� ،ص��رح ال�سيد :حممد �أم�ي�ري  ،الرئي�س
التنفيذي مل�صرف عجمان  ،قائ ً
ال “ ي�سعدنا �أن نعلن عن افتتاح فرعنا
اجلديد يف ر�أ�س اخليمة  ،الذي �سيمكننا من تقدمي خدمات رئي�سية هامة
لعمالئنا الكرام على مدار الأ�سبوع.
وي�أتي هذا االفتتاح مبثابة �شهاد ٍة تدل على جناحنا وم�ضينا قدماً وت�ؤكد
التزامنا الدائم جتاه عمالئنا بتقدمي �أجود اخلدمات و املنتجات امل�صرفية.
رفيع من اخلدمات املميزة لعمالئنا يف ر�أ�س
�إننا نتطلع �إىل تقدمي م�ستوىً ٍ
اخليمة ونحن على يقني تام ب�أن قيمنا الأ�سا�سية ور�ؤيتنا امل�صرفية القائمة
على تعزيز �أوا�صر العالقات مع عمالئنا �سوف ت�ساعد يف تلبية االحتياجات
امل�صرفية للإمارة مبا يخدم م�صالح العمالء من الأفراد و�أ�صحاب الأعمال
وال�شركات على حد �سواء.
ويجدر القول ب�أننا نفخر ب�أن هذا الفرع اجلديد تتم �إدارته وت�شغيله بكوادر
�إماراتية  % 100تتمثل بفريق من نخبة موظفينا الإماراتيني املتميزين
ذوي اخلربة العريقة يف جمال العمل امل�صريف.

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1482/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  415/2021ا�ستئناف مدين  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 684,581درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :االمرباطور للعقارات  -م�ؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد� /صالح مكي جعفر �صالح املخدوم
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -املركز التجاري االوىل  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج فريمونت فندق ومكاتب
 �شقة مكتب رقم 2102املطلوب �إعالنه  -1 :جا�سم في�صل حممد ثاين �آل ثاين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 684581
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
 2550/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :نور امللوك لإدارة املرافق  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :سهيلة حممد �شريف ال�سيد الها�شمي
وميثله � :أمل ح�سن حممد حاجي كرم
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 10000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من القيد وحتى ال�سداد التام مع التعوي�ض
بقيمة  1500درهم كتعوي�ض فخالل املدعي عليه ببنود العقد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/4ال�ساعة � 9.00صباحا يف مكتب �إدارة
الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سوريندرا مان�شنكر جو�شي (حما�سبون قانونيون)
العنوان  :مكتب رق��م  501ملك �شركة بو�ست لال�ستثمارات  -املرقبات
 هاتف  04/2727057 :فاك�س  04-2715096 :مبوجب هذاتعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية �شركة متهرادا�س هريدا�س (ذ م م) وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/10/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دب��ي بتاريخ  2021/10/25وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

نظمت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة �أم�س
(الأرب �ع��اء) ،ملتقى الأع�م��ال بني ال�شارقة
و� �س��اوب��اول��و ،مب�ن��ا��س�ب��ة زي� ��ارة وف ��د رفيع
امل�ستوى من جمهورية ال�برازي��ل برئا�سة
معايل جواو دوريا حاكم والية �ساوباولو،
ا�ستهدف التعريف بالفر�ص اال�ستثمارية
امل �� �شت��رك��ة ،وا� �س �ت �ع��را���ض �آف � ��اق التعاون
وال�شراكات الثنائية يف قطاعات اقت�صادية
متنوعة ،و�إتاحة الفر�صة لأكرث من 100
من رج��ال الأع�م��ال يف البلدين ،لاللتقاء
وم�ن��اق���ش��ة ف��ر���ص ال �ت �ع��اون واال�ستثمار
املتاحة لدى اجلانبني.
وح �� �ض��ر امل �ل �ت �ق��ى ال � ��ذي ان �ع �ق��د يف مقر
الغرفة� ،سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
ال �� �ش��ارق��ة ،و� �س �ع��ادة خ��ال��د ج��ا��س��م املدفع
رئي�س هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي
بال�شارقة ،وعي�سى هالل احلزامي رئي�س
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ،و�سعادة ال�سفري
�أو��س�م��ار �شحفي رئي�س الغرفة التجارية
ال�ع��رب�ي��ة ال�برازي �ل �ي��ة ،و� �س �ع��ادة فريناندو
لوي�س ليمو�س �إجريجا �سفري جمهورية
ال�ب�رازي��ل ل��دى ال��دول��ة ،و� �س �ع��ادة حممد
�أحمد �أمني العو�ضي مدير عام غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ،و��س�ع��ادة �سيف حممد
امل��دف��ع ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة ،و� �س �ع��ادة حم�م��د جمعة امل�شرخ
املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر “ا�ستثمر يف ال�شارقة”،
و��س�ع��ادة لطيفة ال�ب��وع�ب��دالوي مدير عام
امل��رك��ز الإ��س�لام��ي لتنمية ال�ت�ج��ارة ،وعبد
العزيز �شطاف م�ساعد املدير العام لقطاع
االت�صال والأعمال ،وعدد من الوزراء من
والية �ساوباولو وم�س�ؤولني من م�ؤ�س�سات
وهيئات حكومية يف �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة� ،إىل
ج��ان��ب ح���ش��د ك �ب�ير م��ن رج� ��ال الأع �م��ال
من ك�برى ال�شركات التجارية والغذائية
وال�صناعية الربازيلية والإماراتية.

مذكرة تفاهم
و��س�ل��ط امل�ل�ت�ق��ى ال���ض��وء ع�ل��ى ف��ر���ص بناء
�� �ش ��راك ��ات ا� �س �ت �ث �م��اري��ة م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة بني
اجلانبني ،وزي��ادة حجم التبادل التجاري
وخا�صة يف قطاع املواد الغذائية ،كما �شهد
توقيع مذكرة تفاهم بني غرفة ال�شارقة
ووكالة اال�ستثمار يف �ساوباولو تهدف �إىل
تعزيز العالقات التجارية وتنمية وت�سهيل
التعاون االقت�صادي بني جمتمعات الأعمال
يف كال البلدين..
ون�صت املذكرة على تبادل الوفود التجارية
وت �ع��زي��ز امل �ب��اح �ث��ات يف جم ��ايل الت�صدير
واالق�ت���ص��اد ودع��م متابعة ال��زي��ارات لهذا
ال �غ��ر���ض ،ف���ض�لا ع��ن ال�ت�روي ��ج للفر�ص
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة وت �ب ��ادل اخل�ب�رات
واملعارف والتدريب للأع�ضاء.

و�ضع الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا على
م�ستوى التعامالت التجارية واال�ستثمارية
م ��ع ال �ب��رازي � ��ل ،وو� �ص �ل��ت ق �ي �م��ة واردات
الإمارات من الربازيل يف الربع الأول من
العام اجل��اري �إىل حوايل  352.2مليون
دوالر ( 1.29مليار درهم) لت�أتي يف املركز
الثالث بني �أك�بر ال��دول امل�ستوردة لل�سلع
الربازيلية ،وا�شتملت �أب��رز ال ��واردات من
ال�برازي��ل على احل��دي��د اخل��ام� ،إىل جانب
امل�ن�ت�ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة ك��ال���س�ك��ر والدواجن
وحل ��وم الأب �ق��ار واحل �ب��وب وف ��ول ال�صويا
والذرة ،كما تعد دولة الإم��ارات ثاين �أكرب
امل�شرتين للمنتجات الربازيلية يف ال�شرق
الأو�سط ،ومن �أهم �صادرات دولة الإمارات
الرئي�سة �إىل ال�برازي��ل :النفط واليوريا
والكربيت وقطع غيار الطائرات.

تعزيز العالقات
ورح��ب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س،
بالوفد الربازيلي ممثال بحاكم �ساوباولو
م ��ؤك��دا �أن تنظيم امل�ل�ت�ق��ى ج��اء انطالقا
من حر�ص الغرفة على تعزيز العالقات
الثنائية الرا�سخة بني الإمارات والربازيل،
وال �ت��ي ت�شهد من��وا وا��ض�ح��ا يف ظ��ل رغبة
البلدين ال�صديقني باالرتقاء بعالقاتهما
�إىل �أعلى امل�ستويات املمكنة ،الفتا �إىل �أن
ت�ن��ام��ي ال�ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين دولة
الإم��ارات والربازيل ،يعترب م�ؤ�شرا عمليا
ملا ميكن حتقيقه م�ستقبال باال�ستناد �إىل
ال �ق��درات والإم�ك��ان�ي��ات االقت�صادية التي
يتمتع بها اجلانبان ،ال �سيما و�أن �إجمايل
ح �ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ي�ن الإم � ��ارات
وال�ب�رازي ��ل و��ص��ل �إىل  2.7م�ل�ي��ار دوالر
م��ع ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي  ،2020حيث
ا��س�ت�ح��وذت امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة الزراعية
على ن�سبة  % 60من �إجمايل ال�صادرات
ال�برازي �ل �ي��ة �إىل الإم� � ��ارات ،ف�ي�م��ا و�صلت
قيمة التدفقات اال�ستثمارية بني البلدين
�إىل نحو  700مليون دوالر ( 2.56مليار
درهم) خالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية ،ما

�أكرب امل�ستثمرين
و�أ�� �ش ��ار ال�ع��وي����س �إىل �أن دول ��ة الإم � ��ارات
تعترب من بني �أكرب امل�ستثمرين الدوليني
يف ال�ب�رازي ��ل ،ح�ي��ث ُت �ق��در اال�ستثمارات
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة يف ال �ب��رازي � ��ل ب � �ح� ��وايل 5
مليارات دوالر �أمريكي ،ومن �أهم قطاعات
اال� �س �ت �ث �م��ار الإم� ��ارات� ��ي يف ال �ب�رازي ��ل (:
�إدارة حمطات احل��اوي��ات تفريغ وحتميل
الب�ضائع� ،صناعة الأمل�ن�ي��وم ،بناء و�إدارة
امل � ��وان � ��ئ ،ب� �ن ��اء ال �� �س �ف��ن ،ال �ن �ق��ل اجل ��وي
للركاب والب�ضائع ،التنقيب ع��ن النفط
والغاز الطبيعي ،القطاع امل��ايل وامل�صريف،
الأن�شطة العقارية ،توليد الطاقة ،ال�شحن
وال �ت �خ��زي��ن ،ت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة التحتية،
التعدين ،الت�سويق الريا�ضي) ،م�ؤكدا على
التزام غرفة ال�شارقة ،بتوفري كل الدعم
والت�سهيالت لرجال الأعمال الربازيليني
لت�أ�سي�س �شراكات اقت�صادية م�ستقبلية،
وذلك انطالقا من �أهدافها اال�سرتاتيجية
ب��دع��م من��و الأع� �م ��ال ،وال�ت�روي ��ج لإم ��ارة
ال�شارقة كمركز جت��اري عاملي ،من خالل
ما تقدمه الإم��ارة من حوافز ا�ستثمارية
واع��دة لرجال الأع�م��ال وامل�ستثمرين من

خمتلف �أرجاء العامل لتمكنهم من حتقيق
املزيد من النجاح والتقدم على �أر�ضها.

�شراكات مثمرة
من جهته �أع��رب معايل جواو دوري��ا حاكم
والي� ��ة � �س��اوب��اول��و ،ع��ن � �ش �ك��ره وتقديره
لغرفة ال���ش��ارق��ة على ح�ف��اوة اال�ستقبال،
م �� �ش �ي��دا ب��ال �ع�لاق��ات ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن دول ��ة
الإم��ارات والربازيل على خمتلف ال�صعد،
م�ؤكدا حر�ص بالده على تطوير العالقات
االق�ت���ص��ادي��ة م��ع �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة وزي ��ادة
ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي يف ع ��دد م��ن املجاالت
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة وال�غ��ذائ�ي��ة على
وج � ��ه اخل� ��� �ص ��و� ��ص ،ال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت فيها
ال�ب�رازي��ل ق �ف��زات ن��وع�ي��ة ع�ل��ى امل�ستويني
الإق �ل �ي �م��ي وال �ع ��امل ��ي ،ف���ض�لا ع ��ن تعزيز
التبادل التجاري مع ال�شارقة وبناء مزيد
م ��ن ال �� �ش ��راك ��ات امل �ث �م��رة ب�ي�ن جمتمعي
الأعمال يف خمتلف القطاعات ،م�شريا �إىل
�أن والي��ة �ساوباولو ت�ستحوذ على 30%
من �إجمايل االقت�صاد الربازيلي ،ومتتلك
�أكرب امل�صنعني لل�سكر والع�صائر والقهوة
والفواكه ولديها �أف�ضل م�ط��ارات و�شبكة
طرق متطورة..
كما �شهدت خ�لال ال�ع��ام اجل ��اري حت�سن
بن�سبة  8%يف اق�ت���ص��اده��ا وه ��ذا �أف�ضل
حت �� �س��ن ت �� �ش �ه��ده م �ن��ذ  50ع ��ام ��ا حيث
ا��س�ت�ط��اع��ت ت��وف�ي�ر م �ل �ي��ون و� 200أل��ف
وظيفة ه��ذا ال�ع��ام ،ولديها �أك�ثر م��ن 20
م���ش��روع ج��دي��د ،ك�م��ا ت���ض��م � �س��اوب��اول��و 4
مليون رائ��د �أعمال وخ�لال العام 2020
وحده ا�ستقطبت �أكرث من مليون م�شروع
ري��ادي ،ه��ذا وتعترب ال�برازي��ل م��ن �أف�ضل
 10اق �ت �� �ص ��ادات ب ��ال� �ع ��امل ،و�ساوباولو
م��و��ض��وع��ة ��ض�م��ن ق��ائ�م��ة م ��دن امل�ستقبل
نتيجة ال�ستثمارها بنحو م�ل�ي��اري دوالر
�أمريكي بالبحث العلمي فقط.
و�أثنى معايل جواو دوريا على جهود غرفة
ال�شارقة يف تنظيم امللتقى الذي ا�ستطاع �أن
يجمع نخبة من اجلهات املهتمة بتطوير

�أديبك  2021ي�ست�ضيف م�ؤمتر الت�صنيع الذكي الأول من نوعه

•• �أبوظبي-الفجر:

ي�ت�غ�ير م�ستقبل ال�ت���ص�ن�ي��ع ب��ال �ت��زام��ن مع
ت�سارع وترية الثورة ال�صناعية الرابعة ،حيث
�أ�صبح ت�أثري التقنيات الذكية حم�سو�سً ا عرب
نظام الت�صنيع البيئي الكامل� ،إذ �سي�سرع
تطبيق ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال �ي��وم وتطور
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�صناعية احل�ك��وم�ي��ة يف
مرحلة ما بعد اجلائحة جنبًا �إىل جنب مع
التحول من االقت�صاد اخلطي �إىل االقت�صاد
ال� ��دائ� ��ري ،م ��ن ت �ط��وي��ر حم� ��اور �صناعية
جديدة ويعيد حتديد م�ستقبل الت�صنيع.
و�ست�ست�ضيف ن�سخة هذا العام من �أديبك،
التي �ستقام يف الفرتة املمتدة من � 15إىل
 18ن��وف �م�بر ا� �س �ت �ج��اب � ًة ل�ل�ف��ر���ص املتاحة
التي ال تعد وال حت�صى بالتزامن مع تبني
احل �ك��وم��ات ل�ل�م��راك��ز ال���ص�ن��اع�ي��ة الذكية،
منطقة وم�ؤمت ًرا خم�ص�صً ا ملعار�ض الت�صنيع
الذكي ،حيث �سيعمل امل�ؤمتر كج�سر و�صول
ي��رب��ط ب�ين ق�ط��اع ال�ط��اق��ة والت�صنيع من
جهة وقطاع التكنولوجيا الفائقة من جهة
�أخ � ��رى ،مم��ا ي��وف��ر ب��ذل��ك م�ن���ص��ة فريدة
ل�صناعة الت�صنيع لتكوين نظرة م�ستقبلية
ث��اق �ب��ة مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات وال�صعوبات
والفر�ص اخلا�صة بالت�صنيع نحو ال�سعي
لتحقيق اقت�صاد خالٍ من الكربون.
يتم دعم م�ؤمتر �أديبك للت�صنيع الذكي من
قبل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ب��دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،و�سيتم
جمع ال�شركات امل�صنعة املحلية والإقليمية
وال��دول �ي��ة ال ��رائ ��دة م��ع � �ص �ن��اع ال� �ق ��رار يف

�صناعة الطاقة لت�سليط ال�ضوء على تطوير
�أنظمة الت�صنيع الذكية الالزمة الكت�ساب
امل��رون��ة وزي� ��ادة ال��رب�ح�ي��ة ومت�ك�ين الأف ��راد
وحت��دي��د فر�ص النمو امل�ستقبلية وحتقيق
�أهداف الو�صول نحو �صايف انبعاثات كربون
�صفرية.
��س�ي�ت�ح��دث ال � ��وزراء و� �ص �ن��اع ال �ق��رار وق ��ادة
ال���ص�ن��اع��ة وال �ط��اق��ة خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �أديبك
للت�صنيع ال��ذك��ي ع��ن م�ستقبل الت�صنيع
وتطبيق اال�سرتاتيجيات الرقمية واالنتقال
م ��ن االق �ت �� �ص ��اد اخل� �ط ��ي �إىل االقت�صاد
الدائري وتطور اال�سرتاتيجيات ال�صناعية
احلكومية يف فرتة ما بعد اجلائحة وت�أثري
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��ذك �ي��ة ع �ل��ى ت �ط��وي��ر املحاور
ال�صناعية امل�ستقبلية.
وم��ن ب�ين املو�ضوعات الأخ ��رى التي �ستتم
مناق�شتها �أي���ض�اً خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ك�ل ً�ا من:

حكومة دبي
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة متهرادا�س هريدا�س (ذ م م)
العنوان  :مكتب رقم  201ملك عبدالرحمن علي الزرعوين  -املرر  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  550121 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 64574 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/25واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/10/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�سوريندرا مان�شنكر جو�شي (حما�سبون قانونيون) العنوان  :مكتب رقم 501
ملك �شركة بو�ست لال�ستثمارات  -امل��رق�ب��ات  -ه��ات��ف  04/2727057 :فاك�س :
 04-2715096م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

ال�سيا�سات والأط��ر واال�سرتاتيجيات التي
ي �ت��م ت �ط��وي��ره��ا ل �ق �ي��ادة ال �ت �غ �ي�ير والنمو
ال�صناعي والرتابط بني الت�صنيع والطاقة
وم�شروع ال�ـ  300مليار ،ال��ذي يهدف �إىل
جعل دولة الإم��ارات العربية املتحدة مرك ًزا
ع��امل� ًي��ا لل�صناعات امل�ستقبلية وك�ي��ف ميكن
لإنرتنت الأ�شياء �أن يدعم تطوير �سال�سل
ال �ت��وري��د ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وال��دائ��ري��ة وفجوة
مهارات الت�صنيع.
ويف الوقت نف�سه ،فقد متت �إ�ضافة منطقة
ال�ت���ص�ن�ي��ع ال��ذك �ي��ة �إىل ف �ع��ال �ي��ات معر�ض
وم�ؤمتر �أديبك  ،2021حيث �ست�ست�ضيف
امل�ن�ط�ق��ة جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن التقنيات
واحل� �ل ��ول ال��رق �م �ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�غ�ير م�شهد
الإن �ت��اج ال���ص�ن��اع��ي ب�شكل ك�ب�ير ،ب ��دءًا من
الإنرتنت ال�صناعي للأ�شياء �إىل الت�صنيع
مب�ساعدة احلا�سوب وال��ذك��اء اال�صطناعي

والبيانات ال�ضخمة �إىل احلو�سبة ال�سحابية
والأم��ن ال�سيرباين وتكنولوجيا النانو �إىل
الأمت �ت��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة وال��روب��وت��ات والليزر
واملركبات املتقدمة للمواد الذكية ال�سريعة
اال�ستجابة .وبهذه املنا�سبة ،قال كري�ستوفر
هد�سون ،رئي�س �شركة دي �إم جي �إيفنت�س،
اجلهة املنظمة ملعر�ض وم��ؤمت��ر (�أديبك):
“يوا�صل �أدي�ب��ك من خ�لال �إ�ضافة م�ؤمتر
�أدي �ب��ك للت�صنيع ال��ذك��ي يف تعزيز مكانته
كنقطة ال�ت�ق��اء رئي�سية لل�شركات املهتمة
ب��ال��دخ��ول يف ��ش��راك��ات وف��ر���ص ا�ستثمارية
م��ع �صناعة ال�ط��اق��ة يف الإم � ��ارات العربية
املتحدة وال�شرق الأو��س��ط التي تتكيف مع
ديناميكيات ال�سوق املتغرية».
و�أ��ض��اف هد�سون ق��ائ� ً
لا�“ :سيعمل م�ؤمتر
�أدي�ب��ك للت�صنيع الذكي ومنطقة املعار�ض
ع�ل��ى ت�سريع ال��و��ص��ول �إىل ا�سرتاتيجيات
الت�صنيع وال�ع�م�ل�ي��ات وال�ت�ق�ن�ي��ات املتطورة
ب �� �س��رع��ة ال� �ي ��وم ،وال� �ت ��ي ب ��دوره ��ا �ستمكن
ال���ش��رك��ات م��ن حت���س�ين عملياتها و�أدائها
و�إيجاد فر�ص جديدة يف ال�سوق».
ه ��ذا وت�ت�ب�ن��ى ح �ك��وم��ات ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
م � �ب ��ادرات حم � ��ددة ل �ت �ح��وي��ل امل �ن �ط �ق��ة �إىل
ق��وة ت�صنيعية رائ��دة �إدرا ًك ��ا منها للحاجة
امل�ل�ح��ة �إىل ب�ن��اء وت�ع��زي��ز ال �ق��درات املحلية
وحتفيز النمو االقت�صادي امل�ستدام وتنويع
االق �ت �� �ص��ادات ب �ع �ي �دًا ع��ن ق �ط��اع��ي النفط
والغاز .وتقود دولة الإمارات العربية املتحدة
م��ن خ�لال وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة التابعة لها ا�سرتاتيجية مدتها
ع�شر �سنوات لزيادة م�ساهمة قطاع الت�صنيع
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ال�ت�ع��اون االقت�صادي الثنائي ،معتربا �أن
امللتقى ميثل من�صة مالئمة لالنطالق
ن �ح��و م �� �س �ت �ق �ب��ل واع� � ��د م� ��ن ال �� �ش��راك��ات
االقت�صادية ،وموجها دعوة لرجال الأعمال
الإم��ارات �ي�ين ل��زي��ارة ب�ل�اده وال�ت�ع��رف عن
كثب على الفر�ص اال�ستثمارية ،داعيا �إىل
�إن �� �ش��اء م�ك��ات��ب متثيلية يف ك�لا البلدين
لت�سهيل ال�شراكات االقت�صادية وت�سريع
وتريتها وتن�سيق اال�ستثمار امل�شرتك.
فر�ص اال�ستثمار بال�شارقة
وا�ستعر�ض حممد جمعة امل���ش��رخ ،املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ك�ت��ب ال �� �ش��ارق��ة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر “ا�ستثمر يف ال�شارقة”،
�أم ��ام ال��وف��د ال�برازي �ل��ي ورج ��ال الأعمال
ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��ار الأج �ن �ب��ي امل �ب��ا� �ش��ر يف
القطاعات التي تقود التنمية امل�ستدامة
يف �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،والبيئة اال�ستثمارية
امل � �ت � �ط� ��ورة ال � �ت� ��ي ت �� �ش �ه ��ده ��ا الإم � � � � ��ارة،
والقطاعات الرئي�سية التي ت�شكل فر�صا
جل��ذب اال�ستثمارات الأجنبية وال�شركات
النا�شئة ح��ول ال�ع��امل �إىل �أ��س��واق الإمارة
و�أهمها :ال�سياحة والثقافة ،واللوج�ستية،
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا اخل� ��� �ض ��راء ،وال ��رع ��اي ��ة
ال�صحية ،ور�أ���س امل��ال الب�شري واالبتكار،
والت�صنيع املتقدم ،والتكنولوجيا الزراعية،
منوها �إىل �أن �إم ��ارة ال�شارقة ا�ستطاعت
�أن ت�ستقطب ا��س�ت�ث�م��ارات �أج�ن�ب�ي��ة خالل
جائحة كوفيد  19-بنحو  320مليون
دوالر ،ك �م��ا ت �� �ض��م �أك �ث��ر م ��ن � 10آالف
�شركة يف املناطق احل��رة بال�شارقة ،ونحو
� 60ألف �شركة �صغرية ومتو�سطة ،داعيا
رجال الأعمال الربازيليني لال�ستفادة من
الإ�صالحات الأخرية املتمثلة يف رفع ن�سبة
التملك للم�ستثمرين الأج��ان��ب يف عدد
من القطاعات االقت�صادية �إىل 100%
� ،إ�ضافة �إىل برامج الإق��ام��ة والت�أ�شريات
املميزة للم�ستثمرين وغريها الكثري من
احل��واف��ز ال�ت��ي ت�ت�ف��رد ب�ه��ا الإم � ��ارات على
م�ستوى املنطقة.

�إىل  300مليار دره��م �إم��ارات��ي (81.68
مليار دوالر �أمريكي) من �أ�صل  133مليار
دره ��م �إم ��ارات ��ي م ��وج ��ودة ح��ال � ًي��ا ،وت�سعى
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة �إىل زي ��ادة القيمة املحلية
ملواردها ومنتجاتها ودفع التنمية ال�صناعية
ال���ش��ام�ل��ة وامل���س�ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال الرتكيز
ب�شكل �أ�سا�سي على ال�صناعات التي تطبق
التكنولوجيا املتقدمة وح�ل��ول وتطبيقات
الثورة ال�صناعية الرابعة.
اجلدير بالذكر ب�أنه �سيتم انعقاد معر�ض
وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول “�أديبك
 ”2021حت ��ت رع ��اي ��ة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة يف الفرتة املمتدة من � 15إىل 18
نوفمرب  2021يف مركز �أبوظبي الوطني
ل �ل �م �ع��ار���ض ،وت���س�ت���ض�ي�ف��ه � �ش��رك��ة ب�ت�رول
�أبوظبي الوطنية (�أدن��وك) بدعم من وزارة
الطاقة والبنية التحتية بدولة الإم ��ارات،
دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ،غ��رف��ة �أبوظبي
ودائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي.
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1251/2021/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1 /توفیق جنم معله  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له  /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
و ميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020-9-7يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -ب�إلزام املدعى عليه ب��أن ي��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 232,684درهم (مائتني اثنني وثالثون �ألف و�ستمائة �أربعة وثمانون درهم) والفائدة القانونية
عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ما عدا ذلك من
طلبات و�ألزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 706,024درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعى  :م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف  - 0506767616بريد �إلكرتوين  - INFO3@OMALC.AE :مكاين 3244594826
  IBAN AE090500000000020106942وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شياملطلوب �إعالنه  -1 :راخيمز هان �سيوروف � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 706,024درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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لبحث �آفاق التعاون و�سبل االرتقاء بالتبادل االقت�صادي واال�ستثماري

دافزا ت�ستقبل وفد ًا من مكتب تخطيط املنطقة االقت�صادية الكورية اجلنوبية
•• دبي-الفجر:

بحثت �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي
داف ��زا� ،آف ��اق ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي و�سبل
االرتقاء مب�ستويات التبادل االقت�صادي
واال� �س �ت �ث �م��اري ب�ي�ن دول� �ت ��ي الإم� � ��ارات
وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،وذل��ك م��ع وف��دٍ من
مكتب تخطيط امل�ن�ط�ق��ة االقت�صادية
ال�ك��وري��ة ،يف �إط��ار زي��ارة ر�سمية للوفد
�إىل املنطقة احلرة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة الدكتور
حم �م��د ال ��زرع ��وين م��دي��ر ع ��ام �سلطة
املنطقة احلرة مبطار دبي ،و�آمنة لوتاه
م���س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام ،يف ح�ي�ن تر�أ�س
ال��وف��د ال �ك��وري اجل �ن��وب��ي � �س �ع��ادة مون
بيوجن جون قن�صل عام جمهورية كوريا
اجلنوبية يف دبي ،و�ضم ك ً
ال من ت�شوي
يونغ �شون نائب القن�صل العام ،و�سونغ
�إي ��ل �آه ��ن رئ�ي����س بعثة مكتب تخطيط
املنطقة االقت�صادية الكورية اجلنوبية،
وعدداً من امل�س�ؤولني يف املكتب.
عر�ض تف�صيلي عن
واطلع الوفد على ٍ
البنية التحتية واملرافق عاملية امل�ستوى
التي توفرها املنطقة احلرة بالقرب من
مطار دبي الدويل وجتعلها قاعدة مثالية
للمتعاملني وال�شركات الأجنبية التي
تبحث عن بيئة ا�ستثمارية واقت�صادية
وحيوية لأداء الأعمال� ،إىل جانب املزايا
اال��س�ت�ث�م��اري��ة وال���ض��ري�ب�ي��ة واخلدمات
الإداري� � ��ة وال�ف�ن�ي��ة وال�ل��وج���س�ت�ي��ة التي
ت�ضمن �سهولة مزاولة الأعمال ،ف�ض ً
ال

عن املن�صات الذكية واخلدمات الرقمية
التي جتعل م��ن املنطقة احل��رة مبطار
دب ��ي واح� ��دة م��ن �أك�ث�ر امل �ن��اط��ق احلرة
تطوراً ومرونة على م�ستوى العامل.
كما ا�ستمع ال��وف��د �إىل ع��ر�� ٍ�ض ع��ن دبي
كومري�سيتي� ،أول منطقة حرة للتجارة
الإلكرتونية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،وكيفية متكني
ال�شركات الكورية اجلنوبية لال�ستفادة
من النمو ال��ذي ي�شهده قطاع التجارة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى املنطقة
ل �ل �ت��و� �س��ع ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الإقليمي،
انطالقاً من �إمارة دبي باعتبارها مركزاً
عاملياً للتجارة الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل
حم�ف�ظ��ة امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة م��ن احللول
واخل��دم��ات الفريدة وامل��راف��ق املتطورة
واخل�ب�رات املتخ�ص�صة يف القطاع التي
ميكنها م�ساعدة ال�شركات على ت�أ�سي�س
ومزاولة الأعمال.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،تعرف الوفد على
“تريدلينغ” ،ال �� �س��وق الإلكرتونية
�سريعة النمو والتي تركز على التجارة
بني ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،وتربط ما بني املزودين
ال�ع��امل�ي�ين و�أ�� �س ��واق امل�ن�ط�ق��ة ،م��ا يو ّفر
ف��ر��ص�اً ج��دي��دة لل�شركات م��ن خمتلف
�أنحاء العامل.
و��ش�م�ل��ت ال ��زي ��ارة االط �ل�اع ع�ل��ى ال ��دور
ال��ذي توفره املنظمة العاملية للمناطق
احل��رة للمناطق الأع���ض��اء يف التن�سيق
بني الأع�ضاء و�إجراء البحوث والندوات
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وال ��درا� �س ��ات امل���ش�ترك��ة وت�ن�ظ�ي��م ور�ش
العمل وخلق الفر�ص وت�ب��ادل الأفكار،
مب��ا ُي���س�ه��م يف ت�ط��وي��ر امل �ن��اط��ق احلرة
ون�شر الوعي يف الأو��س��اط االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية.
وب �ه��ذا ال �� �ص��دد ،ق ��ال � �س �ع��ادة الدكتور
حم �م��د ال ��زرع ��وين م��دي��ر ع ��ام �سلطة
املنطقة احلرة مبطار دبي“ :ت�ستهدف
امل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة مب �ط��ار دب ��ي خمتلف
الأ�سواق واملناطق االقت�صادية احليوية
ال �ه ��ام ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل التي
ت���ش�ه��د من ��واً اق �ت �� �ص��ادي �اً ك �ب�ي�راً ،وذلك

جلذب �شركات تلك املناطق التي ت�سعى
للتو�سع يف الأ�سواق اخلارجية �إىل دبي.
وا�ستعر�ضنا خ�لال االج�ت�م��اع م��ع وفد
مكتب تخطيط امل�ن�ط�ق��ة االقت�صادية
ال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة م�ك��ان��ة دب ��ي ب�شكل
عا ٍم البارزة واملنطقة احلرة مبطار دبي
ب�شكلٍ خا�ص ،وما توفره املنطقة احلرة
فر�ص ا�ستثمارية لل�شركات للتو�سع
من ٍ
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ودول جمل�س
التعاون اخلليجي» .و�أ��ض��اف“ :تعترب
القارة الآ�سيوية ب�شكلٍ عام �أكرب �شريك
جت ��اري لـ”دافزا” م��ع ت�شكيلها ن�سبة

ينظم يف الفرتة بني  1و 3نوفمرب املقبل يف لندن

 42.6%من �إجمايل جت��ارة “دافزا”
العام املا�ضي ،ولدينا خطط لتعزيز هذا
الرقم خالل املرحلة املقبلة عرب �إطالق
�سل�سلة من املبادرات وامل�شاريع وغريها
م��ن احل� ��زم ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة ال �ت��ي �ستكون
عوامل ا�سرتاتيجية يف جذب املزيد من
اال��س�ت�ث�م��ارات الآ��س�ي��وي��ة مب��ا فيها من
كوريا اجلنوبية �إىل �إمارة دبي واملنطقة
احل��رة» .يذكر �أن زي��ارة الوفد تخللها
جولة يف مرافق املنطقة احل��رة مبطار
دب� ��ي ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا م��رك��ز دن��ات��ا لل�شحن
�إ�ضافة �إىل دبي كومري�سيتي.

�شروق تعر�ض م�شاريعها وتك�شف عن �شراكتها اجلديدة يف �سوق ال�سفر العاملي
•• ال�شارقة-الفجر:

ت� ��� �ش ��ارك ه �ي �ئ��ة ال �� �ش ��ارق ��ة لال�ستثمار
وال �ت �ط��وي��ر (� � �ش� ��روق) ،يف � �س��وق ال�سفر
العاملي  ،2021ال��ذي ينظم افرتا�ضياً
وواق� �ع� �ي� �اً يف “�إك�سل للمعار�ض” يف
العا�صمة الربيطانية لندن خالل الفرتة
ب�ين  1و 3نوفمرب املقبل ،وذل��ك �ضمن
جناح هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي
يف ال�شارقة ،بهدف ت�سليط ال�ضوء على
�آخر تطورات الوجهات ال�سياحية التابعة
لها يف �إم��ارة ال�شارقة� ،إىل جانب عر�ض
م�شاريعها امل�ستقبلية وم�ن�ه��ا “منتجع
اجلبل” يف مدينة خ��ورف�ك��ان و”منتجع
الربدي” يف مدينة الذيد ،والك�شف عن
�شراكاتها الرامية �إىل تر�سيخ عالقاتها
مع �أبرز �شركات ال�ضيافة العاملية.
وت��ؤك��د “�شروق” م��ن خ�لال ا�ستعرا�ض
م�سار تطور القطاع ال�سياحي يف ال�شارقة
وتنوع خياراته التي ت�شمل البيئة والرتاث

والثقافة� ،أم��ام خ�براء القطاع ال�سياحي
والآالف من زوار املعر�ض الدويل ،مكانة
�إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ك ��إح��دى �أب ��رز الوجهات
العاملية للم�ستثمرين ال��ذي��ن يتطلعون
�إىل التو�سع يف ا�ستثماراتهم م��ن خالل
م��ن ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ت��وف��ره��ا حمفظتها
امل�ت�ن��وع��ة ،ولل�سياح ال��ذي��ن يبحثون عن
جت��رب��ة �سياحية ث��ري��ة وف��ري��دة .وتركز
“�شروق” ،خالل املعر�ض على التعريف
بنزل القمر م��ن م�سك ،باعتباره �أحدث
م�شاريع الهيئة والذي بد�أ با�ستقبال زواره
من ع�شاق املغامرات ال�صحراوية ،حيث
يوفر جتربة تخييم يف الكثبان الرملية
الطبيعية �ضمن مرافق ع�صرية جمهزة
ب�أحدث و�سائل ال�ضيافة الفاخرة� ،إذ ميثل
افتتاحه يف املنطقة الو�سطى من الإمارة،
�إ�ضافة جديدة ملحفظة م�شاريع “�شروق”
يف ق�ط��اع ال�سياحة الرتفيهية والبيئية
وال�ضيافة الفاخرة .وتعر�ض “�شروق”
خ�ل�ال م�شاركتها ل�ل�م�ع��ر���ض ،منتجعات

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 28/ 10/ 2021 Issue No : 13377
Real Estate Summary 291/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Farhan Memon
Unknown place of residence
The prevailing party/ Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-08-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
722,657 (Seven Hundred and Twenty Two Thousand Six Hundred and
Fifty Seven Dirhams) and the interest of 9% per annum from 24-05-2020
until the full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and
Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from
the day following publishing this service.The verdict is issued in the name
of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum,
Ruler of Dubai, and is read in public.
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ال�سياحة البيئية ال�ف��اخ��رة ال�ت��ي تندرج
�ضمن “جمموعة ال�شارقة لل�ضيافة”،
العالمة الفندقية الفاخرة التي جتمع
ع � ��دداً م ��ن �أرق � ��ى م �ن �� �ش ��آت ال �� �ض �ي��اف��ة يف
الإمارة والتابعة لـ (�شروق) ب�إدارة “م�سك
من �شذا” ،وهي نزل الرفراف يف مدينة
ك�ل�ب��اء ،ون��زل ال�ف��اي��ة يف منطقة مليحة،
وواح � ��ة ال �ب��داي��ر يف � �ص �ح��راء البداير،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ن��زل القمر ال��ذي يقع يف
و�سط �صحراء مليحة والكثبان الرملية
ويطل على ال�صخور الأح�ف��وري��ة جلبال
الفاية ،كما تعر�ض منتجع اجلبل الذي مت
الإعالن عن البدء بتطويره م�ؤخراً ويقع
ب�ين �شاطئ خ��ورف�ك��ان و�شاطئ الل�ؤل�ؤية
على ال�ساحل ال�شرقي للدولة ،و”منتجع
الربيدي” يف مدينة الذيد ،الذي تطوره
“�شروق” ب��ال �ت �ع��اون م��ع ه�ي�ئ��ة البيئة
واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة� ،ضمن
م�شروع “ال�سفاري” ،حيث م��ن املتوقع
البدء بتنفيذه نهاية العام اجلاري .وقال
�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال الرئي�س

ال�ت�ن�ف�ي��ذي لهيئة ال���ش��ارق��ة لال�ستثمار
والتطوير (�شروق)“ :يج�سد انعقاد �سوق
ال�سفر ال�ع��امل��ي يف ل�ن��دن يف ه��ذه ال ��دورة
افرتا�ضياً وعلى �أر���ض الواقع �أي�ضاً بعد
تنظيمه افرتا�ضياً فقط يف العام املا�ضي،
م��ا ي�شهده ال�ع��امل م��ن ا�ستعادة للن�شاط
ال�سياحي م��ن خ�لال ال�ع��ودة التدريجية
حلركة ال�سفر ،حيث تعد دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة م��ن �أوائ ��ل ال ��دول التي
ي�شهد قطاعها ال�سياحي والفندقي حركة
ن�شطة و�إقب ً
اال من خمتلف الزوار وال�سياح
حول العامل ،وخ�صو�صاً �أن انطالق �سوق
ال�سفر العاملي يتزامن مع انعقاد �إك�سبو
دب��ي  2020ال��ذي ميثل �أي���ض�اً مو�سماً
�سياحياً �إىل جانب ا�ستقطابه للم�ستثمرين
حول العامل ما يعزز احلراك االقت�صادي
وال�سياحي واال��س�ت�ث�م��اري ال��ذي ت�شهده
ال��دول��ة» .و�أ��ض��اف ال�سركال“ :نحر�ص
يف “�شروق” على امل�شاركة يف �سوق ال�سفر
العاملي ملواكبة توجهات الأ�سواق ال�سياحية
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ح ��ول ال� �ع ��امل ،وال �ت �ع��رف ع �ل��ى الآل �ي ��ات
والأ��س��ال�ي��ب اجل��دي��دة ال�ت��ي ا�ستحدثتها
لتجاوز تداعيات اجلائحة العاملية ،بهدف
تعزيز جتربتنا يف تطوير امل�شاريع �ضمن
منظومة متكاملة ت�ستهدف تعزيز امل�شهد
ال�سياحي يف الإم� ��ارة وتلبية احتياجات
املجتمع االقت�صادية واالجتماعية وفقاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة» .ي�شار
�إىل �أن م�ع��ر���ض ��س��وق ال�سفر ال�ع��امل��ي يف
لندن” ٌ
حدث عاملي رائد يف قطاع ال�سفر
وال �� �س �ي��اح��ة ،ي��وف��ر للمهتمني بالقطاع
ال �� �س �ي��اح��ي ف��ر� �ص��ة ال �ت �ع��رف ع �ل��ى �آالف
الوجهات والعالمات التجارية يف جميع
�أنحاء العامل ،وي�ستقطب نخبة من كبار
املتحدثني ورج��ال الأعمال وال�شخ�صيات
القيادية املخت�صة مبجموعة متنوعة من
القطاعات ،منها ال��رف��اه ،والتكنولوجيا،
وغريها.
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دبي للم�شاريع النا�شئة وديتك تختتمان
برنامج تطوير مهارات ال�شباب املواطن

•• دبي-الفجر:

�أعلنت دبي للم�شاريع النا�شئة� ،إحدى مبادرات غرفة جتارة و�صناعة دبي
املبتكرة لدعم ريادة الأعمال ،بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة
الأع�م��ال “ديتك” ،اململوك بالكامل ل�سلطة واح��ة دب��ي لل�سيليكون عن
اختتام “برنامج تطوير مهارات ال�شباب املواطن  ،”2021بفوز ال�شابة
�شرينه ال�سويدي مب�سابقة الربنامج حيث ت�ب��ارت م��ع ح��وايل � 26شاباً
و�شابة يف املرحلة النهائية من الربنامج.
وبات امل�شاركون يف الربنامج ،الذين ا�ستعر�ضوا �أفكارهم يف جمال التحول
الذكي �أمام جلنة حتكيم متخ�ص�صة ،م�ؤهلني لبدء م�شاريعهم و�إطالقها
بعد �أن ح�صلوا م��ن ال�برن��ام��ج على ال��دع��م والتوجيه والإر� �ش��اد لتنمية
م�شاريعهم.
وجاء فوز �شرينه ال�سويدي ،م�ؤ�س�سة « ،»Liftoffوهي من�صة توا�صل بني
الأعمال « »B2Bجتمع ال�شركات مع م��زودي اخلدمات يف قطاع �صناعة
الأغذية وامل�شروبات ،يف ختام م�سابقة
ا�ستعرا�ض امل�شاريع التي �شارك فيها
 26رائ ��داً ورائ ��دة �أع�م��ال .وح�صلت
� �ش��ري �ن��ه ب �ع ��د ف� ��وزه� ��ا ب � � ��دورة ه ��ذا
الربنامج على دع��م وم��زاي��ا �إ�ضافية
ت�شمل ان�ضماماً لربنامج “ديتك”
ل��رع��اي��ة ال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة الذي
��س�ي��وف��ر ل�ه��ا دع �م �اً مل ��دة ع ��ام ي�شمل
التدريب والتوجيه والإر�شاد.
ك�م��ا �سيوفر ال�برن��ام��ج للم�شاركني
فر�صة التدريب مع �شركات رائدة من
القطاع اخلا�ص ،وت�شمل �شركة “دي
�إت����ش �إل  »DHLو�شركة “�أوليفر
وامي ��ان « Oliver Wyman
و�شركة “امل�ست�شار ال��دويل للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية  ، »ICLOواحل�صول على جل�سة توجيه جمانية
لت�أ�سي�س �شركة جتارية انطالقاً من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال
“ديتك” ،ودخ��ول جماين ملدة � 3أ�شهر �إىل م�ساحات العمل امل�شرتكة يف
مركز “ديتك” ،بالإ�ضافة �إىل فر�صة امل�شاركة والعر�ض يف فعاليات معر�ض
�إك�سبو  2020دبي .وقال هان�س كري�ستن�سن ،نائب الرئي�س – مركز دبي
التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك”“ :تعاون مركز دبي التكنولوجي
لريادة الأعمال “ديتك” مع غرفة دبي يف برنامج تطوير مهارات ال�شباب
املواطن ي�أتي يف �إط��ار التعاون والتن�سيق املتوا�صل بني اجلانبني وكجزء
من ا�سرتاتيجية �سلطة واحة دبي لل�سيليكون ومركز “ديتك” املتكاملة
الهادفة لرت�سيخ ثقافة ري��ادة الأع�م��ال ،خا�صة يف جم��االت التكنولوجيا
ال��واع��دة ،التي ت�ضاعفت �أهميتها م��ؤخ��راً مع تطبيق �أمن��اط عمل وتع ّلم
وتوا�صل جديدة قائمة على احللول الرقمية».
و�أكد كريت�سن�سن �أن ت�ضافر اجلهود لدعم رواد الأعمال و�أ�صحاب الأفكار
املبتكرة من الكوادر املواطنة ي�ؤهلهم ليكونوا م�ؤ�س�سي امل�شاريع النا�شئة
اجلديدة املرنة القادرة على ا�ستقطاب ا�ستثمارات ومتويالت ت�ساعدهم
على االنطالق والنمو والتو�سع ،خا�صة �أن امل�شاريع النا�شئة وال�صغرية
واملتو�سطة ت�شكل �أكرث من  94%من �إجمايل عدد ال�شركات العاملة يف
الدولة ،وتوفر فر�ص عمل لأكرث من  86%من �إجمايل القوى العاملة
يف القطاع اخلا�ص وحده.
وقالت ناتاليا �ساي�شيفا ،مدير �أول امل�شاريع اخلا�صة وري��ادة الأع�م��ال يف
غرفة دبي �إن برنامج تطوير مهارات ال�شباب املواطن يعترب ركيزة �أ�سا�سية
يف جهود غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال و�أ�صحاب املواهب والأفكار املبتكرة
من ال�شباب املواطن ،م�ؤكد ًة �أن��ه ي�ساهم يف ت�أ�سي�س جيل جديد من رواد
الأعمال القادرين على املناف�سة وحتقيق النجاح.
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First
)Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007685 civil (partial
To the defendant: Qudus Afolabi Okanlawon
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile no. 0545908574
You are assigned to attend the hearing 02/11/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the
case mentioned above, as a you are the defendant.
First: Obligate the defendant to pay an amount of (10486.86 dirhams) Ten
thousand four hundred eight-six dirhams and eighty-six fils, and the legal interest
at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

Notification Memo By Publication
No. 8646/2021

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007667-Civil (Partial
To the defendant: Harpinder Singh Raghbir Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Harpinder Singh
Raghbir Singh - Indian national, requesting:
Publication of action, Scheduling for consideration and declaration of the defendant
- Obligate the defendant to pay an amount of (35446.65 dirhams) Thirty-Five thousand four
hundred forty-six dirhams and Sixty five fils, and the legal interest at 12% from the date of the
judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 11/11/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

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

NOTIFICATION BY
PUBLICATION

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Ajman Sharia Court
Notification by publication - Issued by Ajman Sharia Court
In case No, 570/2021-Status
To the defendant: Awklak Ezz Fensent - Nigerian Nationality
unknown residency inside UAE
Whereas the plaintiff : chenasa Losy Sem
She filed legal case against you by the mentioned number above before
this Court.
To claim: At-fault divorce and Abandonment +legal rights
The court has set a session on Tuesday 09/11/2021 to hear the case you
are obliged to attend personally or on behalf of you officially before this
court in the mentioned date to reply this case In the event that you fail to
appear on time, the court will consider the case and issue its judgment
in absentia.
Issued on: Sunday correspondence 17/10/2021 AD
The judge

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

Case No. 2550/2021/11 civil partial
Plaintiff: Suhaila Mohammed Sharif Al Sayed Alhashmi
Defendant: NOOR ALMELOUK FACILITIES MANAGEMENT
Notification by Publication
No. 177282/2021
Date: 27/10/2021
Details of the Notification
To: Defendant
Known Place of Residence
Plaintiff: Suhaila Mohammed Sharif Al Sayed Alhashmi
Advocated by: Amal Hassan Mohammed Haji Karam
The Plaintiff filed the Case against you seeking a judgment to keep the Defendant
under obligation to pay an amount of AED 10000 with the charges, the expenses and
the attorney fees, as well as the legal interest at rate of 9% as of the registration date
until the full payment and a compensation with an amount of AED 1500 due to that
the Defendant failed to honor the terms and conditions stated in the contract; and the
judgment shall be self-executing immediately without bail. Therefore, a hearing is
scheduled on Thursday, 04.11.2021 at 09:00 am in the Case Management Office at
Hall No. BUILDING-DESC& and then you or your legal representative is hereby
required to attend a three days prior the hearing.

Real Estate Summary 82/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Mohammed Silim
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
161,377 and the interest of 9% per annum from 01-02-2020 until the full
payment, ordered him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as
attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued in absentia
and may be appealed within thirty days from the day following publishing
this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is
read in public.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  187/2020/211تنفيذ عقاري

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة هاتف
 04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية مطعم
باب مكنا�س �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/19
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة  :مطعم باب مكنا�س �ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  01ملك حممد حممد هادى بدرى  -الرب�شاء  -ال�شكل القانوين :
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م) ،رقم الرخ�صة  759498 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1377320 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/10/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير -
بردبي  -برج خليفة هاتف  04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
رقم ()8720/2021

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
رقم ()8721/2021

املنذر  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي
املنذر �إليه  :عمرو حممد
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  841،778,58درهم (ثمامنائة وواحد واربعني
الف و�سبعمائة وثمانية و�سبعني درهم وثمانية وخم�سني فل�سا) للمنذر خالل ثالثون يوما من
تاريخه وح��ال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات
القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 603
بالطابق رقم  6مببنى اكزویكتیف بای �آیه  1البالغ م�ساحته  685,02قدم مربع واملواقف -20
 b2على قطعة االر���ض رقم  66مبنطقة اخلليج التجاري ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم
 14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
الكاتب العدل

املنذر � /شركة الفالح للخدمات الأمنية ذ.م.م
املنذراليها � /شركة �سبي�شل�ست لينك للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
املنــذرة تنذراملنـذراليها ب�سـرعة �ســـــــداد مبلـغ وقـدره  50700درهـم
قيمـة خـدمات احلرا�سـة االمنيـة املرت�صـدة فـي ذمـة املنـذر اليهـا فـي
غ�ضـون خم�سـة ايـام مـن تاريخـه مـع حفـظ احلـق فـي التعـويـ�ض عـن
اخل�سائر الناجتـة عن التاخري يف �سداد املبلغ املذكور اعاله

املنذر � /شركة الفالح للخدمات الأمنيه د.م.م
املنذراليهما � -1 /شركة تيجان للمقاوالت ذ.م.م
 - 2وائل عطية ال�شياطي
املنـذرة تنذراملنـذراليهما ب�سـرعة �سـداد مبلـغ وقـدره  3034229درهـم قيمـة
ال�شـــــــيك رقـم  002488مـ�ؤرخ  2020/11/30امل�سحوب علـى بنــك دبـي
التجـاري فـي غ�ضـون خم�سـة ايـام مـن تاريخـه مـع حـفـظ احلـق فـي التعـوي�ض
عن اخل�سائر الناجتة عن التاخري يف �سداد املبلغ املذكور اعاله

املنذر  :بنك ام القيوين الوطني �ش م ع
بوكالة احلقوق الدوليه حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املنذر �إليه  :نيك�سجني فارما منطقة حرة ذ م م
(املو�ضوع)
مبوجب هذا التكليف يهيب املنذر باملنذر �إلية ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة  12,986,665,71درهم
(اثني ع�شر مليونا وت�سعمائة و�ستة وثمانون �ألفا و�ستمائة وخم�سة و�ستون درهما وواح��د و�سبعون
فل�سا) �شامال الفوائد حتى تاريخ  2021/8/19وعليه ف�إننا نطالبكم ب�سرعة القيام ب�سداد اجمايل
املديونية �سالفة البيان واملرت�صدة يف ذمتكم املالية نتيجة القر�ض رقم  4636417303ف�ضال
عن �سحب على املك�شوف رقم  0086403870وذلك يف موعد �أق�صاه  7ايام من تاريخ االعالن
باجلريده الر�سميه و�إال ف�إننا �سنكون م�ضطرين التخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة حيالكم
ال�سرتداد كافة حقوق البنك وما يرتتب على ذلك من ر�سوم و�أتعاب وم�صاريف.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8739

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/8646

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/8737
املنذر  :حممد كرمي م�صطفى حامد حممد هندي  -م�صري اجلن�سية.
املنذر �إليه � :شركة �صاي للتجارة العامه �ش ذ م م.
ال�صادر لها رخ�صة جتارية من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي حتت رقم ،671527
وميثلها  /حممد فوزي عز الدين �صالح.
ينذر املنذر /املنذر اليه ب�ضرورة �أداء مبلغ وقدره ( )60،000درهم (�ستون الف درهم)
مبوجب ال�شيك رقم ( )500851امل�سحوب على م�صرف ابوظبي اال�سـالمي ،وذلـك
خالل مدة �أق�صاها خم�سه �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا االن��ذار ،واال �سي�ضطر املنذر
الـى اتخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامـة الـدعاوي
الق�ضـائية وا�ست�صدار �أمر الأداء مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر وحتميل املنذر
اليه بكافـة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

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

املنذر  /فندق واجنحة رامادا
املنذر اليها  /الفا لل�سياحة �ش.ذ.م.م
رقم املحرر 2021/1/211770
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذره) نخطركم مبوجب هذا االنذار
ب�ضرورة االت��ي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره ( ١٢٢٦٥دره��م ) اثنى ع�شر ال��ف ومائتان وخم�سة
و�ستون درهم فقط قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذر �إليها مبوجب ك�شف ح�ساب واوامر حجز
غرف فندقية وفواتري �ضريبية ومرا�سالت ثابت بها تر�صد مبلغ املديونية ذمة املنذراليها �سالفي
البيان .وذل��ك خالل خم�سة اي��ام من تاريخ ا�ستالم املنذر اليها هذا الإن��ذار ،واال �سوف ت�ضطر
امل�ن��ذرة اىل ات�خ��اذ كافة االج ��راءات القانونية ال�لازم��ة ومنها ا��س�ت���ص��دارام��راداء يف مواجهتكم
اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية وبالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف مع
حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة ولأجل العلم
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

فقدان �شهادات ا�سهم

حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

املنذرين  -1 /هنا عبيد حممد عبداهلل احللو � -إماراتيه اجلن�سيه.
 -2مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو � -إماراتية اجلن�سيه.
�ضد  -املنذر اليهما -1 /هريمانو�س كافيه م�ؤ�س�سة فردية “ -معتمد العقد”
� -2سیاد �شریییاندا �شاليل  -هندي اجلن�سية "حمرر ال�شيكات"
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر يف االنذار العديل رقم ()2021/1/211592
حيث ان امل�ن��ذري��ن مبوجب ه��ذا الإخ �ط��ار ال�ع��ديل يخطرا املخطر �إليهما وينذراهما قانوناً
ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتهما وقدره  30,000درهم ((ثالثون �ألف درهم)) كقيمة
�إيجارية مرت�صده وم�ستحقة يف التاريخ  2020/6/30و  2020/9/30قيمة ال�شيكات
الإيجارية وذلك خالل مدة خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار ،واال �سي�ضطر املنذران اىل
اللجوء للق�ضاء واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين ومع حتمل املنذر اليهما كافة
ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واملحاماة.
الكاتب العدل

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0027234

املخطـر  :رينولد بابى فالفينوىل  -الهند اجلن�سية ،
و احمل هوية اماراتية رقم  784197861957153ب�صفتي وكيل عن ال�سيد راجی راجان راجان مبوجب وكالة
م�صدقة من الكاتب العدل برقم ( )66582/1/2019بتاريخ  2019/03/27ب�صفتنا �أ�صحاب الرخ�صة التجارية
امل�سماه جايب�سا تريدجن �ش م ح برخ�صة رقم  - 14750العنوان  :عجمان  -منطقة عجمان احلرة  -مكتب E1
 1419Cهاتف رقم 0529399506 :
املخطر �إليه � :شركة النمارق لتجارة مواد البناء �ش ذ م م و املرخ�صة برقم  45875و مديرها  :راجي�ش جاني�ش
العنوان  :ال�شارقة� -صناعية  - 2هاتف رقم 0506317896 065328033 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )273,211،35درهم ،
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد  56فواتري بقيمة اجمالية و قدرها  273211.35مقابل معامالت بني
الطرفني مرفق لديكم فواتري • .طالب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن
دون جدوى  • ،وحيث ان املخطر اليه ت�أخر يف االجناز و مل يلتزم مبوا�صفات العقود مما ا�ضر باملخطر.
• لذلك  ،ف�إن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتهم وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه
خم�سة ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق  ،واملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا
ملفعولة ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/336عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئنايف رقمي 2019/269/245
�إ�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 10421096درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:سريجي فندين عنوانه  :يعلن على مكتب البحر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن يف �إمارة دبي  -بردبي  -مدينة
دبي  -الطيبة  -مقابل فندق رافلز  -خلف �سيتي بنك  -بناية مكاتب عود ميثاء  -الطابق الثالث  -مكتب رقم  310رقم مكاين  30وميثله
 :يو�سف حممد ح�سن البحر املطلوب �إعالنه � :سلطان حممد �سلطان حارب الفالحي عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج
التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى برج بوالبة اخلليج � -شقة الطابق التا�سع  -مقابل برج ون امنيات  -رقم مكاين 2495187010
  info@sultan.ae - 043499998 - 0503491999مو�ضوع الإع�لان  :منفذ �ضدهم � :سلطان حممد �سلطان حاربالفالحي  -عقار للعقارات � -ش ذ م م  -بوابة اخلليج � -ش ذ م م � -سلطان لال�ستثمار � -ش ذ م م �أنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/11/10
ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها
البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 32رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :كري�ستال تاور  -رقم
العقار  - 606 :امل�ساحة  73.95 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )526,481,53درهم مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

يعلن ال�سيدة /مرمي عبداهلل حممد بلوكي عن فقدان � 4شهادات ا�سهم �صادرة من
�سوق ابوظبي للأوراق املالية
 -1امل�ستثمر رقم  OILC1125286عددها � 8398سهم
�صادرة من الواحة كابيتال
 -2امل�ستثمر رقم  RAKPROP24977عددها � 3667سهم
�صادرة من ر�أ�س اخليمة العقارية
 -3امل�ستثمر رقم  ASMAK1716351عددها � 6600سهم
�صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة �ش م ع
 -4امل�ستثمر رقم  ADIB1079916عددها � 4019سهم
�صادرة من م�صرف ابوظبي اال�سالمي
فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اىل ال�شركة املذكورة اعاله
او االت�صال على رقم 0505110885

اعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى  2021/117جتاري كلي

بناء علي طلب  /مدعي � /أزوري لالن�شاءات م م ح اجلن�سية
اىل  /مدعى عليه  /احتاد جوك الهند�سية ذ م م اجلن�سية
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  09:00من يوم
الثالثاء املوافق  , 02-11-2021لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع ,و يف حالة تخلفك عن احل�ضور
او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف��أن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا .طالبا فيها  -:تلتم�س املدعيه من املحكمة املوقرة
الق�ضاء لها مبا ي�أتي � :أوال � :إنتداب خبري هند�سي من اخلرباء املقيدين بوزارة العدل متخ�ص�ص يف الأمور الإن�شائية تكون مهمته
الإنتقال �إىل موقع العقارات بادية الذكر ب�صدر ال�صحيفة ومعاينتها وبيان عما �إذا كانت كافة الأعمال امل�سندة للمدعية قد نفذت
و�سلمت لل�شركات املدعي عليهم (�إن �أمكنه ذلك نظرا للإنتهاء الأعمال بامل�شروع وت�سليمها لل�شركات املدعي عليهم وت�أجري كافة
الوحدات بالعقارات للغري) ..والإط�لاع على كافة امل�ستندات والأوراق واخلرائط والر�سومات الهند�سية املعتمدة من بلدية را�س
اخليمة للم�شروع للوقوف على الأعمال التي نفذت ومطابقتها باخلرائط والر�سومات و�إ�ستالم كافة امل�ستندات من طريف اخل�صومة
و�إحت�ساب ما �سدد من مبالغ من ال�شركات املدعي عليهم للمدعية و�إحت�ساب وبيان املبالغ املرت�صدة بذمتهم لها ..ويحق لل�سيد/
اخلبري املنتدب الإنتقال �إىل مقر طريف اخل�صومة للإطالع على �أية م�ستندات و�أوراق لديهما تخ�ص العقارات مو�ضوع التداعي
والإنتقال لأي جهة حكومية �أو غري حكومية يرى �ضرورة الإنتقال والإطالع على �أية م�ستندات لديها ..وذلك لإعداد تقرير فني
هند�سي حما�سبي �شامل جامع واف مبا يرت�صد بذمة ال�شركات املدعي عليهم من مبالغ للمدعية عن العقود بادية الذكر ب�صدر
�صحيفة الدعوى املاثلة .ثانيا -مع حفظ حق املدعية بتعديل طلباتها بالدعوى وفقا ملا ي�سفر عنه تقرير اخلربة

املنذر  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي
املنذر �إليه  :عمر عبدالرحمن ال�سيد ابراهيم خليفه ال�ساده
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  1،147،599,29دره��م (مليون ومائة
و�سبعة واربعني الف وخم�سمائة وت�سعة وت�سعني درهم وت�سعة وع�شرين فل�سا) للمنذر خالل
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ
كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب
العقار (فيال) العقار رقم  S-03البالغ م�ساحته  1,450.65قدم مربع على قطعة االر�ض
رقم  66مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام
القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة 2008
بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  75/2019/207تنفيذ جتاري

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

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلم ال�صادر يف االمر على عري�ضة حتكيم رقم  2018/53ل�سداد املبلغ املنفذبه وقدره = 695979/درهم �شامال
الر�سوم وامل�صاريف .طالب التنفيذ تقنية اخلر�سانة (�ش.ذ.م.م) و�آخرون عنوانه الإمارات � -إمارة دبي  -بر دبي  -جبل علي ال�صناعية الأوىل -
�شارع رقم ( - )23Bمبنى خا�ص ب�إ�سم تقنية اخلر�سانة  -ملك دائرة العقارات حلكومة دبي وميثله � /سعد حممد علي �سلمان املرزوقي
املطلوب �إعالنه � /أي �إم جي ثيم بارك (�ش ذ.م.م) عنوانه :الإمارات � -إمارة دبي  -بر دبي � -شارع ال�شيخ حممد بن زايد � -شارع رقم ()311E
 �سيتي �أوف �أربيا (املدينة العربية)  -مكان خا�ص ب�إ�سم اي ام جي ثيم بارك  -بعد القرية العاملية 0432331115 - 0503233115 -  info@imgaladari.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالثالتالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء -
املنطقة :وادي ال�صفا  - 4رقم االر�ض  - 14رقم البلدية  646- 6916امل�ساحة  374249.79 :مرت مربع  -التقييم ()520000000
درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنذرة  :عبداهلل الر�ستماين للعقارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليها  :ا�س بي اي للن�شر و الدعاية واالعالن �ش.ذ.م.م
 /1بتاريخ �سابق �أب��رم��ت امل�ن��ذرة م��ع امل�ن��ذر �إليها عقد �إي�ج��ار وح��دة جت��اري��ة ع�ب��ارة ع��ن اللوحة املقامة
على قطعة الأر� ��ض رق��م ( )٣٤٣-٦٨٠مبنطقة الو�صل  ،و مل��دة �سنة مب��وج��ب عقد �إي�ج��ار ينتهي بتاريخ
 2022/5/14مقابل مبلغ  1,600,000درهم.
 /2وحيث �أن املنذر �إليها غري منتظمة يف �سداد القيمة الإيجارية مبوعد �إ�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمتها
مبلغ وق��دره  315,000دره��م ،مل تقم ب�سداده برغم املطالبة املتكررة ،باال�ضافة �إىل الر�سوم االدارية
املرتتبة عليه مبوجب املادة  ٢٫٣من عقد االيجار.
لذلك  ،مبوجبه ف�إن املنذرة تخطر املنذر �إليها بهذا الإخطار العديل ن�شرا ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة
يف ذمته خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبلغكم هذا االخطار ،و �إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ الإجراءات
القانونية اخلا�صة و رفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات واالخالء و/او اية حقوق اخرى
يخولها القانون او العقد ،و ت�ضمينكم ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و �أتعاب املحاماة.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
�إنذار وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()8750/2021

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
�إنذار وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()8751/2021

الكاتب العدل

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
مايتى زى باربدو تولينتينو �سيلكا كابيجا�ش مالبيتو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004223مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :مايتى زى باربدو تولينتينو العنوان  :دبي
�سيلكا كابيجا�ش مالبيتو العنوان  -ابوظبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مرمي عمر زينل الزرعوين  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 8154
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

مدير دعوى

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0007245أمر اداء
�إىل  :املحكوم عليه مداميك ملقاوالت البناء ذ.م.م
توفیق احمد علی احمد � -سید احمد �سید غالم �سخی
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ 2021/9/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح موزه حممد عمران علي ال�شام�سي ,بالتايل:
ق��رار املحكمة  /بعد االط�لاع على االوراق  -حيث �أن الثابت من كتاب البنك امل�سحوب عليه
ال�شيك مو�ضوع �أمر الأداء املاثل �أن املدعي عليه الثالث لي�س هو املخول بالتوقيع على ال�شيكات
البنكية التي ت�صدرها ال�شركة املدعي عليها الأوىل ،لذلك  ،نامر ب�إلزام املدعي عليهما الأوىل
والثاين بالت�ضامن فيما بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ �سبعة و�أربعون الف ومائة و�ستون درهم
والزمتهما بامل�صروفات والر�سوم.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8749
املنذر  :من�صور عبد اهلل �سيف (اماراتي اجلن�سية)
وميثله بالوكالة ال�سيد  /م��روان ح�سني كمال الغاي�ش مبوجب توكيل م�صدق ح�سب الأ�صول حتت رقم
املحرر  29446/1/2021بتاريخ  8فرباير  - 2021هاتف 0508231557 :
الربيد الإلكرتوين marwan.elghayesh@hotmail.com :
املنذر�إليه:جنفربلوج�ساريو(فليبنيةاجلن�سية)وحتملهوية�إماراتيةرقم()784-1980-3185264-7
هاتف - 0503436722 :العنوان  :امارة دبي  -املنطقة :ديرة � -شارع �صالح الدين � -أن�صار جالريي
مول  -مطعم مزايا جلف الربيد الإلكرتوينjenbalog@yahoo.com :
ف�إن املنذر ينبه علي املنذر اليه مبوجب هذا الإن��ذار العديل ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ل�صالح
املنذر مبوجب ال�شيكات �سالفة البيان والبالغ قدره ( )111,250درهم مائة و�إحدى ع�شر الفا ومائتان
وخم�سون درهما فقط ال غري ،وذلك يف غ�ضون اخلم�سة �أيام التالية لن�شر هذا الإنذار ،و�إال �سي�ضطر املنذر
التخاذ الإجراءات القانونية �ضده.

الكاتب العدل

املنذر� :أحمد عبد الرحيم �أحمد العطار � -إماراتي اجلن�سية
املنذر �إليه  :حممود عبد العزيز حممد �إبراهيم � -أردين اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر  -املنذر �إليه ب�سداد املبلغ املرتتب بذمته ل�صالح موكلنا والبالغ
( 72,800,00اثنان و�سبعون �ألف وثمامنائة درهـم) وذلك بت�سليمه �إىل موكلنا �شخ�صياً �أو
بت�سليمه �إلينا يف مكتبنا ،وذلك خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإع�لان  ،و�إال
�سن�ضطر �أ�سفني اىل اتخاذ كاف الإجراءات القانونية �ضدكم ومطالبتكم ق�ضائياً و�إ�صدار �أمر
�أداء ب�إلزامكم ب�سداد كامل املبلغ املرت�صد بذمتك مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة القانونية وحتى ال�سداد التام ،وكذلك املطالبة بالتعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية
واملعنويـة جـراء تقاع�سـكـم عـن ال�سداد ف�ض ً
ال عن الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية و�أتعـاب املحاماة
 ،مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر �إليها بوجه عام.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029227
�إعالن ن�شر

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

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ظفور انور العظيم  -اجلن�سية :بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن
( )%50من كامل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممـد حم�سن حممـد مو�سـى  -اجلن�سية
 :بنغالدي�ش .ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ظفور انور العظيم  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صـته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممـد ویل احمـد
بيـار حممـد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش .يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة �صندوق النجاح ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست
ب��أم��ارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رق��م ( )771162ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى  • :تغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ ه��ذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذل��ك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /بريت بال بينت �سينغ �سينغ ,اجلن�سية  :الهند ,يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /مورثانا عبداملجيد مو�سى احمد بافا  -اجلن�سية
 :الهند  ,بالرخ�صة امل�سماه (ج�سر تبوك للمقاوالت الفنية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )736363ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى • :تغيري اال�سم
التجاري من (ج�سر تبوك للمقاوالت الفنية) اىل (ج�سر االمان خلدمات تنظيف املباين) • .تغيري
الن�شاط من (تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة ,ا�صباغ ,مقاوالت فئة �ساد�سة ,التك�سية
واالر�ضيات ,جن��ارة م�سلحة) اىل (خدمات التنظيف الداخلية للمباين ,مكتب ,خدمات التنظيف
اخل��ارج��ي (واج�ه��ات) امل�ب��اين) .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من اح�ك��ام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذرة  :رايز اند �شاين للعزل والوقاية من احلريق ذ.م.م  -فرع دبي
املنذر �إليها  :بلو ا�ستيل لل�صناعة �ش.م.ح ( -جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة -املنذر �إليها وتكلفها ب�ضرورة الوفاء مببلغ
وقدره  177,303,79درهما (مائة و�سبعة و�سبعون �ألف وثالثمائة وثالثة
درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإعالن،
حتى ال ت�ضطر املنذرة �إىل �إقامة الدعوى الق�ضائية الالزمة جتاه لإجباركم
علي دفع املبلغ املذكور ،وما يرتتب عليه من فوائد ت�أخريية بواقع  %5حفظ
من تاریخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،مع كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه
املنذر �إليها بوجه عام.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029085
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيدة/مرمي مو�سى حممد اجلن�سية :الإم��ارات – ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة (� )%100إىل ال�سيد /اقبال ح�سنی جعفر
احمد  -اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم االنانا�س) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)729911تعديالت �أخرى  :تغيري ال�شكل
القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص امل��ادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رق��م ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
 1177/2021/445طعن جتاري

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن حكم بالن�شر
 80/2020/18عقاري جزئي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن حكم بالن�شر
 741/2020/18عقاري جزئي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
 3796/2021/16جتاري جزئي

�إىل املطعون �ضده  -1 :الرتناتيف كابيتال انف�ست جي ام بي ات�ش  -فرع
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :راهول كاتوريا رامي�ش كاتوريا
وميثله  :مها علي ا�سماعيل علي الفهيم
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�ضور
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1احمد �سامي �سليمان احمد مطلق العلي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )183.696درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ يف 2020/2/1:وحتى ال�سداد
التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك رئي�س
ال��دائ��رة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1م�صطفى علي حزيني حته  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/13يف ال��دع��وى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
( )87.711دره��م �سبعة وثمانون ال��ف �سبعمائة واح��دى ع�شر دره��م والفائدة � %9سنويا من
تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2020/9/3:وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف والف
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

�إىل املدعي عليه  -1 :ارت�شيرتون للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ا�س بي ام ئي ميدل اي�ست للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ( )511.035.00درهم مببلغ
وقدره (خم�سمائة واحدى ع�شر الف وت�سعه وثالثون درهم  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021/11/23ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6405/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )499.480درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول االمر بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
املدعي:بيمان احمد عبا�سي جال�شرتي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي مبنى �سليفر تاور  -مكتب  2210جنب
بنك دبي اال�سالمي
املطلوب �إعالنه  -1 :علي حيدر حيدري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/10/4:
بالزام املدعي بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )440.490اربعمائة واربعون الف واربعمائة وت�سعون درهم
 والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق االعالن بالتكليف بالوفاء احلا�صل يف2021/9/22:وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7950/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5876/2021امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
(� )9.850.19شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد.
طالب التنفيذ  :االطلية املمتازة لتجارة اال�صباغ ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة القوز ال�صناعية الثالثة � -شارع �17أ مبنى رقم  - 8مكاين رقم2005980225:
 هاتف - 048852912:فاك�س - 048852913:متحرك0503686287:املطلوب �إعالنهما  -1 :ان�سيتري انترييز �ش.ذ.م.م �-2سريلي�ش �شاليل �سريدهار اكوروب � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )9850.19درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

تفا�صيل االعالن بالن�شر
 2021/994تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده -1/رامي علي خليل ابو �صالح  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ح�سن حميد ال�سويدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله :ح�سن حميد عبداهلل ح�سن ال�سويدي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )122396درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 211/2021/905تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فهد بن اعجاز اعجاز احمد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل (م�ساهمة خا�صة)
وميثله :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )3580درهم اىل طالب التنفيذ .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6635/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3006امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره (� )70125شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى بناية ام ا�س ام � - 1شقة R04+R03
بجوار اوتو الند موتورز
املطلوب �إعالنه  -1 :منرية غالملعى فغاين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )70125دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3602/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع ال��دع��وى  :منازعة يف تقرير املحجوز لديهم مب��ا يف ذمتهم ل�صالح املحجوز عليه يف التنفيذ
رقم 2020/2333:تنفيذ العمايل امل�ضموم له امللف رقم 2020/6771:تنفيذ جتاري .
املدعي:كرم ممدوح حمد
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان � -شارع الكورني�ش  -برج ال�شهد � -شقة  - 4501بجوار قناة الق�صباء
 وميثله:را�شد �أحمد غريب هوي�شل ال�صريدياملطلوب �إعالنه  -1 :ماي ات�ش دي ميديا منطقة حرة ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها منازعة يف تقرير املحجوز لديهم مبا يف ذمتهم
ل�صالح املحجوز عليه يف التنفيذ رقم 2020/2333:تنفيذ العمايل امل�ضموم له امللف رقم 2020/6771:تنفيذ
جتاري  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 3903/2020:جت��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:شركة جنفى مل�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثانية املرابع � -شارع 20
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة فيلفت ف��ور���س للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م � -2سعد ف ��ؤاد �سعد
عبدالرزاق � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 3903/2020:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ ( )47.683.65درهم والر�سوم
وامل�صاريف.
املدعي:فار اي�ست �ستيل (فرع من �شركة فاراي�ست التجارية �ش.ذ.م.م)
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة �شارع �شارع الكورني�ش  -مبنى برج  - ABT5الطابق
االول مكتب رقم 105
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2داين حنا زهره � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2021/9/15:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )47.683.65درهم �سبعة واربعون الف و�ستمائة ثالثة وثمانون
درهم وخم�س و�ستون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد مع
الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل
 15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :التكرم ب�ضم ملف النزاع رقم  2407ل�سنة  2021نزاع مدين املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )30.683.29درهما ثالثون الفا و�ستمائة وثالث وثمانني درهما وت�سعة وع�شرين فل�سا -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة االت�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -برج ات�صاالت ديره  -الطابق الرابع  -مقابل �شرياتون اخلور
 مكاينinfo@alowaislaw.com - 3024595127:وميثله:عبداهلل رحمة عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � -1 :ساجن ديف اجيث �سوكومار� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها التكرم ب�ضم ملف النزاع رقم  2407ل�سنة  2021نزاع مدين املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )30.683.29درهما ثالثون الفا و�ستمائة وثالث وثمانني درهما وت�سعة وع�شرين فل�سا-
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س
املوافق  2021/10/28ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7394/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3774/2021امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره (� )255373شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مهران عبدالقادر خريبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع ال�سعادة  -مبنى برج
اك�ست�شينج � -شقة الثاين ع�شر 1203 -
املطلوب �إعالنه  -1 :اجمد عمر مطاوع القدره � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )255373دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5202/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )3.670.000.00درهم والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع .%12
املدعي:دي جي �سي اي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:دولة االمارات العربية املتحده  -امارة دبي  -ديره � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف مكتب - 1407
هاتف متحرك  - 0557909785هاتف رق��م - 042280002:رقم م�ك��اين - 3005495192:فاك�س042502513:
 �ص.ب - 182808:الربيد االلكرتوين:املطلوب �إعالنهما  -1 :ذبيح يو�سفي  -2برتونا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�ل�ان :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ - 2021/8/11:ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ ( )3670000درهم فقط مبلغ وقدره (ثالثة ماليني و�ستمائة و�سبعني الف درهم) والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامها الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1324/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (� )1135304شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :صيدلية فجر املدينة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية افنيو �سيتي � -شقة
 - 205مقابل فندق بوملان
املطلوب �إعالنه  -1 :برانيتكومار ريدي �شينتابارتي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1135304درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3901/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )390804.09دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�صنع دوكا�ست �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج ال�ت�ج��اري �� -ش��ارع اخلليج ال�ت�ج��اري  2فيجن ت��اور كامل
ط  17مكتب املحامي ح�سني ل��وت��اه مقابل فندق اوب ��روي  -ه ��ات ��ف - 043320004:ف��اك ����س- 043320005:
امييلinfo@hlootahlaw.com:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة االم��ارات ملقاوالت الطرق  -حمر عني والذيب ذ.م.م  -ف��رع دب��ي� -صفته :
مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )390804.09درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 845/2021/322 :ا�ستئناف عقاري

مو�ضوع اال�ستئناف :
طالب الإعالن -1 /عبداللطيف هادف � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
وميثله  :جو�سلني �شبلي خرياهلل � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :اكزكتيف هولدينج ليمتد  -2ترانة خواجة ن��وري -
�صفتهما بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهما  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 634/2019:عقاري
جزئي بتاريخ .2021/6/24:وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/11/21
ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �أو من
ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7961/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/4044امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره (� )214882شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد.
طالب التنفيذ � :شركة كوين ميدل اي�ست ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -برج بيورا �شارع اخلليج التجاري  -داون تاون  -الطابق
31
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�صرح للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )214882دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3773امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره (� )78689شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية حتى متام ال�سداد.
طالب التنفيذ  :زينب حممود ال�ضابط
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع ال�سعادة  -مبنى برج
اك�سيتنج � -شقة 1203
املطلوب �إعالنه  -1 :اجمد عمر مطاوع القدره � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )78689دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7430/2021/207تنفيذ جتاري

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7576/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2389/2021/11:مدين جزئي

حماكم دبياالبتدائية

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :التكرم ب�ضم ملف النزاع رقم  2407ل�سنة  2021نزاع مدين املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( )30.683.29درهما ثالثون الفا و�ستمائة وثالث وثمانني درهما وت�سعة وع�شرين فل�سا -
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -برج ات�صاالت ديره  -الطابق الرابع  -مقابل
�شرياتون اخلور  -مكاينinfo@alowaislaw.com - 3024595127:
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � -1 :ساجن ديف اجيث �سوكاومار � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها التكرم ب�ضم ملف النزاع رقم  2407ل�سنة  2021نزاع
مدين املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )30.683.29درهما ثالثون الفا و�ستمائة وثالث وثمانني
درهما وت�سعة وع�شرين فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/28ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب ادارة
الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6011/2021/60:امر اداء

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2389/2021/11:مدين جزئي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�س الثامنة رقم 6
مو�ضوع الدعوى  :دعوى طالق لل�ضرر وللمطالبة باحلقوق ال�شرعية املتمثلة يف امل�ؤخر ونفقة املتعة
واثبات ح�ضانه واجرة ح�ضانة ونفقة بنوة وتوفري م�سكن و�سداد فواتري املاء والكهرباء واالنرتنت
بالت�أثيث والر�سوم واملدر�سية لالبناء .املدعي:ا�سراء منري حممد �سليمان عنوانه:امارة ال�شارقة
 منطقة التعاون  -املمزر ت��اور � -شقة رق��م 305:املطلوب �إع�لان��ه  -1 :حممد �شكر �شكر حممدادري�س� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى طالق لل�ضرر وللمطالبة باحلقوق
ال�شرعية املتمثلة يف امل�ؤخر ونفقة املتعة واثبات ح�ضانه واجرة ح�ضانة ونفقة بنوة وتوفري م�سكن
و�سداد فواتري املاء والكهرباء واالنرتنت بالت�أثيث والر�سوم واملدر�سية لالبناء  -وحددت لها جل�سة
ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/11/7ال�ساعة ��� 08.30ص يف قاعة التقا�ضي ع��ن بعد يف مبنى الأحوال
ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1878/2021/100:احوال نف�س م�سلمني

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2493/2021/305:ا�ستئناف جتاري

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3949/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )70.989.97دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق 2018/11/20:وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
املدعي:م�سرت اليت لتجارة ادوات التمديدات الكهربائية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -نايف  -دبي  -مبنى بناية ح�سن را�شد � -شقة مكتب رقم s.8
املطلوب �إعالنه  -1 :تكنو بل�س العمال تركيب معدات نقل الطاقة �ش.ذ.م.م� -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )70.989.97درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق2018/11/20:
وحتى ال���س��داد ال�ت��ام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب�لا كفالة  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2021/11/28ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن باحل�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الدعوى رقم 3921/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة الزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )67.362.72درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق  2021/7/26وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة.
املدعي:توم�سون �سوبرماركت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع رقم  318/31ب -بالقرب من �سوبرماركت
اللولو
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه �سي.ا�س جلوبتك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:تعلن على الربيد االلكرتوينabeye60@gmail.com:
مو�ضوع الإعالن  :نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم
بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية ()11على
هاتف رق � ��م 00971543086937:يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/27وذل��ك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية
 12:00ظ لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها.
رئي�س الق�سم
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007667مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :هاربيندر �سينغ راغيري �سينغ
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  :اجر ال�شارقة (ذ م م) �ضد املدعي عليها  /هاربيندر �سينغ راغبري �سينغ  -هندي اجلن�سية تطالب
فيها بالتايل  :اوال:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه  -ثانيا:الزام املدعي عليه ب�سداد
مبلغ وقدره ( )35446.65درهم خم�سة وثالثون الفا واربعة مائة و�ستة واربعون و 65فل�س والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/11امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/26م

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�شغل امللك للمالب�س ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2020 /0001603أمر �أداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0006008أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001830جتاري (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املحكوم عليه :م�شغل امللك للمالب�س ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:مركز ديرة للتجارة �ش.ذ.م.م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 274750.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :عبدالغني عبدالرزاق طالب
نعلمكم بان املدعي�/شركة �صالح ال�سوقي للتجارة ذ.م.م
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ2021/8/5:
نامر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ (�سبعة االف درهم)
والزمته بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم وامل�صروفات
حرر بتاريخ 2021/9/22م

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل  :املحكوم عليه  /خديجه ثريبو ديفيد�سون
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/10/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /دار التمويل �ش.م.ع التايل :
قرار القا�ضي بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا قدره (مئة وخم�سة
وع�شرون الفا و�ستمائة وثماين و�ستون درهما على النحو املبني ب�أ�سباب هذا احلكم
ف�ضال عن فائدة قانونية على هذا املبلغ بواقع  %5بدءا من تاريخ ايداع تقرير اخلبري
يف الدعوى وحتى متام الوفاء والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سة االف
درهما مقابل اتعاب املحاماة  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007553جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007685مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :مطعم وادي الزيتون
جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -جاردن تاور  -بجوار �سوبرماركت
بيت الكرم  -مقابل النادي الثقايف العربي  -هاتف0509387093:
احلكم بالزام املدعي عليها مبلغ مبلغا وقدره ( )20948.25درهم والفوائد التاخريية  %12من تاريخ
املطالبة حتى متام ال�سداد �شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة الزام املدعي عليها
بكافة الر�سوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة.
 .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/3امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/24م

�إىل املدعي عليه  :غدو�س افوالبي اوكانالوون
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف0545908574:
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )10486.86درهم ع�شرة االف واربعمائة و�ستة وثمانون درهم و
 86فل�س والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  -الزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
 .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/2امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/24م

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد �سليم حممد جاويد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004456مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007578جتاري (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

الدعوى رقم  6009ل�سنة  2021جتاري جزئي

لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية املدنية االحتادية
اىل املدعي عليها�:شركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م  -فرع ال�شارقة (امارة ال�شارقة
 �شارع املليحة � -صناعية رقم )18بناء على طلب املدعية م�صنع تراي�ستارا ملنتجات الكونكريت �ش.ذ.م.م
�أنت مكلف للح�ضور �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة احل�سابية
املقرر عقده ال�ساعة العا�شرة �صباحا يوم الثالثاء املوافق 2021/11/2:وذلك
ع�بر االن�ترن��ت م��ن خ�لال تطبيق االت���ص��ال امل��رئ��ي برنامج زووم م��ع ار��س��ال كافة
امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري على الربيد االلكرتوينinfo@:
 malikmarzouk.aeوات�ساب 0566216905
اخلبري احل�سابي�/سامح �صابر م�صطفى دروي�ش
قيد �سجل اخلرباء بوزارة العدل 633

حماكم دبي

�إىل املحكوم عليه :حممد �سليم حممد جاويد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ذو الفقار احمد اهلل ديتا  ,اجلن�سية باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 94264
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029062
تنازل بيع
�إعالن تنازل عن ح�ص�ص
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:روين باورا برا�سانتا باروا يحمل بطاقة هوية
رقم 784198729439517:بنغالدي�شي اجلن�سية ارغب يف التنازل عن كامل ح�صتي
البالغة  %90اىل ال�سيد جوين باروا برا�شانتا باروا  -بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبتها
 %90يف الرخ�صة با�سم (ور�شة موج البحر لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم - 612927:تغيري عنوان موقع العمل تغيري وكل
اخلدمات  ,ا�ضافة ن�شاط  ,حذف ن�شاط  ,تغيري اال�سم التجاري لل�شركة/امل�ؤ�س�سة ا�ضافة �شريك
او �شركاء  .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029117
تنازل بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ليو جو�سيف توما�س  ,اجلن�سية الهند و يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد�:شرييان فينجاتانام
اندريو�س  ,اجلن�سية الهند يف الرخ�صة امل�سماه (بدر الزمان للنظارات) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  765731ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية
ال�شارقة  -تعديالت اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/291عقاري جزئي

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فرحان ميمون  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/8/27يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره
( )722.657درهم �سبعمائة اثنان وع�شرون الفا و�ستمائة �سبعة وخم�سون درهما  -والفائدة بواقع
� %9سنويا من تاريخ يف 2020/5/24:وحتى ال�سداد التام كما الزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذل��ك رئي�س ال��دائ��رة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعــــالن بالن�شـــر
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
يف الدعوى  2021/427جتاري م�صارف جزئي

�ضد  /املدعي عليهما  /1:مطعم ومقهى ون او ون  /2امين حممد خمتار حممود
اخلوجه ب�شخ�صه (كفيل) وب�صفته املدير امل�س�ؤول عن �شركة /مطعم ومقهى ون �أو
ون .املقامة من  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع) فرع دبي.
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 2021/427جتاري م�صارف جزئي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا
يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م
بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد
عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم الإثنني املوافق  2021/11/1يف
متام ال�ساعة  12.00ظهرا ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة
لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

اعــــالن بالن�شـــر
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
يف الدعوى  2021/323جتاري م�صارف جزئي

�ضد  /املدعي عليهم  -1 :الزينب للتجارة (�ش ذ م م)
� -2ساجناي بونواين برمي بونواين -3فينيتا بونوواين
املقامة من  /بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 2021/323جتاري م�صارف جزئي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف
الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص
اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق
تطبيق  ZOOMوذلك يوم الثالثاء املوافق  2021/11/2يف متام ال�ساعة
 12.00ظهرا ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند
ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

رئي�س ال�شعبة

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
�إعالن مدعى عليه بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -املحكمة االبتدائية املدنية
�إعالن باحل�ضور يف الق�ضية رقم  0007786/SHCFICIGRIPET2021التظلم من �أمر على عري�ضة

�إىل املدعى عليه� :سامويل تاكو اينوو  -جمهول حمل الإقامة
حيث �إن املدعي را�شد عبد اهلل ح�سن عبود احلفيتي قد �أقام �ضدكم الدعوى املذكورة �أعاله لذا
يتوجب عليكم احل�ضور �أمام دائرة االمر على عرائ�ض  -الدائرة الأوىل  -حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة االبتدائية املدنية وقد حتدد لها جل�سة يوم الأحد املوافق 31/10/2020
ال�ساعة � 8:30صباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات
ويف حال عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات
القانونية يف غيابكم
يف الق�ضية امل�شار �إليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له قد تقدم لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،ومبا �أن احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  187818درهم
لذلك �أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار �إليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك بهذا الإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 865/2021أم��ر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )589121درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة التقنية العالية ل�صناعة ال�سقاالت واملقاطع املعدنية ذ.م.م
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -امارة
دبي  -منطقة ديرة -بناية �سيتي �أفنيو  -مكتب رقم  - 707هاتف - 042950010:مكاين- 3225493941:
امييلinfo@dralmuaal.com:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة انظمة البناء االقت�صادي للعوازل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) � -صفته
 :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )589121درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تغيري ا�سـم /ن�سرين حمدان �سلطان الدرمكي

تقدمت املواطنة (ن�سرين حمدان �سلطان
الدرمكي) بطلب اىل حمكمة �أبوظبي
االبتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من
(ن�سرين) اىل(مريه) فمن لديه اعرتا�ض
يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر االعالن

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2019 /M0000617جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة النخبة ملقاوالت البناء ذ.م.م  -العنوان979242:
فادي هارون حممد بركات  -العنوان979242:
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2019/4/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة دبي بال�سرت دراي مك�س ذ.م.م التايل :حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
( )102.804.80درهم وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7459/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3197جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )42.549.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -را�س اخلور ال�صناعية  -بالقرب من دوار العبار  -كراج �شركة عبدالغفور وعامل خان
للنقل  -مكاين - 2971793616:متحرك - 0507166284:بريد الكرتوينgafoor-alam@yahoo.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�شيا العمال الهدم �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )42549.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
الدعوى  2021/1292/18عقاري جزئي
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اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/82عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ثروة �إ�سكان لال�ستثمار �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :هاي راي�س خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )425.869.70درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/15ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد �سليم  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي -نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/30
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام ملدعي عليه
بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره ( )161.377دره��م  -والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ
يف 2020/2/1:وحتى ال�سداد التام كما الزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك رئي�س الدائرة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ املدنية

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7957/2021/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

حماكم دبياالبتدائية
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 2021/3249ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )25640.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صنع ال�صقر لل�صناعات الورقية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -جبل علي ال�صناعية االوىل ار���ض رقم  - 599-0742ال�صقر لل�صناعات الورقية
�ش.ذ.م.م  -مكاين1097966751:
املطلوب �إعالنه  -1 :الماك للدعاية واالعالن �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )26137.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7542/2021/207تنفيذ جتاري

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

�إىل املدعي عليه � :صيدلية املن�صورة ملالكها عبداهلل خليفة را�شد حميد ال علي
جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة � -شارع امللك عبدالعزيز  -حمل رقم  - 1هاتف0503042077:
و  - 065556875امييلalmansoura-pharmacy@gmail.com:
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )36.649.32درهم �ستة وثالثون الفا و�ستمائة
وت�سعة واربعون درهما واثنان وثالثون فل�سا  -والفوائد  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف2021/7/4:
تاريخ ك�شف احل�ساب مع الر�سوم وامل�صروفات واالتعاب.
 .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/7امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/27م

�إجتماع خربة
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�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة
يف الدعوى رقم  2850ل�سنة  2021جتاري جزئي  -دبي

املدعى عليها � :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ.م.م) (لي�س له عنوان معلوم)  -نحيطكم علما انه مت انتدابنا
خبري ح�سابي يف الدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم من (�شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة) وعليه فانتم مكلفني
�أو من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق  03/11/2021ال�ساعة الرابعة م�ساءا
(4:00م) و�سيكون االجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج  Zoomعرب الرابط التايل:
Abdulaziz Alawar Office is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting
Time: Nov 3, 2021 04:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93951907727?pwd=UHRQc0t6ZmRhdFRhOW9ka3FUK0pFZz09
Meeting ID: 939 5190 7727
Passcode: 27xHB3
يرجي احل�ضور باملوعد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى �أع�لاه على �أن تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجمة للغة
العربية �أ�صوال  ،علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
للتوا�صل مع اخلبري  :هاتف رقم ()0504440344
اخلبري احل�سابي  /عبدالعزيز العور  -قيد حماكم دبي 188

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13377بتاريخ 2021/10/28
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/8732
املنذر  /بنك االمارات دبي الوطني
املنذر اليهما � /شركة ارم�س الكهروميكانيكية ذ.م.م
 /جا�شريي حا�سيت كو�ساليه
بهذا يكلف املنذر املنذر اليهما ب�أداء مبلغ  2،280،340,28درهم (مليونان ومائتان
وثمانون الف وثالثمائة واربعون درهم وثمانية وع�شرون فل�س) ،خالل مدة اق�صاها
ثالثون يوما من تاریخ ن�شر هذا االنذار ،واال �سي�ضطر املنذر لل�سري يف �إجراءات بيع
العقار :االر�ض رقم  - 33رقم البلدية  - 335-147 :منطقة املركز التجاري االويل
 مبنى رقم  – 1برج لطيفة  -الطابق  – 23رقم العقار  - B2304مب�سـاحة قدرها130,90مرت مربع .امل��ره��ون طبقا للقانون مع حتميل املنذر اليهما كافة ر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماه.
الكاتب العدل
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تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن كبار ال�سن الذين ينامون � 6ساعات
�أو �أقل يف الليلة قد يكونون �أكرث عر�ضة للإ�صابة باخلرف وغريه
من امل�شكالت الإدراكية.
و�أجرى الباحثون يف جامعة �ستانفورد قيا�سا ملخاطر الإ�صابة
باخلرف لدى كبار ال�سن (الذين ترتاوح �أعمارهم بني  65و85
عاما) وقدراتهم الإدراكية ،ووجدوا خطرا �أكرب يف ه�ؤالء املر�ضى
الذين ينامون بانتظام � 6ساعات �أو �أقل مقارنة مبن ينامون � 7أو
� 8ساعات.

�ساعات النوم قد تزيد من خطر الإ�صابة باخلرف
وكان كبار ال�سن الذين ناموا � 9ساعات �أو �أكرث يعانون �أي�ضا
من انخفا�ض يف الوظائف الإدراك�ي��ة وم�شاكل �صحية �أخرى،
لكن الباحثني مل يجدوا نف�س خماطر الإ�صابة باخلرف يف
هذه املجموعة.
وتو�ضح النتائج م��دى �أهمية احل�ف��اظ على دورة ن��وم �صحية
للبالغني ،خا�صة مع تقدمهم يف ال�سن.

وم��ع ت�ق��دم البالغني يف العمر ،م��ن ال�شائع �أن تتغري �أمناط
نومهم �أو تتعطل ،ما ي�ؤدي �إىل نوم �أطول �أو �أق�صر �أو �أكرث غري
منتظم.
وقد يكون هذا اال�ضطراب مرتبطا مبر�ض �ألزهامير وغريه
من �أ�شكال اخل��رف ،ما ي�ؤثر على ق��درة كبار ال�سن على تذكر
املعلومات وحل امل�شكالت ومتابعة ال�سلوكيات اليومية.

ومي �ك��ن �أن ي �ح��دث ا� �ض �ط��راب ال �ن��وم �أي �� �ض��ا ب�سبب االكتئاب
و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وحاالت �أخرى.
وتقدم درا�سة جديدة من جامعة �ستانفورد �أدلة �إ�ضافية على
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ن��وم ووظ�ي�ف��ة ال��دم��اغ .و ُن���ش��رت ال��درا��س��ة يوم
االثنني يف جملة . JAMA Neurology
وا�شتملت درا�سة �ستانفورد على �سجالت �صحية لنحو 4400
مري�ض ،ترتاوح �أعمارهم بني  65و 85عاما .وقد خ�ضع ه�ؤالء
املر�ضى لفحو�صات على الدماغ واختبارات معرفية �أخرى ،لكن
مل يتم ت�شخي�ص �إ�صابتهم باخلرف.
ومت ا�ستخال�ص هذه البيانات من حتقيق طويل الأم��د ملر�ض
�ألزهامير ،مت �إج��را�ؤه يف  67عيادة يف الواليات املتحدة وكندا
و�أ�سرتاليا واليابان.
و�صنف الباحثون ه�ؤالء املر�ضى وفقا لطول مدة نومهم .ومت
الإب�ل�اغ ع��ن �أوق ��ات ال�ن��وم م��ن قبل امل��ر��ض��ى ،ومل يتم قيا�سها
بوا�سطة متتبع النوم.
وقال الباحثون �إن وقت النوم املو�صى به لكبار ال�سن هو � 7إىل
� 8ساعات .و� 6ساعات �أو �أقل تقابل النوم الق�صري ،بينما 9
�ساعات �أو �أكرث تقابل النوم الطويل.
ويف الدرا�سات ال�سابقة ،عانى املر�ضى الذين ينامون �أقل من 6
�ساعات و�أكرث من � 9ساعات من نتائج �صحية �أ�سو�أ ،على الرغم
من �أن النوم الق�صري مييل �إىل �أن يكون �أكرث خطورة.
وق��ام الباحثون يف جامعة �ستانفورد بقيا�س م�ستويات بيتا
�أميلويد ،وهو بروتني يف الدماغ يوجد عادة يف م�ستويات عالية
عندما ي�صاب املرء مبر�ض �ألزهامير.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستخدم الباحثون عدة اختبارات للذاكرة
واالن �ت �ب��اه وامل �ه��ارات امل�ك��ان�ي��ة وال��وظ�ي�ف��ة التنفيذية لتحديد
القدرات املعرفية للمر�ضى.
ووجد الباحثون �أن ه�ؤالء املر�ضى الذين ينامون ملدة � 6ساعات
�أو �أقل يف الليلة كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة باخلرف .واملر�ضى
الذين يعانون من قلة النوم لديهم م�ستويات �أعلى من بيتا
�أميلويد.
وقال جو ويرن ،باحث ما بعد الدكتوراه يف �ستانفورد وامل�ؤلف
الرئي�سي للدرا�سة ل�شبكة "�سي �إن �إن"� ،إن "�أميلويد بيتا هو
�أح��د العالمات الأوىل التي ميكن اكت�شافها يف تطور مر�ض
�ألزهامير".و�أ�ضاف" :يف م��ر���ض �أل��زه��امي��ر ،ت�ب��د�أ بروتينات
�أم�ي�ل��وي��د بيتا يف ال�تراك��م يف جميع �أن �ح��اء ال��دم��اغ ،وتلت�صق
ببع�ضها البع�ض يف لويحات".
وتتما�شى النتائج ال�ت��ي تو�صلت �إل�ي�ه��ا درا� �س��ة �ستانفورد مع
الأب �ح��اث ال�سابقة ال�ت��ي �أظ �ه��رت �أن ال�ن��وم الأق���ص��ر ق��د يكون
مرتبطا باخلرف.
ووج��د الباحثون يف جامعة �ستانفورد �أن �أداء املر�ضى الذين
يعانون من قلة النوم كان �أ�سو�أ يف اختبارات الذاكرة ،بينما كان
�أداء من نومهم �أط��ول (� 9ساعات �أو �أك�ثر) �أ�سو�أ يف اختبارات

الوظائف التنفيذية ،التي تقي�س قدرة الدماغ على التبديل بني
املهام املختلفة.
وك��ان ل��دى املر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن ط��ول ال�ن��وم م�ستويات
طبيعية من مادة بيتا �أميلويد ،ما ي�شري �إىل �أن خطر الإ�صابة
باخلرف لديهم لي�س �شديدا مثل �أولئك الذين يعانون من قلة
النوم.

Thursday

33

ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ك�لا مم��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال �ن��وم املنخف�ض
والعايل كانوا �أكرث عر�ضة لأخذ قيلولة خالل النهار.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان لدى مر�ضى النوم املنخف�ض والعايل
م�ؤ�شر كتلة ج�سم �أعلى و�أعرا�ض االكتئاب.
وقال ويرن ل�شبكة "�سي �إن �إن"" :اخلال�صة الرئي�سية هي �أنه
من املهم احلفاظ على نوم �صحي يف وقت متقدم من العمر".

ماذا يحدث للج�سم عند تناول
وجبة طعام واحدة يف اليوم؟
قال الدكتور بافل �إي�سنبايف� ،أخ�صائي تخفي�ض الوزن ،ي�ضطر الإن�سان �أحيانا لتناول وجبة واحدة
يف اليوم ب�سبب ان�شغاله� ،أو ميار�س ال�صيام املتقطع .ولكن كيف يتفاعل اجل�سم مع النظام الغذائي
ال�شاذ؟
وي�شري الأخ�صائي يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء� ،إىل �أن الإن�سان ب�سبب �إن�شغاله
ي�ضطر �إىل تناول وجبة واحدة يف اليوم ،بدال من  4-3وجبات املعتادة .او قد يتبع نظام
ال�صوم املتقطع.
وي� � �ق � ��ول�" ،إذا
ك� ��ان ال�شخ�ص
ي � �ت � �ن� ��اول وج� �ب ��ة
ط � � �ع� � ��ام واح� � � � ��دة
يف ال � �ي� ��وم ب�سبب
�� � �ض� � �ي � ��ق ال� � � ��وق� � � ��ت،
ف �ه��ذا ي ��ؤث��ر �سلبا يف
اجل���س��م .لأن ��ه ي�ؤدي
�إىل �إ� �ض �ع��اف عملية
التمثيل الغذائي .لأن
اجل�سم يف ه��ذه احلالة
��س�ي�ع�م��ل ب �ن �ظ��ام تقنني،
ويحاول تكوين احتياطي
ا�سرتاتيجي م��ن الدهون،
ب�سبب ط��ول ف�ترة ال���ص��وم .كما
�أن ال�شخ�ص يف هذه احلالة يتوجه
عادة نحو الوجبات اخلفيفة -القهوة
�أو ال�شاي م��ع ب�سكويت وح�ل��وى .لأن

الغالبية ال يعتربونها وجبة طعام ،مع �أن اجل�سم
يح�صل على ال�سعرات احلرارية.
كما �أن الإن�سان ي�أكل بعينيه �أي�ضا .فعندما يتناول
وجبة واحدة يف اليوم ،تكون كمية الطعام عادة �أكرب
من املعتاد� .أي يفرط يف تناول الطعام و�سريعا ما
يتعود على ه��ذا النمط الغذائي ال��ذي ي ��ؤدي الحقا
�إىل زيادة الوزن".
ووف�ق��ا ل��ه ي�سبب ت�ن��اول وج�ب��ة ط�ع��ام واح ��دة تفاقم
امل�شكالت ال�صحية يف اجلهاز اله�ضمي ،مثل القرحة
وال�ت�ه��اب امل�ع��دة وغ�يره��ا ،ال�ت��ي تتطلب ت�ن��اول عدة
وجبات �صغرية من الطعام يوميا.
وي�ضيف،
ب� ��أن البع�ض ي�ت�ن��اول وج�ب��ة ط�ع��ام واح ��دة يف اليوم
بهدف تخفي�ض ال ��وزن .ه��ذه الطريقة ه��ي ن�سخة
متطرفة من نظام ال�صوم املتقطع .وهناك نظامان
لل�صوم املتقطع:
نظام "خفيف" ،وه��و ع��دم تناول ال�شخ�ص الطعام
� 16ساعة متتالية ،وميكنه يف ال�ساعات املتبقية

تناول الطعام .ونظام "قا�س" ،يت�ضمن عدم تناول
ال �ط �ع��ام �� 23س��اع��ة م�ت�ت��ال�ي��ة ،ومي�ك�ن��ه يف ال�ساعة
املتبقية تناوله.
ويقول" ،هذا النظام ي�صلح لفئة معينة من النا�س:
رج��ال دون اخلام�سة والع�شرين من العمر ،لأن��ه ال
ي�ؤثر كثريا يف عملية التمثيل الغذائي� .أما بالن�سبة
للن�ساء ف� ��إن ال���ص��وم امل�ت�ق�ط��ع ال ي ��ؤث��ر �إي�ج��اب�ي��ا يف
التوازن الهرموين،
وميكن �أن ي�سبب انقطاع الطمث مبكرا .والن�ساء
يفقدن الكتلة الع�ضلية �أ�سرع من الرجال .فعندما
يفقدن ال��وزن ،ب�صريا ي�صغرن ب�سبب فقدان الكتلة
الع�ضلية ،بينما تبقى طبقة الدهون دون تغري".
وي�ضيف مو�ضحا،
ي �ك��ون م���س�ت��وى ال�ت���س�ت��و��س�ت�يرون وه��رم��ون النمو
مرتفعا ل��دى ال��رج��ال ال��ذي��ن مل يبلغوا اخلام�سة
والع�شرين م��ن ال�ع�م��ر ،م��ا ي�ساعد على االحتفاظ
بالكتلة الع�ضلية ب�سهولة مقارنة بالن�ساء .ولكن �إذا
كان الرجل يعاين من م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي،

تتطلب ت�ن��اول ع��دة وج�ب��ات �صغرية م��ن الطعام يف
اليوم ،ف�إن ال�صوم املتقطع �سيفاقم هذه امل�شكالت.
ووف�ق��ا ل��ه ،يجب �أن ت�ك��ون وج�ب��ة الطعام متوازنة.
ولكن غال ًبا ما يتوهم �أن�صار ال�صيام املتقطع ب�أنه
ميكن تناول ما تريد وم��ا يعجبك من الطعام ملدة
�ساعة يوم ًيا،
و�سوف يه�ضمه اجل�سم ب�شكل طبيعي.
ويقول" ،يجب على ال�شخ�ص التفكري ،عند تناول
وجبة طعام واح��دة يف اليوم ،باملواد التي يتناولها.
�أي عليه الت�أكد من �أن��ه يح�صل على كمية الألياف
ال �غ ��ذائ �ي ��ة وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات وال �ع �ن��ا� �ص��ر املعدنية
والربوتينات والدهون والكربوهيدرات ،ال�ضرورية
للج�سم.
و�أن فكرة تناول وجبة واح��دة ت�سمح بعدم التفكري
بالطعام ،هي فكرة خاطئة .لأن ال�شخ�ص يف الواقع
ي�شعر بجوع �شديد ،وعليه �إذا ك��ان يريد �أن تكون
الوجبة مفيدة ل�صحته ،عدم الإفراط بتناول الطعام
فيها".
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•• ال�شارقة-الفجر:

وجه معايل الفريق �ضاحي خلفان نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
العام يف دبي ر�سالة �إىل ال�شباب الإماراتي والعربي ،قال فيها:
“خ�ص�صوا بع�ض الوقت الذي تق�ضونه على و�سائل التوا�صل
االجتماعي للكتاب ،واطلعوا على جميع املعارف والثقافات من
خالل قراءة الكتب ،فالكتاب ي�صنع الرجال والقادة ،و�أن�صح
كل �شاب �أن ُين�شىء مكتبة �صغرية يف منزله ويتابع كل جديد
يف عامل الكتب».

34

يف جل�سة افرتا�ضية نظمتها مكتبة خورفكان بعنوان (م�ؤثرون يف الإمارات)

�ضاحي خلفان لل�شباب :اقر�أوا ..فالكتاب ي�صنع الرجال والقادة
جاء ذلك خالل اجلل�سة التي نظمتها مكتبة خورفكان العامة
التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب (عن بعد) بعنوان “م�ؤثرون
يف الإمارات”� ،ضمن �سل�سلة اجلل�سات احلوارية التي تعقدها
مكتبات ال�شارقة العامة خ�لال �شهر �أكتوبر اجل��اري ،وذلك
عرب تقنية االت�صال املرئي “زووم” بح�ضور �سعادة �أحمد بن
ركا�ض العامري رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب.
وا�ستهل اجلل�سة �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س هيئة
ال�شارقة للكتاب ،ب��الإ��ش��ارة �إىل ال��دور الوطني ال��ذي ميثله
معايل الفريق �ضاحي خلفان ،حيث ن��وه بت�أثريه الكبري يف
جميع املحافل الدولية ودوره يف امل�ساهمة بدوره املجتمعي يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وق��ال“ :نت�شرف با�ست�ضافة

ه��ذه القامة الوطنية لن�ستلهم منه الكثري م��ن الإجن ��ازات
وامل��واق��ف اجلميلة م��ن خ�لال جتربته باعتباره �شاهداً على
حتوالت نه�ضة دولة الإمارات منذ قيام االحتاد».
وا�ستذكر الفريق خلفان يف اجلل�سة التي ح��اوره فيها غيث
ح�سن احل��و��س�ن��ي ،حل�ظ��ة الإع�ل��ان ع��ن ق�ي��ام دول ��ة االحت ��اد،
م�شرياً �إىل �أنه كان �ضابط ال�سرية الأوىل امل�س�ؤولة عن �أمن
ق�صر االحت��اد مبنطقة جمريا يف دبي يف الثاين من دي�سمرب
عام  1971عندما رفع املغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان علم دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة للمرة
الأوىل ليعلن للعامل قيام الدولة االحتادية ،و�أ�ضاف“ :كنت
متواجداً حلظة رفع العلم عند مدخل الق�صر ،ف�أديت التحية

للعلم ،وغمرين �شعور بالفخر واالعتزاز بقيام دولتنا ،وهذا
احل ��دث �أث ��ر يف ت�ك��وي��ن �شخ�صيتي م�ن��ذ �أن ك�ن��ت يف مقتبل
العمر».
وحتدث الفريق خلفان عن لقائه باملغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان مرتني؛ الأوىل عندما �سلمه بيانات مزورة
ح��ول دول��ة الإم ��ارات ك��ان��ت تروجها �إح��دى ال��دول ليكت�شف
جهاز متطور ج��داً كانت ت�ستخدمه �شرطة دب��ي تزوير تلك
الدولة ،وتابع “�أما اللقاء الثاين فكان عند عودة ال�شيخ زايد
للبالد بعد �شفائه من وعكة �صحية حيث كنت قائد املوكب
الذي ا�ستقبله ،فقر�أت ق�صيدة نالت طريقة �إلقائها �إعجابه
لي�ستدعيني وي�شيد ب��ي بكلمات م��ازال��ت حتفزين وتعطيني

وقوداً لال�ستمرار يف �أداء واجبي».
و�أ�شار �إىل �أنه كان حري�صاً على ح�ضور جمل�س ال�شيخ را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم ،طيب اهلل ثراه ،قبل �أن يعني قائداً لل�شرطة،
واال��س�ت�م��اع �إىل جميع احل� ��وارات ال�ت��ي ك��ان��ت ت��دور باهتمام
وخ�صو�صاً احلوارات بني امل�س�ؤولني م�ؤكدًا �أنه تعلم من هذه
احلوارات التخطيط اال�سرتاتيجي يف العمل ،والإ�صرار على
�أداء الواجب بكل �إخال�ص.
وخ�ل�ال � �س��رده ل�ل�ب��داي��ات الأوىل لتكوين �شخ�صيته توقف
نائب رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام يف دب��ي عند دور الأ�سرة
وخ���ص��و��ص�اً وال� ��ده ،ح�ي��ث ل�ف��ت �إىل �أن ��ه ن���ش��أ يف ب�ي��ت ي�شهد
م���ص��احل��ات ب�ي�ن ال �ن��ا���س ليتعلم م�ن��ذ ال���ص�غ��ر ق�ي��م ال�صدق

والأم��ان��ة وم�ساعدة الآخ��ري��ن ،وق��ال�“ :أحياناً وخ�لال عملي
يف ال�شرطة ق��د ال ت�سعفني القوانني لتقدمي خدمة معينة
ملن يحتاجها ،وبالت�أكيد ال ن�ستطيع يف �أي حال من الأحوال
خم��ال�ف��ة ال �ق��وان�ين ،ل�ك��ن ال�ق�ي��م ال�ت��ي ت�شربتها م��ن الوالد
جعلتني �أن �أق��دم امل�ساعدة يف ه��ذه احلالة بالروح الإن�سانية
�أو ما ي�سمى (الفزعة)» .وختم الفريق خلفان حديثة بقوله:
“�إذا ك��ان يل م��ن جن��اح يف حقل الأم��ن وال�شرطة واملح�صلة
الثقافية التي �أمتلكها واجلل�سات احلوارية التي �أ�شارك فيها،
ف�سببه الكتاب ،فهو خري جلي�س وتعلمت منه الكثري ،وال �أزال
مواظ ًبا على القراءة حيث �أخرج من امل�سجد بعد �صالة الفجر
يومياً لأتوجه مبا�شرة نحو املكتبة».

خالل م�شاركة هيئة ال�شارقة للكتاب يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب

بولونيا تختار ال�شارقة الدويل للكتاب بوابة حلوار الثقافة الإيطالية مع العامل
•• فرنكفورت-الفجر:

يف خطوة جديدة ت�ؤكد مكانة
ال�شارقة بني عوا�صم املعرفة
العاملية� ،أعلنت �إدارة معر�ض
ب��ول��ون�ي��ا ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب عن
اخ �ت �ي��ار “معر�ض ال�شارقة
ال� ��دويل للكتاب” ب�ين �أربعة
م� � �ع � ��ار� � ��ض ع� ��امل � �ي� ��ة ك �ب ��رى،
ليكون م��رك��زاً حل��وار الثقافة
الإيطالية م��ع ال�ع��امل يف قارة
�آ�سيا و�شمال �إفريقيا ،وك�شفت
�أن االختيار جاء نظراً ملا ميثله
املعر�ض على امل�ستوى الدويل
م��ن م�شروع كبري ل��ه جتربته
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ب�ي��ن �أه � � ��م و�أب � � ��رز
الفعال ّية الثقافية العاملية.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال م�شاركة
ه �ي �ئ��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ل �ك �ت��اب يف
ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال � � � � ��دورة ال � � �ـ 73
مل�ع��ر���ض ف��ران �ك �ف��ورت ال ��دويل
للكتاب ،حيث ك�شفت الهيئة
ع��ن ب��رن��ام��ج ف�ع��ال�ي��ات اختيار
ال�شارقة �ضيف �شرف معر�ض
معار�ض عاملية للكتاب ليكون بوابة حوار
بولونيا ال��دويل لكتاب الطفل
 ،2022وا�ستعر�ض وفد الهيئة برئا�سة الثقافة الإيطالية مع العامل ،هو ثمرة
�سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري ،رئي�س لتوجيهات ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ل �ل �ك �ت��اب ،ج �ه��ود �إم� ��ارة ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي،
ال�شارقة يف تعزيز احل��وار والتعاون مع ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة،
وي � ��أت� ��ي ا� �س �ت �ك �م � ً
اال الح �ت �ف��اء �إيطاليا
امل�شاريع الثقافية النظرية.
و�أك � � ��د ال� �ع ��ام ��ري �أن اخ �ت �ي ��ار معر�ض مب���ش��روع ال�شارقة ال�ث�ق��ايف� ،إذ ج��اء بعد
ال �� �ش��ارق��ة ال � � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب ب�ي�ن �أرب� ��ع اخ �ت �ي��ار الإم� � ��ارة ��ض�ي��ف � �ش��رف معر�ض

بولونيا ال��دويل لكتاب الطفل يف العام
 .2022و�أو� �ض��ح ال�ع��ام��ري �أن برنامج
ال�شارقة �ضيف ��ش��رف معر�ض بولونيا
ال ��دويل ل�ك�ت��اب ال�ط�ف��ل ��س�ي�ثري جتربة
اجل �م �ه��ور ب���س�ل���س�ل��ة ف �ع��ال �ي��ات تت�ضمن
عرو�ضاً م�سرحية تقام يف املعر�ض ،ويف
م ��دار� ��س م��دي �ن��ة ب��ول��ون �ي��ا الإيطالية،
وت�شتمل على ح��وارات ونقا�شات تتناول

تنمية قطاع التعليم والأدب املخ�ص�ص
للطفل يف امل�ستقبل ،لتج�سد على �أر�ض
الواقع ر�سالة ال�شارقة �إىل العامل.
وح � ��ول م �� �ش��ارك��ة ال �ه �ي �ئ��ة يف فعاليات
فرانكفورت الدويل للكتاب ،قال العامري:
“�إن هيئة ال�شارقة للكتاب حري�صة على
امل���ش��ارك��ة يف م �ع��ار���ض ال�ك�ت��ب الدولية،
مل ��ا مت�ث�ل��ه م ��ن ف��ر���ص يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي ��ة

ال�شارقة جتاه تعزيز جماالت
ال� �ت� �ع ��اون وال �ع �م��ل امل�شرتك
م� ��ع امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات الثقافية
والنا�شرين يف خمتلف بلدان
ال�ع��امل ،وامل�شاركة يف معر�ض
ف ��ران� �ك� �ف ��ورت ل �ل �ك �ت��اب ،تعد
واحدة من امل�شاركات الأ�سا�سية
يف �أجندة الهيئة».
و� �ش �ه��دت م���ش��ارك��ة ال�ه�ي�ئ��ة يف
م�ع��ر���ض ف��ران�ك�ف��ورت للكتاب
ا� �س �ت �ع��را� �ض �اً ل �ل �ج �ه��ود التي
ي� �ق ��وده ��ا م �ع��ر���ض ال�شارقة
ال� � � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب يف دورت � ��ه
الأرب � �ع �ي�ن ،وم ��ا ي �� �ش �ه��ده من
ف �ع��ال �ي��ات م �� �ص��اح �ب��ة ت�شمل
“م�ؤمتر النا�شرين” الذي
ي�ق��ام ع�ل��ى م ��دار ث�لاث��ة �أي ��ام،
ويجمع خرباء �صناعة الن�شر
من جميع �أنحاء العامل.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض وف� � ��د الهيئة
الفعاليات الثقافية الرئي�سة
التي حتت�ضنها �إمارة ال�شارقة
م� �ث ��ل م � �ه� ��رج� ��ان ال� ��� �ش ��ارق ��ة
ال �ق��رائ��ي ل�ل�ط�ف��ل ،بالإ�ضافة
�إىل م��ا تقدمه املنطقة احلرة
ملدينة ال�شارقة للن�شر ،املنطقة احلرة
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف ال �ع��امل املخت�صة
ب�خ��دم��ة ق �ط��اع ال�ن���ش��ر وال �ط �ب��اع��ة ،من
خ��دم��ات ل�ل�ن��ا��ش��ري��ن ،ك�م��ا ب�ح��ث الوفد
جم� ��االت ت��و� �س �ي��ع م �� �ش��ارك��ة النا�شرين
الأوروب �ي�ين يف ال��دورة ال�ـ  41و 42من
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب.

نهلة خر�ستوفي�س ت�ستعد لتوقيع �أوراق تداعب القلب يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة � :أ�سامة عبد املق�صود

�صرحت الكاتبة نهلة خر�ستوفيد�س �أن العد التنازيل جللو�سها على من�صة
توقيع الكتب اجلديدة ،قد مت حتديده يوم  ٧نوفمرب يف الن�سخة الأربعني من
معر�ض ال�شارقة للكتاب ،وذلك مبنا�سبة �أ�صدار م�ؤلفها الأول الذي يحمل
عنوان” �أوراق تداعب القلب” ،م�شرية �إىل �أن الكتاب ي�ضم جميع مقاالتها
ال�سابقة التى مت ن�شرها خالل الفرتة املا�ضية بالعديد من ال�صحف واملجالت
العربية داخ��ل دول��ة الإم ��ارات وخارجها ،وذك��رت �أنها تكتب ب�صفة دائمة يف
�صفحة �آراء الكتاب التى ت�صدر الأحد من كل �أ�سبوع يف جريدة الفجر.
و�أفادت ب�أن كتابها الأول “ �أوراق تداعب القلب “ الذي يتم توقيعه يف ح�ضور
زوار معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب املزمع انطالقه يف الثالث من نوفمرب
املقبل ،ي�ضم خال�صة جتاربها الأدب�ي��ة والفكرية ،يف ع��دد � ١٥٠صفحة من
القطع املتو�سطة ،وقد اختارت العنوان من �أحد املقاالت التى مت ن�شرها �سابقا
ووجدت �صدى من القراء وتفاعل منهم ،حيث ان �أ�سلوب املقاالت مييل �إىل
املفردات الب�سيطة التى ال حتتاج �إىل تف�سري �أو تو�ضيح ،كما اهتمت بالقيمة
اجلمالية يف التعبري عن ابتكاراتها الفكرية.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن ال�شكر املقدم اخت�صت به كل من �ساندها يف م�شوار حياتها
الأدبية ،كما �أثنت على الظروف ال�صعبة التى فجرت يف وجدانها روح الكاتبة
وم�شاعر و�أحا�سي�س ال�شاعرة ،فلو مل تكن هذه ال�صعاب ما حتولت كل هذا
التحول وم��ا �صار لديها ه��ذا اال��ص��رار على النجاح وحتقيق حلم تبنته من
الوهلة الأوىل التي امتلكت فيه خيوط املوهبة ،وا�ستطردت ب�أنها خا�ضت
جتارب تطوير الذات واال�ستمتاع بالقراء �إميانا ب�أن الكاتب البد �أن ي�ستمد
طاقته من املعرفة واالط�لاع وحت�صيل الثقافة التى متكنه من التعبري عن
م�شاعر الأخرين و�صقل اخل�برة ،والكتابة يف العموم بعيدا عن �شخ�صنتها
والتحدث ع��ن ال��ذات ،و�إمن��ا الكتابة تعبريا ع��ن الق�ضايا العامة وخال�صة
التجارب وحماكاة الأخر.

وثمنت الكاتبة ال�شاعرة نهلة خر�ستوفيد�س دور ال�صفحات الأدبية يف ال�صحف ووج�ه��ت ك��ل م��وه��وب يف �أي جم��ال �أن يهتم بتطوير ال��ذات وي�صقل املعرفة
واملجالت وحتديد م�ساحة للموهوبني ليعربوا فيها عن �أفكارهم و�إبداعاتهم ،ويبحث عن الطريق ال�صحيح لتحقيق احللم.

فــن عــربـــي
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النا�س يحبون َت ُ
ناقل �أخبار امل�شاكل فقط

نورهان :ظروف الفنان ت�ؤ ّثر على �أعماله
تعر�ضت الفنانة اللبنانية نورهان للإ�صابة يف وجهها �إثر حادث ح�صل يف حفل للفنان وديع ال�شيخ ونتج عنه تطاير زجاج
ّ
الرنجيالت ،بعد م�شكلة ح�صلت بني ال�ساهرين.
تعر�ضها للإ�صابة
ومت تداول فيديو عرب (ال�سو�شيال ميديا) للفنانة نورهان خالل مغادرتها احلفل على وجه ال�سرعة بعد ُّ
ْ
كرثت الت�أويالت حول خطورتها ،و�صو ًال �إىل ت�سا�ؤل البع�ض عن حقيقة َت َ�ش ُّوه وجهها.
التي
نورهان حتدثت عما ح�صل معها يف احلفل وطبيعة �إ�صابتها ،كما تطرقت �إىل ن�شاطها الفني للفرتة املقبلة.
• ما حقيقة ما ح�صل معك يف حفل الفنان وديع ال�شيخ والذي انتهى ب�إ�شكال
كبري ،خ�صو�صاً �أنك كنتِ بني امل�صابني؟
 كنتُ �أتواجد يف ذلك املكان مبنا�سبة عيد ميالد �أحد الأ�صدقاء.ومل يكد مي ّر ربع �ساعة على ح�ضوري ،حتى ح�صل �إ�شكال بني �أ�شخا�ص على طاولتينْ
قريبتينْ مني ،فقاموا بتك�سري الرنجيلة ووقعتْ نتيجة ذلك بع�ض الإ�صابات ،ومت
نقل اجلرحى �إىل امل�ست�شفى.
حتى انهم ك�سروا الرنجيلة على ر�أ���س �إح��دى ال�سيدات اللواتي كانت طاولتهن
بالقرب من طاولتي ،ما ت�س ّبب ب�إ�صابة وجهي بال�شظايا الزجاجية ،فما كان مني
ُ
ق�صدت الطبيب الذي قام بانتزاعها.
�إال �أن
ول�ك��ن �أي ت��� َ�ش�وُّه مل يلحق ب��ي كما �س�ألني البع�ض ،ب��ل اقت�صر الأم��ر على بع�ض
الر�ضو�ض لأنني مل �أُ�صب بالرنجيلة مبا�شرة على وجهي.
• وهل ح�صل �إطالق ر�صا�ص؟
 كال بل اقت�صر الأمر على ت�ضا ُرب بالرنجيلة.والإ�صابة بالرنجيلة �أ�صعب من الر�صا�ص.
• هل توافقني على �أن الأمور ال�شخ�صية �أ�صبحت تثري اجلدل �أكرث من الأخبار
الفنية؟
 هذا �صحيح.(ال�سو�شيال ميديا) حت ّولت �إىل �شيء غريب عجيب يف الفرتة الأخ�يرة .وق�ضية
ط�لاق��ي م�ث� ً
لا � ْأح ��دث ��تْ ��ض�ج� ًة �أك�ث�ر بكثري م��ن ط��رح��ي لأغنية
�ضاربة.
�أي �إ�شاعة �أو خرب حقيقي حول حياة الفنان اخلا�صة يثريان
اجلدل �أكرث من �أعماله.
ال�ن��ا���س يحبون َت�ن��ا ُق��ل �أخ �ب��ار امل�شاكل ف�ق��ط ،وهناك
ح��اق��دون ي�ت�ع� ّم��دون اال��س�ت�ف��زاز يف التعليقات ،وال
�أحتدث عن نف�سي فقط ،بل عن كل الفنانني.
• كيف و�صل اخلرب �إىل الإعالم؟
 ال �أع ��رف ،وه�ن��اك فيديو حت �دّث ع��ن هروبيب�سبب امل�شكلة.
• و�أنتِ ال عالقة لك بالفيديو؟
 ك�لا ،وال ينا�سبني �أن ُتن�شر عني �أخبارمماثلة.
• ه � ��ل خ � �ف� ��تِ م � ��ن ال � �ت � �� � �ش � � ّوه يف
البداية؟
 طبعاً ،لأن �شظايا الزجاج �أ�صابتوجهي.
حت�ضرين فنيا؟ً
• وماذا ّ
 �أغنية باللهجة العراقية �س�أ�ص ّورهاقريبا و�س�أطرحها قبل نهاية ال�سنة.
مل �أ�ص ّور �أي �أغنية منذ � 4أعوام ،و�آخِ ر
�أغنية يل طرح ُتها قبل عامني.
ُ
و�أنا كنتُ
قررت مبلء �إرادتي عدم تقدمي
�أعمال جديدة ب�سبب (كورونا) والظروف
يف لبنان ،ومل �أكن مرتاحة نف�سياً.
• هل طالقك وظروفك اخلا�صة ك��ان لها
دور �أي�ضاً؟
 ال � �ش��ك يف �أن ظ� ��روف ال �ف �ن��ان ت� ��ؤ ّث ��ر على�أعماله.
• وماذا تتوقعني للأغنية اجلديدة؟
 �أت��وق��ع �أن�ه��ا �ست�ضرب .الأغ�ن�ي��ة جميلةج��داً و�إي�ق��اع�ي��ة ب�ع�ن��وان (�أن ��ا الأم�ي�رة)،

يا�سمني �صربي
كاتبة للمرة
الأوىل يف
رم�ضان
ب��د�أت الفنانة يا�سمني �صربي التح�ضريات النهائية مل�سل�سلها الرم�ضاين
اجل��دي��د بعد غيابها ال�ع��ام امل��ا��ض��ي� ،إذ مل جت��د �سيناريو يجعلها تخو�ض
املغامرة.
اجلديد يف الأم��ر هذا العام �أن يا�سمني ت�شارك يف كتابة �سيناريو امل�سل�سل
امل�ستند على ق�صة حقيقية مع ور�شة كتابة ،وتدخل يف تفا�صيل كل جملة
حوارية يف العمل ،وتعقد جل�سات عمل �إلكرتونية مع فريق الكتابة ،الذي
ق��ارب على االنتهاء ،والتي قد ب��د�أ الإع��داد لها قبل عدة �أ�شهر ب�إ�شرافها
مبا�شرة .وتدخل يا�سمني الت�صوير خالل ال�شهر القادم من �أجل االنتهاء
منه مبكراً ،خ�صو�صا �أنها مرتبطة مب�شاريع دعائية ،و�أم��ور ترويجية
�أخرى ت�ستدعي �سفرها.

35

وهي دويتو مع فنان عراقي �س�أعلن عن ا�سمه عند طرحها ،و�س�أ�ص ّورها مع املُخْ رجة
رندىل قديح.
ً
•هل ميكن القول �إن زواجك كان �سريعا وانتهى بالطالق؟
 (منيح اللي نطرت عليه � 4سنني).• وكيف انتظرتِ ؟
 عندما ال يكون هناك توا ُفق مع ال�شريك ،يكون ال�صرب �صعباً ،واحلياة ال تنتظربل تكمل.
• هل ندمتِ على الزواج؟
 طبعاً.• لن تكرري التجربة؟
 ميكن �أن �أك ّررها يف حال التقيتُ ال�شخ�ص املُنا�سِ ب.• هل ميكن القول �إن الفنانة �أكرث َت َط ُّلباً من املر�أة العادية؟
 كال ،هذا غري �صحيح.بل اهتمامات املر�أة واحدة ،وهذا ما ت�ؤكده (ال�سو�شيال ميديا) ،ولكن يتم الرتكيز
على الفنانات لأنهن حتت الأ�ضواء.
لديهنّ
متطلبات
حتى بني الن�ساء العاديات ،هناك ن�ساء يردن كل �شيء و�أخريات
�أخرى ،وهذا الأمر يرتبط ب�شخ�صية املر�أة.
• ملاذا مل تخو�ضي جتربة التمثيل حتى الآن؟
 منذ �أن دخلتُ املجال ،تلقيتُ الكثري من العرو�ض التمثيلية،�سواء يف لبنان �أو م�صر ،ولكنني رف�ضتُ لأن التمثيل
��ص�ع��ب ج ��داً وي�ح�ت��اج �إىل ال�ك�ث�ير م��ن الوقت
والتفرغ ،و�أن��ا ال ميكنني �أن �أحت ّمل وال
�أ�ستطيع �أن �أح�صر نف�سي يف موقع
ت�صوير ملدة �شهر �أو �شهر ْين من
�أجل ت�صوير م�سل�سل.
• ولكن الت�ضحية مطلوبة
�أحياناً؟
 و�أن � � � ��ا ال �أري � � � ��د �أنأ�ضحي.
� ّ

ماجد الكدواين� ..شيف �شهري
يف (مو�ضوع عائلي)
انتهى الفنان ماجد الكدواين من ت�صوير كل م�شاهد
م�سل�سله اجلديد "مو�ضوع عائلي" ،ال��ذي يقدم فيه
بطولة مطلقة تدخله عامل املن�صات من خالل العر�ض
على "�شاهد" .وي��دخ��ل ال�ك��دواين بامل�سل�سل اجلديد
ع ��امل حت���ض�ير ال �ط �ع��ام م��ن خ�ل�ال ��ش�خ���ص�ي��ة �شيف
�شهري على غ��رار املوجودين على ال�ساحة الإعالمية
احلالية ،و�سط م�شكالت مع �أف��راد الأ��س��رة ،ويحاول
التغلب عليها .وينتظر ماجد ع��ودة الفنان �أحمد عز
من اخل��ارج بعد انتهاء ت�صوير فيلم "كرية واجلن"
للدخول �إىل التجربة ال�سينمائية الكوميدية اجلديدة
"�صقر وكناريا" ،مب�شاركة الفنانة نيللي كرمي �أي�ضاً،
للعر�ض العام القادم.
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نوع من البي�ض يقدم فوائد كبرية الحتوائه � 6أ�ضعاف ن�سبة «فيتامني د»
ي�ع�ت�بر ال�ب�ي����ض م �ل��ك امل ��ائ ��دة ال���ص�ب��اح�ي��ة وت �ت �ن��وع طرق
حت�ضريه ب�شكل كبري ما يجعله من امل�أكوالت ال�شائعة جدا
لدى �أغلب ال�شعوب حول العامل .وتت�شابه �أن��واع البي�ض
م� ��ن ح �ي ��ث � �ش �ك �ل �ه��ا ال� ��دائ� ��ري
(ال�ب�ي���ض��وي) ال ��ذي ا�ستمد
منه ا�سمه العربي� ،إال �أنها
ت �خ �ت �ل��ف ك� �ث�ي�را م ��ن حيث
�أن ��واع� �ه ��ا ح �ي��ث يتوفر
يف الأ� � � �س� � ��واق البي�ض
الأب �ي �� ��ض والبي�ض
البني والبي�ض
ال� �ع� ��� �ض ��وي،
وال � �ب � �ي � ��� ��ض

العادي غري املدجن .و�س ّلطت جملة "!Eat This, Not
 "Thatالأمريكية املتخ�ص�صة ب�أخبار ال�صحة والغذاء
ال���ض��وء على ن��وع حم��دد م��ن البي�ض معتربة �أن��ه �أف�ضل
�أنواع البي�ض الذي من املمكن تناوله ب�سبب احتوائه كميات
كبرية من "فيتامني د" .و�أ�شارت �أغلب الدرا�سات �إىل �أن
البي�ض الذي ي�أتي من الدجاج احلر غري املدجن ،والذي
يطلق عليه يف بع�ض املناطق (البي�ض ال�ب�ل��دي) يحتوي
ع�ل��ى م�ستويات �أع �ل��ى م��ن "فيتامني د" .ون���ش��رت جملة
" "Taste of Homeنتائج بع�ض الدرا�سات التي
�أظهرت �أن الدجاج الذي يخرج يف الهواء الطلق ويتجول يف
احلقول ينتج بي�ضا يحتوي على ن�سبة "فيتامني د" �أعلى
ب�ح��وايل م��ن � 3إىل � 6أ��ض�ع��اف م��ن البي�ض ال��ذي تنتجه
الدجاجات يف املداجن .ووجدت درا�سة �أجريت عام 2014

�أن هذا النوع من البي�ض (البي�ض غري املدجن �أو البلدي)
يحتوي كميات �أكرب من "فيتامني د  ،"3والذي �أطلق عليه
بع�ض املتخ�ص�صني يف الأمرا�ض اجللدية والغدد ال�صماء
"فيتامني �أ�شعة ال�شم�س" .و�أكدت �أغلب الدرا�سات والأبحاث
�أن "فيتامني د  "3يدعم قوة العظام واملناعة واملزاج اجليد.
وعلى الرغم من �أن درا�سة قد �أجريت يف عام  2014لكنها
نوهت �إىل حتذير مهم ،حيث اكت�شفت �أن البي�ض (البلدي)
املباع يف الأ�سواق �أو مراكز البيع ال يحتوي على هذه الن�سب
املرتفعة من "فيتامني د ."3
واعتربت املجلة �أن هذه الن�سبة املنخف�ضة تعود رمبا �إىل �أن
هذه امل��زارع التي تنتج البي�ض توفر لدجاجها ظرف حياة
م�شابهة تقريبا لظروف الدجاج الذي يعي�ش يف املداجن،
الأمر الذي يخف�ض ن�سب الفيتامني املفيد.

مواد غذائية تقتل البنكريا�س

ك�شفت الدكتورة زهرة بافلوفا� ،أخ�صائية الغدد ال�صماء يف العيادة الطبية
جلامعة مو�سكو  ،املواد الغذائية ال�ضارة جدا للبنكريا�س.
وت�شري الأخ�صائية يف حديث ل�صحيفة "رو�سي�سكايا غازيتا"� ،إىل �أن تناول
كمية كبرية م��ن احل�ل��وي��ات� ،أو الأط�ع�م��ة املحتوية على ن�سبة عالية من
ال�سعرات احل��راري��ة ،ال ت�سبب تراكم الأن�سجة الدهنية فقط ،بل و�أي�ضا
ت ��ؤدي �إىل م��وت خ�لاي��ا البنكريا�س .وت�ق��ول" ،حتما حت��دث يف الأن�سجة
الدهنية املرتاكمة التهابات مع �إجهاد ت�أك�سدي ،الذي على خلفيته تتطور
مقاومة الأن�سولني ،ومتوت خاليا البنكريا�س مبا فيها املنتجة لهرمون
الأن�سولني" .وتن�صح الدكتورة ،ب�ضرورة وجود فرتة ا�سرتاحة ال تقل مدتها
عن ثالث �ساعات بني وجبات الطعام ،وتقول " يجب �أن يتناول ال�شخ�ص
الطعام ثانية ،بعد ما ال يقل عن ثالث �ساعات على تناوله الوجبة ال�سابقة،
و�أال تزيد عن خم�س �ساعات" .وت�ؤكد بافلوفا ،على �أنه ال حاجة لالمتناع
عن تناول الطعام �أك�ثر من خم�س �ساعات .لأن��ه يف هذه احلالة ،هرمون
"ليباز الربوتني الدهني" امل�س�ؤول عن مراقبة م�ستوى املواد املغذية يف
الدم ،ين�شط يف الأن�سجة الدهنية ما ي�ؤدي �إىل زيادة تراكم الدهون.

احلم�ص
ك �� �ش��ف ال ��دك� �ت ��ور م � ��روان
�سامل ،ال�صيديل والباحث
يف ال��دواء وال�غ��ذاء ،عن �أن
احل�م����ص ل��ه م��ن الفوائد
ال� �ك� �ث�ي�ر ،وال � �ت� ��ي جتعله
�أه ��م �أن � ��واع احل �ب��وب التي
مت ��د اجل �� �س��م بالعنا�صر
وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات ،وتفوق
ع �ن ��ا� �ص ��ره ع �ل ��ى عنا�صر
اللحم ب�أنواعه.
وميد احلم�ص اجل�سم بالكثري من الفوائد و�أهمها على الإط�لاق قدرته
على �ضبط معدالت ال�سكر يف الدم ،وهي معلومة غائبة عن الكثريين ،كما
يعادل م�ستويات الكولي�سرتول يف ال��دم ،فيزيد من ن�سب الكولي�سرتول
ال�صحي ،ويقلل م�ستويات ال�ضار ب�شكل ملحوظ ،مما يقلل ده��ون الدم
تدريجيا .و�أكد الباحث يف الدواء والغذاء ،على �أن احلم�ص �إ�ضافة رائعة
للطعام ال�ساخن وال�ب��ارد ،كما �أن��ه ي�ساعد على ت�سهيل اله�ضم الحتوائه
على الألياف بكميات كبرية ،كما �أنه ي�ساعد على تقليل حمو�ضة الأمعاء،
وتخفيف حدتها.

 4عالمات ُتو�صف ب�أنها الأكرث
�شيوعا ل�سرطان املبي�ض!

• ما املق�صود بالبئر االرتوازي؟

هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

• املاء الذي حتتوي على كميات كبرية من ايونات
الكال�سيوم او املغني�سيوم ال يكون رغوة مع ال�صابون
الن اي��ون��ات الكال�سيوم او املغني�سيوم حت��ل حمل
ايونات ال�صوديوم امل��وج��ودة يف ال�صابون فتجعله
�صعب الذوبان يف املاء ؟
 -املاء الع�سر

• اين تقع بحرية البحر ال�ضائع؟
 -امريكا

• االرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�ض نق�ص فيتامني
�أ بد�أ انتاجه الول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�سوي�سرا

• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�سبة حميط
الدائرة �إىل قطرها بـ 3.14؟
-غياث الدين الكا�شي

يل جني �سون � ،صاحبة املتجر  ،والطالبة هوانغ هاي وون  ،ي�صنعان الطعام لكالب 'Netflix 'Squid Game
يف متجر للحيوانات الأليفة يف �سيول .رويرتز

يعد �سرطان املبي�ض �أحد �أكرث �أن��واع ال�سرطانات �شيوعا بني الن�ساء ،وال
ينبغي جتاهل العالمات املبكرة ل��ه .وميكن �أن ت��ؤث��ر الإ��ص��اب��ة ب�سرطان
املبي�ض على حياتك اليومية �أث �ن��اء ال�ع�لاج وب �ع��ده .وم�ث��ل معظم �أنواع
ال�سرطان ،كلما تعرفت عليه �سريعا وطلبت العالج ،كانت فر�صك يف ال�شفاء
�أف�ضل .وميكن �أن ي�سبب �سرطان املبي�ض العديد من العالمات والأعرا�ض.
ومن املرجح �أن تعاين الن�ساء من �أعرا�ض املر�ض �إذا انت�شر.
وحددت جمعية ال�سرطان الأمريكية �أربعا من العالمات "الأكرث �شيوعا"
ل�سرطان املبي�ض وت�شمل:
 ال�شعور باالنتفاخ امل�ستمر �أو املتكرر �أو انتفاخ البطن. �أمل �أو �إزعاج يف منطقة احلو�ض �أو البطن. �صعوبة يف الأكل وال�شعور بال�شبع ب�سرعة� ،أو انخفا�ض ال�شهية. الأعرا�ض البولية مثل احلاجة �إىل التبول يف كثري من الأحيان �أو ب�شكلعاجل �أكرث من املعتاد.
ويجب �أن تويل اهتماما خا�صا لهذه الأعرا�ض �إذا كان عمرك �أكرث من 50
عاما� ،أو لديك تاريخ عائلي للإ�صابة ب�سرطان املبي�ض �أو الثدي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جتربة و�أعرا�ض �سرطان املبي�ض لن تكون متماثلة
لدى اجلميع .وميكن �أن ت�شمل الأعرا�ض الأخرى:
 ال�شعور بالغثيان �أو ع�سر اله�ضم امل�ستمر. ال�شعور بالأمل �أثناء اجلماع. تغيري يف عادات الأمعاء. �أمل يف الظهر. ال�شعور بالتعب امل�ستمر. -فقدان الوزن غري املق�صود.

• هل تعلم �أن ج�سم الإن�سان يحتوي على  6ليرت دم.
• هل تعلم �أن الغدة التي تفرز مادة الأن�سولني هي غدة البنكريا�س ،ومعلوم �أن يف اجل�سم عدة غدد
�أهمها :الغدة النخامية ،والغدة الدرقية ،والغدة الكظرية .ولكل منها وظائف ع��دة مث ً
ال :معدل النمو
واحلجم النهائي للج�سم وتوزيع ال�شعر والوزن الإجمايل وغريها...
• هل تعلم �أن �آخر حا�سة يفقد الإن�سان قبل موته هي حا�سة ال�سمع ،ولي�ست حا�سة اللم�س كما يظن
العديد.
• هل تعلم �أن عدد ف�صائل الدم يف اجلن�س الب�شري هي �أربعة O, Ab, B, A :والف�صيلة الوحيدة من
ه�ؤالء الأربعة التي تقبل الدم من �أي ف�صيلة �أخرى هي ف�صيلة .Ab
• هل تعلم �أن رقبة الإن�سان حتتوي على �سبع فقرات ،وان عدد عظام القدم هو  32عظمة ،و�أن الإن�سان
عندما ي�ضحك يحرك  16ع�ضلة.
•  1بو�صة من جلدك حتتوي على  625غدة عرقية.
• درجة حرارة اجل�سم الطبيعية هي  37درجة مئوية� .أو  99درجة فهرنهايت.
• خاليا الدم احلمراء يتم �إنتاجها داخل العظام.
• هل تعلم �أن ل�سان الإن�سان يحتوي على  12000حليمة ذوقية ،ف�أما و�سط الل�سان فهو ال مييز �أي
مذاق .و�أما جانبي الل�سان فيميزان الطعم احلام�ض ،و�أما �آخر الل�سان فيميز الطعم املر.

العجوز والل�ص
دخل ل�ص احد البيوت وت�سلل حتى و�صل �إىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها ام��ر�أة عجوز ،وعندما هم بفتح
اخلزانة اح�ست به ففتحت عيناها وفزعت ،لكنه ا�سرع وقال لها :ال ت�صرخي واال قتلتك.
فقالت ب�صوت ه��اديء :لن ا�صرخ يا ول��دي لن ا�صرخ  ..ولكن دعني اق��ول لك لن جتد هنا ما ي�سرك فال
املك ماال يا ولدي وال املك ذهبا وال ما ي�ستحق ان يباع ب�سعر كبري فارحل واتركني يف �سالم ،بارك اهلل يف
والديك.
فقال لها :ال والدي يل ماتا فا�سرتيحي من الدعاء.
ولكن املر�أة اكملت الكالم ب�شجاعة وقالت :اه انت م�سكني انت يتيم ،انا اي�ضا ال اهل يل ،مات زوجي قبل ان
ي�أتيني اطفال ،ومات والدي تباعا ،فع�شت وحيدة يف هذا البيت ،ال عائل يل ،ولكن اهل اخلري ي�أتوين ببع�ض
الطعام ،لكنهم يرتكوين وحدي طوال اليوم ..ثم بكت واخذت تولول وتقول :اعي�ش وحدي� ،آكل وحدي ،اجل�س
وحدي انام وحدي ،ال احد يح�س بي ال �أهل  ..وال زوج وال اوالد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة �أوالد فا�سمي
االول �سعيد والثاين �صخر والثالث ح��ارث واق�ضي معهم يومي كله ،ولو ت�شاجروا اك��ون �سعيدة ب�أ�صواتهم
حويل ،لكني ال اتركهم هكذا بل �س�أ�صرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى يا اوالد ،يا �صخر يا �سعيد يا حارث� ،آه كفى
كفى  ..وعال �صوتها لي�صل �إىل جريانها حارث و�صخر و�سعيد ،فهبوا مذعورين �إىل غرفتها ليجدوا الل�ص
وقد وقف يف و�سط الغرفة يوا�سيها ،لكن عندما دخلوا وقالوا �سمعناك تنادين فهم ما ق�صدته ،وقال لها :ايتها
اللئيمة ليتك ما ع�شتي وال ر�أيتي �سعيد وال�صخر وال حارث.

