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كرمي يغذي الب�شرة ويوؤخر ظهور جتاعيد الوجه
يعد   DD ك���رمي  �أن  �لأمل��ان��ي��ة  "هاوت.دي"  �جل��م��ال  ب��و�ب��ة  �أوردت 
مبثابة �صر جمال و�صباب �لب�صرة، حيث �إنه ي�صاعد يف �حل�صول على 
بالنقاء و�لن�صارة و�حليوية ومتتاز مبلم�س ناعم  �صابة تتمتع  ب�صرة 
كاحلرير. و�أو�صحت �لبو�بة �أن كرمي DD غني مبو�د فعالة حتظى 
�لهيالورونيك  حم�س  مثل  �لب�صرة  وج��م��ال  ل�صحة  كبرية  باأهمية 

وم�صاد�ت �لأك�صدة ومركبات �لبوليفينول.
�لب�صرة  حماية  على  �لكرمي  ه��ذ�  يعمل  �لفعالة  �مل��و�د  ه��ذه  وبف�صل 
و�لإجهاد  �لبيئية  و�لأو���ص��اخ  �ل�����ص��ارة  �لبنف�صجية  ف��وق  �لأ���ص��ع��ة  م��ن 
�ل�صغرية  �لتجاعيد  ملحاربة  فعاًل  �صالحاً  يعد  �أن��ه  كما  �لتاأك�صدي، 
على  يعمل  �أن��ه  عن  ف�صاًل  �للونية،  و�لت�صبغات  �لرفيعة  و�خلطوط 

ترطيب �لب�صرة ب�صكل مكثف.
 Daily( هما �خت�صار للكلمتني DD �أن �حلرفني  بالذكر  جدير 
 Disguise &( للكلمتني  �أو  �ليومي"  "�لدفاع   )Defense

و�لتقليل". "�لإخفاء   )Diminish

اأوان من الطني تربد الطعام بدون كهرباء
�لتقليدية  �لطعام  �أوعية  من  جديد  �صكل  هي   Terracooler
بالتبخري  �لتربيد  �أجهزة  مبد�أ  على  وتعتمد  �لطني،  من  �مل�صنوعة 
�لتي مت ��صتخد�مها لقرون، ول تز�ل ت�صتخدم حتى �ليوم يف �لعديد 

من بلد�ن �لعامل مثل �لهند ونيجرييا.
تاريخ  ويعود  ثرًيا،  تاريًخا  �لقدر،  ثالجات  �أو  �لزير،  �أو�ين  وحتمل 
هذه �لأو�ين �إىل 3000 قبل �مليالد، وقد مت ��صتخد�مها يف �ملطبخ 
كاأجهزة تربيد بالتبخري يف جميع �أنحاء �لعامل لعدة قرون. ويتاألف 
بالرمل  مبطن  وهو  فخاريني،  �إناءين  من  �مل�صامي  �خلارجي  �لقدر 
�لرطب ويحيط بوعاء طيني د�خلي مزجج حيث ميكن تخزين �ملو�د 

�لغذ�ئية لتربيدها.
ول تتطلب �أو�ين �لزير كهرباء على �لإطالق، وحتتاج فقط �إىل م�صدر 
و�ملو�د  �ملنتجات  ب��رودة  على  للحفاظ  �جل��اف  �ل��ه��و�ء  وبع�س  للمياه 
�حلديث،  لال�صتخد�م  �لزير  �إن��اء  �إحياء  ولإع��ادة  �لأخ��رى.  �لغذ�ئية 
�بتكرت �مل�صممة �إيلي بريي من لندن ثالجة ثالثية �لطبقات ميكن 

و�صعها يف �ملنزل مبا�صرة على من�صدة �ملطبخ.
�أن  بعد   Terracooler لت�صميم  م�صطرة  باأنها  ب��ريي  و�صعرت 
�ملنزلية،  �لطاقة  من   10% ت�صتهلك  �ملنزلية  �لثالجات  �أن  علمت 
وبد�أت بابتكار ر�صومات ومناذج قبل �لنتقال �إىل �لطحن با�صتخد�م 

�حلا�صب �لآيل لإنتاج منوذج خ�صبي ملربد

درا�شة ت�شعد املراأة.. الكعب العايل بهذا الطول مفيد جدا
�لعايل  للكعب  �ل�صيد�ت  �رت��د�ء  �أن  �إىل  در��صة علمية حديثة  خل�صت 
يعزز  ما  ي�صاعدهن يف �صبط حركة ع�صالت �حلو�س،  بطول معني 

من �صحة �ملر�أة.
�صنغهاي،  يف  ف���ود�ن  بجامعة  باحثون  �أع��ده��ا  �لتي  �ل��در����ص��ة  وذك���رت 
�لطول  �أن  �لربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  تفا�صيلها  ون�صرت 

�ل�صحري للكعب �لذي ترتديه �ملر�أة يبلغ 2 �إن�س.
و�أ�صافت �لدر��صة �أن هذ� �لطول يحفز �لع�صالت يف ج�صم �ملر�أة، حيث 
يعترب �لباحثون يف �لدر��صة �أن �لكعب �لعايل بطول )2 �إن�س( ميكن 

�أن يعزز �حلياة �لعاطفية للمر�أة.
�لأحذية  �رتفاعات  حللو�  بعدما  �لنتيجة  هذه  �إىل  �لعلماء  وتو�صل 
�ملختلفة �لتي ترتديها �لن�صاء، ودر�صو� تاأثري ذلك على ع�صالت قاع 
�ملر�أة  تكون  �أق��وى،  �أ�صفل �حلو�س  كانت ع�صالت  �حلو�س، ويف حال 

بحال �أف�صل.
و�صاأل �لباحثون يف جامعة فود�ن 1263 �مر�أة عن نوع �حلذ�ء �لذي 
�إن�س و�حد �إىل �أكرث  يرتدينه، بدء�ً من �لكعب �لذي يقل طوله عن 

من 3 �إن�صات.
تقف هو  �إن�����س( عندما  بطول )2  ح��ذ�ء  �مل���ر�أة  �رت���د�ء  �أن  و�كت�صفو� 
�ل��ع�����ص��الت يف  ت��دف��ع �حل��و���س للميل مب��ا يكفي جل��ع��ل  �إذ  �لأف�����ص��ل، 

�أ�صفلها تنقب�س ب�صكل متكرر، مبا يبقيها يف حالة جيدة.
ولوحظ �لتاأثري ب�صورة �أكرب لدى �لالتي �رتدين �لكعب �لعايل ملدة 

يوميا. �صاعات   8
ووجدت �لدر��صة �أن �لأحذية �ملنب�صطة �لقاعدة )بال كعب( �أو �ملبالغة 

يف طول �لكعب ل حتفز هذه �لع�صالت بنف�س �لطريق.
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ثالجة ذكية مع م�شاحة 
مدجمة لتح�شري الطعام

ذ�ت  �لذكية  �لثالجات  �أنظمة  من  نوع  هي   The Fresh Fridge
�لو�عية وو�صفات  �لأك��ل  ع��اد�ت  �مل�صتخدمني  تعلم  و�جهة رقمية متكاملة 

�لطبخ �جلديدة.
Tati Feruccio مقرتنة مبجموعة من  �لثالجة �مل�صممة من قبل 
بال�صحة، وتعد نوًعا من  �لتي ت�صجع على منط حياة و�ع  �لتقنية  �مليز�ت 
�لتي حتلل عاد�ت �لأكل و�ل�صحة لكل م�صتخدم لتق�صيم  �لذكية  �لثالجة 
�لوجبات �ملغذية على مد�ر �ليوم، مع و�جهة رقمية موجودة �أعلى �لثالجة 

�ل�صغرية مبا�صرًة.
�لو�جهة  ف��اإن  �صا�صتها،  من  �لطبخ  وو�صفات  �ل�صحية  �حلقائق  بث  وعرب 
�لرقمية ت�صبه عر�س �لطبخ �ل�صخ�صي �خلا�س بك لوجبات متنوعة على 
لإعد�د  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  تبدو  مبا�صرة،  �لو�جهة  و�أ�صفل  �ل��ي��وم.  م��د�ر 
�لوجبات �أمًر� بديهًيا وجتعل متابعة �لو�صفات �أثناء تقطيع �ملنتجات �أ�صهل 

من �أي وقت م�صى.
�لأرفف  وخ��ارج  د�خ��ل  �ملعيارية  �لزجاجية  �لطعام  حاويات  تبديل  وميكن 
مكانها  يف  ح��اوي��ة  ك��ل  ت��خ��زي��ن  ميكنك  بحيث  �ل��ث��الج��ة،  د�خ���ل  �ملختلفة 
�ملدر�صة  �أو  �لعمل  �إىل  ب�صهولة  معك  �صبكي  �صندوق  و�إح�صار  �ملخ�ص�س 
عند �لنتهاء من حت�صري �لوجبة لالأ�صبوع �ملقبل. وجللب �ل�صتد�مة �إىل 
Feruccio ببناء كل من �لأرف��ف �لد�خلية،  �أدو�ت �ملطبخ، قامت  عامل 

و�حلاويات من �لبال�صتيك �ملعاد تدويره و�لعنا�صر �خل�صبية.

وفاة كامبيول.. �شانع 
اأ�شهر احللويات يف العامل

ت���ويف �ل�����ص��ي��ف �لإي���ط���ايل �ل�����ص��ه��ري، �أدو 
�لإعالم  و�صائل  �لذي و�صفته  كامبيول، 
�لتري�مي�صو"،  ك��ع��ك��ة  ب�"�أبو  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أ���ص��ه��ر �حللويات  �ل��ت��ي تعد و�ح���دة م��ن 
يف �ل���ع���امل. ورح����ل ك��ام��ب��ي��ول ع���ن عمر 
ح��ي��اة حافلة يف  بعد  ع��ام��ا(  ن��اه��ز )93 
�مل��ط��ب��خ �لإي���ط���ايل ت��وج��ه ب��اب��ت��ك��ار كعكة 

"�لتري�مي�صو".
وك�������ان ك���ام���ب���ي���ول مي���ل���ك م���ط���ع���م "لو 
تريفيزو،  مدينة  يف  �ل�صهري  بيكريي" 
رئي�س  ز�ي��ا  لوكا  وغ��ّرد  �إيطاليا.  �صمايل 
منطقة فينيتو، �لتي تقع �صمن حدودها 
جنما  ريفيزو  تريفيزو:" فقدت  مدينة 
�أن  و�أ����ص���اف  �لطعام".  ت���اري���خ  يف  �آخ����ر 
ن�����ص��اط �ل����ر�ح����ل ك�����ص��اح��ب م��ط��ع��م ثم 
�صركة، عمل على تقدمي تقاليد منطقة 
تقارير  وتقول  �صورة.  باأف�صل  تريفيزو 
�إن �بتكار �لكعكة كان عن طريق �ل�صدفة 
مع  كامبيول  ك��ان  عندما   ،1969 ع��ام 
طاه �آخر ي�صنعان �آي�س كرمي بالفانيال، 
�إذ �صقطت مكونات �أخرى بطريق �خلطاأ 
على مكان �إعد�د �خللطة، ما �أنتج �لكعكة 

�جلديدة.

جتنبها  ينبغي  �لأطعمة  من  نوعا   14

�إذ� كنت تعاين من �رتفاع �سغط �لدم �ص 23

احلفاظ على اخلاليا اجلذعية 
لزجة قد يق�شي على ال�شلع

و�صرتن،  ن��ورث  جامعة  من  جديدة  در����ص��ة  ت�صري 
�جلذعية  �خل��الي��ا  ل��زوج��ة  على  �حل��ف��اظ  �أن  �إىل 

ميكن �أن يتغلب على م�صكلة �ل�صلع.
�خل��الي��ا �جل��ذع��ي��ة ه��ي م���و�د �جل�صم �خل���ام �لتي 
خا�صة.  وظائف  ذ�ت  خمتلفة  خاليا  منها  تتولد 
ويف ظل �لظروف �ملنا�صبة، تنق�صم لت�صكل 
�ملزيد من �خلاليا يف �جل�صم. وقد 
�جلديدة،  �ل��در����ص��ة  وج���دت 
�آل���ي���ة غ���ري م��ع��روف��ة من 
قبل توؤثر بها �خلاليا 
�جلذعية على �صحة 

�لب�صيالت.
ت��ظ��ه��ر �لأدل������ة 
�مل��ن�����ص��ورة يف 
جم��������ل��������ة 
"نيت�صر 

تفقد  �أن  �جلذعية  للخاليا  ميكن  �إيجينغ" كيف 
�لت�صاقها وتزول من ب�صيالت �ل�صعر.

�أن  �ل��ت��ي ميكن  �أي�����ص��اً �جلينات  �ل��در����ص��ة  وح���ددت 
�حلية  �لفئر�ن  �لعلماء  و��صتخدم  �لعملية،  تعك�س 
و�صنف  �لب�صر.  �صيخوخة  عند  لل�صلع  ك��ن��م��وذج 
�لفريق خاليا ب�صيالت �ل�صعر، مبا يف ذلك �خلاليا 

�جلذعية ذ�ت �لربوتينات �لفلورية �خل�صر�ء.
وق���د م��ّك��ن ه���ذ� �ل��ب��اح��ث��ني م��ن م��الح��ظ��ة ن�صاط 
با�صتخد�م  �ل�صيخوخة  �أث��ن��اء  �جل��ذع��ي��ة  �خل��الي��ا 
�ل��ل��ي��زر، ح��ي��ث ك���ان���و� ق���ادري���ن ع��ل��ى روؤي�����ة عملية 
ب�صيالت  نف�س  م�صاهدة  عند  باأكملها  �ل��ت��ده��ور 

�ل�صعر على مد�ر عدة �أيام.
فقد�ن  ب�صبب  ي��ح��دث  ه���ذ�  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ق��رتح 
�خل��الي��ا �جل��ذع��ي��ة خا�صية �لل��ت�����ص��اق �ل���ذي من 
�صاأنه �أن يثبتها يف مكانها. ويوؤدي فقد�ن �خلاليا 
�جل��ذع��ي��ة خل��ا���ص��ي��ة �لل��ت�����ص��اق �إىل ه��روب��ه��ا �إىل 
�لأدمة، وهي طبقة يف �جللد ل تتوفر فيها �صروط 

�لعي�س �ملالئمة للخاليا �جلذعية.

باأ�صنانهم  �لحتفاظ  ميكنهم  �أن��ه  هو  �ل�صار  �خل��رب  لكن 
حتى �أو�خر حياتهم �أو حتى مدى �حلياة. فمع �تباع هذه 
�أ�صنان �صحية مدى  على  �ل�صبع ميكن �حلفاظ  �لقو�عد 

�حلياة، بح�صب موقع "فوكو�س" �لأملاين:
هذه  �أن  غري  بديهية،  �لأوىل  �لقاعدة  لك  تبدو  قد   .1
بها  ي��ل��ت��زم  ل  ق��د  م��ع��ي��ن��ة.  زم��ن��ي��ة  م���دة  تتطلب  �لعملية 
�لأ�صنان  بتنظيف  �لأ�صنان  �أط��ب��اء  ين�صح  لهذ�  ك��ث��ريون. 
بالفر�صاة  مرتني يومياً، وملدة ل تقل عن دقيقتني يف كل 

مرة.
على  ركز  فقط  �ملجالت،  تقر�أ  �أو  �لتلفاز  ت�صاهد  ل   .2
ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��ف �أ���ص��ن��ان��ك. ف��ق��د ل ي��ن��ظ��ف �ل��ك��ث��ري منا 
�أ���ص��ن��ان��ه��م ب��ط��ري��ق��ة ك��اف��ي��ة، وق���د ي��ن�����ص��ى ك���ث���ريون منهم 
عليها  �لفر�صاة  مي��ررون  �أو  لالأ�صنان  �لد�خلية  �لأ�صطح 
ق�صم  م��دي��ر  �صفينديكه،  ف��ال��ك  ين�صح  ق�����ص��رية.  ل��ف��رتة 
طب �لأ�صنان �لوقائي مب�صت�صفى �صاريتيه يف برلني."من 
�لأف�صل �أن تبد�أ من �لد�خل. لأن معظم �ملر�صى يركزون 

على تنظيف �لأ�صطح �خلارجية فقط ".
�لفر�صاة  ب���دل  كهربائية  �أ���ص��ن��ان  ف��ر���ص��اة  ����ص��ت��خ��دم   .3
��صتخدمو�  �ل���ذي  �مل��ر���ص��ى  �أن  علمياً  ث��ب��ت  �إذ  �ل��ي��دوي��ة. 
�أف�صل مقارنة با�صتخد�م فر�صاة  �لنوع حققو� نتائج  هذ� 

�لأ�صنان �ليدوية.
��صتخد�م خيط  كيفية  يو�صح لك  �لأ�صنان  دع طبيب   .4
ب�صكل  �لأ�صنان  بني  ما  تنظيف  وفر�صاة  �لأ�صنان  تنظيف 
�لأ�صنان  ب��ني  �ل��ف��ر�غ��ات  تنظيف  عليك  ي��ج��ب  �صحيح. 
تنظيف  خيط  �لكثريون  ي�صتخدم  �ليوم.  يف  و�ح��دة  م��رة 
�لأ���ص��ن��ان وف��ر���ص��اة م��ا ب��ني �لأ���ص��ن��ان ب�صكل غ��ري �صحيح، 

للمر�صى  مي��ك��ن  م��ب��دئ��ي��اً،  ج����روح.  يف  ل��ه��م  يت�صبب  مم��ا 
�لأ�صغر �صًنا ��صتخد�م خيط تنظيف �لأ�صنان، �أما بالن�صبة 
للمر�صى �لأكرب �صًنا ، ففر�صاة �لأ�صنان �أكرث مالءمة لأن 

�للثة مل تعد متالأ �لفر�غات بني �لأ�صنان ب�صكل تام.
كان  قبل  من  بانتظام.  �لأ�صنان  طبيب  �إىل  �ذه��ب   .5
�لزمنية  �مل��دة  لكن  �أ�صهر،  �صتة  ك��ل  بذلك  �لقيام  ين�صح 
بالتهاب  �ملا�صبني  للمر�صى  بالن�صبة  �ليوم.  تختلف  قد 
�لأق�صر  �مل��دة  تكون  �أن  و�لت�صو�س، ميكن  �لأ�صنان  دو�ع��م 
"بالن�صبة  �لوقائي.  �لأ�صنان  طبيب  يقول  "كما  �أف�صل، 
للمر�صى �لآخرين، فاإن �لزيارة �ل�صنوية للطبيب كافية، 
ويف ح����الت ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مي��ك��ن ح��ت��ى حت��دي��د م��وع��د كل 

عامني".
�لأ�صنان  بت�صو�س  لالإ�صابة  معر�صاً  كنت  حالة  يف   .6
لتنظيف  موعد  حتديد  على  �ح��ر���س  �للثة،  �أم��ر����س  �أو 
�صفينديكه:  وي��و���ص��ح  ب��ان��ت��ظ��ام.  �لح������رت�يف  �لأ����ص���ن���ان 
�أي�صاً.  فرد  كل  ح�صب  على  تبقى  هنا  �لزمنية  "�لفرت�ت 
�أخ�صائي  �ل�صنوي مع  بالن�صبة للبع�س، يكون �ملوعد ربع 
فاإن  لالآخرين  وبالن�صبة  منطقياً،  �أم���ر�ً  �لأ�صنان  �صحة 
�لزيارة �ل�صنوية كافية، يف حني قد ل يحتاج �آخرون �إىل 

تنظيف �أ�صنانهم لفرتة طويلة.
من  تخافو�  "ل  �صوينديكه،  �لأط��ب��اء،  كبري  ي��وؤك��د   .7
منه  كبرية  كميات  "لكن  قائاًل:  وي�صتدرك  �لفلور�يد"، 
�أن  ي��وؤك��د  �ل��در����ص��ات  م��ن  ك��ب��ري�ً  ع����دد�ً  �أن  �صامة". غ��ري 
معاجني �لأ�صنان �لتي حتتوي على �لفلوريد �آمنة." فهي 
ملر�صى  ميكن  و�لثقوب.  �ملينا  من  �ملعادن  نزع  من  حتمي 
و�ح��دة يف  �لفلور�يد مرة  ��صتخد�م هالم  �أي�صاً  �لت�صو�س 

�لأ�صنان  معجون  مثل  �صتخدم  �ملنتجات  ه��ذه  �لأ���ص��ب��وع. 
وتوفر حماية �إ�صافية لالأ�صنان.

ن�صائح لالآباء للحفاظ على �أ�صنان �أطفالهم
نقل  كما  ل��الآب��اء،  �إ�صافية  ن�صائح  ث��الث  �لأط��ب��اء  ي��ق��دم 

موقع "فوكو�س".
�لأطفال  �أ�صنان  معجون  م��ن  �لأم��ه��ات  تخ�صى  ق��د  �أوًل: 
هذ�  لكن  �لفلوريد.  ب�صبب  �لتجارية  �ملحالت  يف  �ملتوفر 
�صفينديكه.  يوؤكد  كما  �ل�صحة،  له من  �أ�صا�س  ل  �خل��وف 
ي�صتخدمون  �لذين  �لأطفال  �أن  �إىل  �لدر��صات  "ت�صري 
م��ع��ج��ون �أ���ص��ن��ان ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ل��ف��ل��ور�ي��د، �أق����ل عر�صة 

لالإ�صابة بت�صو�س �لأ�صنان ب�صكل ملحوظ".
�لن�صيحة �لثانية: على �لآباء عدم ت�صجيع �أطفالهم على 
�صرب �مل�صروبات �ملحالة مثل �لع�صائر �أو �ل�صاي �ملحلى �أو 
خا�صة  �صم،  �حللوة  "�مل�صروبات  �لغازية.  �مل�صروبات  حتى 
ت�صو�س  ب�صكل متز�يد  �ل�صغار. نالحظ  �لأطفال  لأ�صنان 
�لع�صائر  ي�صربون  �لذين  �ل�صغار  �لأطفال  �لأ�صنان لدى 
و�مل���اء غري  "�ل�صاي  �ل��ي��وم.  م���د�ر  ذل��ك على  �صابه  م��ا  �أو 

�ملحلى مفيد�ن لالأطفال".
�لأ�صنان مرتفعاً  �لأخرية: يكون خطر ت�صو�س  �لن�صيحة 
ي�صمى  م��ا  لديها  �لأ���ص��ن��ان  طفلك.  �أ���ص��ر����س  ت�صقق  عند 
�ل�صقوق على �أ�صطح �مل�صغ، قد ل ي�صل طفلك �إليها �أثناء 
�صطح  با�صتخد�م  ين�صح  لهذ�  بالفر�صاة.  �أ�صنانه  تنظيف 
م�صغ خمتوم من قبل طبيب �لأ�صنان. هذ� �لإجر�ء يقلل 
ب�صكل كبري من خطر �لت�صو�س، وعادة ما تتحمل �صركات 

�لتاأمني �ل�صحي �لتكاليف �خلا�صة.

ال�شرطة تقتل 25 
من ل�شو�ص البنوك

مينا�س  ولي��ة  يف  �ل�صلطات  قالت 
جري�ي�س �لرب�زيلية �إن ما ل يقل 
باأنهم  ي�����ص��ت��ب��ه  ���ص��خ�����ص��ا   25 ع���ن 
ل�����ص��و���س ب��ن��وك ل��ق��و� ح��ت��ف��ه��م يف 
��صتباكني مع �ل�صرطة �لرب�زيلية.

بالقرب من مدينة  وقع �حلادثان 
لعملية  نتيجة  بالولية  فارجينها 
م�صرتكة بني �صرطة ولية مينا�س 
جري�ي�س و�صرطة �لطرق �ل�صريعة 
ع�صابة  ع��ل��ى  للق�صاء  �لحت���ادي���ة 
عدد�  �صنت  �لتي  �لبنوك  ل�صو�س 
من �لهجمات �جلريئة يف �ملنطقة. 
18 م�صتبهاً بهم حتفهم يف  ولقي 
�صبعة  لقي  بينما  �لأول  �ل�صتباك 

حتفهم يف �لهجوم �لثاين.
من  �صل�صلة  ب��ن��وك  ل�صو�س  و���ص��ن 
�لهجمات �جلريئة يف جميع �أنحاء 
م�صتهدفني  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �ل���رب�زي���ل 

بنوكا يف مدن �إقليمية �صغرية.

دي جي اآي تطلق كامريا 
اأك�شن مقاومة للماء

 DJI �آي  ج��ي  دي  �صركة  �أط��ل��ق��ت 
 Action 2 �لأك�������ص���ن  ك���ام���ري� 
بالعديد  جتهيزها  م��ع  �جل��دي��دة 
و�أو�صحت  �ملتطورة،  �لوظائف  من 
كامري�  �أن  �ل�����ص��ي��ن��ي��ة  �ل�������ص���رك���ة 
�لأك�����ص��ن �جل���دي���دة مت��ت��از بجودة 
فيديو عالية وثبات فعال مع �صا�صة 
مل�صية كبرية و�لكثري من �مللحقات 

�ملغناطي�صية �لعملية للغاية.
و�أ�����ص����ارت �ل�����ص��رك��ة �ل�����ص��ي��ن��ي��ة �إىل 
�جل���دي���دة  �لأك���������ص����ن  ك����ام����ري�  �أن 
ل��ل��غ��اي��ة، ول  ت��اأت��ي يف ج�صم م��ت��ني 
غ�����ر�م، وعلى   59 وزن���ه���ا  ي��ت��ع��دى 
للغاية  �ملدمج  �جل�صم  من  �لرغم 
مل�صية  �صا�صة  على  ت�صتمل  �أنها  �إل 
1.76 بو�صة على �جلانب  قيا�س 
�لو�صوح  ب���دق���ة  وت��ع��م��ل  �خل��ل��ف��ي 
ودرجة  بيك�صل   x 424  446

�ل�صطوع 500 نيت.
وع��ل��ى �جل��ان��ب �ل��ع��ل��وي م��ن ج�صم 
 Action 2 �لأك�������ص���ن  ك���ام���ري� 
ي��وج��د زر و�ح����د، ويتم  �جل���دي���دة 
على  �ملغناطي�صية  �مللحقات  تثبيت 
�جل��ان��ب �ل�����ص��ف��ل��ي، وع��ل��ى �جلانب 
�لأمامي تظهر �لعد�صة ذ�ت جمال 
روؤية و��صع للغاية ي�صل �إىل 155 
 ،f/2.8 عد�صة  فتحة  م��ع  درج���ة 
�لكامري� م�صت�صعر  ويوجد بد�خل 
و�لذي  ب��و���ص��ة،   1.7/1 بتن�صيق 
يتيح �إمكانية �لتقاط �ل�صور بدقة 
12 ميجابيك�صل وت�صجيل مقاطع 
�إطار   120 ب�صرعة   4K �لفيديو 
يف �لثانية مع معدل بت ي�صل �إىل 

ميجابت-�لثانية.  130

احتفظ باأ�شنانك �شليمة مدى 
احلياة باتباع هذه الن�شائح الهامة

جتاوزوا  الذين  الأ�شخا�ص  معظم  ي�شتخدم  ما  عادة 
ال�شتني من العمر اأطقم الأ�شنان ال�شطناعية. اليوم 
اأ�شبحت هذه الأطقم بف�شل تقدم طب الأ�شنان. فمن 
اأ�شنانه  ال�شبع، قد يحافظ على  القواعد  يلتزم بهذه 

مدى احلياة.
اأ�شنانهم  على  للحفاظ  �شئيلة  فر�ص  البع�ص  ل��دى 
اإىل  ينتمون  لأنهم  ال�شيخوخة،  �شن  و�شولهم  عند 
البكترييا   تت�شبب  الأ�شنان:  لأمرا�ص  املعر�شة  الفئة 
�شعف  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  وانح�شارها  اللثة  التهاب  يف 
الأ�شنان و�شقوطها. تنتج بكترييا الت�شو�ص الأحما�ص 
التي تهاجم مينا الأ�شنان و تت�شبب يف تاآكل الأ�شنان. 
عن  ينجمان  قد  لكنهما  وراثيني،  املر�شني  هذين  كال 

�شلوك خطاأ.
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�ش�ؤون حملية

اأ�شهر ال�شتاء املعتدلة الطق�ص، من املتوقع اأن تزداد اأعداد الزوار ب�شكل مطرد

جناح باهر يحققه اإك�شبو 2020 دبي با�شتقطاب 2.35 مليون زيارة خالل اأكتوبر

كولومبيا تروي تاريخها عرب جناحها يف اأك�شبو 2020 

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

حممد معني الدين

�لذي  �ل��ب��اه��ر  بالنجاح  دب��ي   2020 �إك�صبو  منظمو  �أ���ص��اد 
معلنني  �لأول  �صهره  يف  �ل���دويل  �حل���دث  فعاليات  حققته 
�لعدد �لهائل من �ل��زو�ر �لذي بلغ ما يقارب 2.35 مليون 
�أثنائه عدة  و�أقيم  �أكتوبر،   31 �إىل   1 �لفرتة من  زي��ارة يف 
فعاليات وحفالت ترفيهية وندو�ت بارزة جذبت �لزو�ر من 

دولة �لإمار�ت و�ملنطقة و�أنحاء �لعامل. 
 28 عاما   18 �أعمارهم عن  تقل  �لتي  �ل��زو�ر  ن�صبة  وبلغت 
يف �ملئة من �لعدد �لكلي حتى �لآن، ومن �ملتوقع �رتفاع هذه 
�لن�صبة عند تو�صع برنامج �إك�صبو للمد�ر�س يف �لأ�صهر �ملقبلة 

�ملعتدلة �ملناخ.
�لزيار�ت  ن�صبة  بلغت  �لعاملية،  للزيار�ت  ع��ام  وبا�صتعر��س 
�لزيار�ت  ن�صبة  �ملئة م��ن  17 يف  �لإم����ار�ت  م��ن خ��ارج دول��ة 
�حلدث  �أن  �صيما  ل  للنظر،  لفتة  ن�صبة  وه��ي  �لإج��م��ال��ي��ة، 
�ل���دويل ي��ق��ام يف �ل��وق��ت �ل���ذي ل ت���ز�ل فيه ع��دة دول حتت 

�إك�صبو مرور  قيود �ل�صفر �لتي فر�صتها �جلائحة. و�أح�صى 
زو�ر من 185 جن�صية عرب بو�باته، فيما كانت �أكرث خم�صة 
�ل��دول��ة ه��ي �لهند و�أملانيا  ب��ل��د�ن ج��اء منها زو�ر م��ن خ��ارج 

وفرن�صا و�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�ململكة �ملتحدة.
�إك�صبو عدة مر�ت؛ حيث يحمل  وينوي غالبية �لزو�ر زيارة 
– 53 يف �ملئة - �لتذ�كر �ملو�صمية،  �أك��رث من ن�صف �ل��زو�ر 
بينما يحمل �أكرث من ربع �لزو�ر – �أي 27 يف �ملئة – تذ�كر 
�لدخول �ملتعدد، ودخل 20 يف �ملئة من �لزو�ر بتذ�كر �ليوم 
 ،2020 �ل�صتد�مة لإك�صبو  �أه��د�ف  مع  �لو�حد.  ومتا�صياً 
با�صتخد�م  �مل��وق��ع وح��ول��ه  �إىل  �ل���زو�ر  م��ن  ع��دد هائل  تنقل 
حيث  و�مل��و����ص��الت.  �لطرق  لهيئة  �لتابعة  �لنتقال  و�صائل 
مليون   1.1 و�إل��ي��ه  �إك�صبو  م��وق��ع  م��ن  �ل��رح��الت  ع��دد  بلغ 
3.6 مليون رحلة  �إجمايل  دبي من  با�صتخد�م مرتو  رحلة 
�إقامة  �إك�صبو  �ف��ت��ت��اح  منذ  ي��وم��ا   31 �أول  و�صهد  ت��ق��ري��ًب��ا. 
فعاليات �أول �أ�صبوعني من �أ�صابيع �ملو�صوعات �صمن برنامج 
�لإن�صان وكوكب �لأر�س من �إك�صبو، �مل�ص�صم ليكون م�صدر 
�إلهام لإجر�ء جماعي وجمٍد يهدف �إىل معاجلة �لتحديات 
�إك�صبو  وجمع  �ل��ع��امل.  يف  �أهمية  �لأك���رث  �لعاملية  و�لفر�س 

لفيفا م��ن �خل���رب�ء م��ن �أن��ح��اء �ل��ع��امل خ��الل �أ���ص��ب��وع �ملناخ 
و�لتنوع �حليوي �لذي بد�أ قبل موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتغري 
�لف�صاء،  �أ���ص��ب��وع  �ن��ط��الق  ق��ب��ل  وذل���ك  )كوب26-(،  �مل��ن��اخ 
�لذي �صاهم يف طرح �صبل �ل�صتفادة من ��صتك�صاف �لف�صاء 
�أ�صابيع  �صتنتطلق  �لأر������س.  ك��وك��ب  ع��ل��ى  �حل��ي��اة  لتح�صني 
�صهر  نهاية  حتى  �لآن  م��ن  �ملتبقية  �لثمانية  �مل��و���ص��وع��ات 
و�لريفية من  �لتنمية �حل�صرية  �أ�صبوع  بينما ميتد  مار�س 

�ليوم حتى �ل�صاد�س من نوفمرب. 
�حلكوميني،  �ل��ق��ي��ادي��ني  م��ن   1938 جمموعة  م��ا  و�أ���ص��اد 
�حلدث  ز�رو�  ووزر�ء  وزر�ء  وروؤ����ص���اء  دول  روؤ���ص��اء  وبينهم 
�خلطابات  و�أل��ق��و�  بالدهم  �أجنحة  �فتتحو�  حيث  �ل���دويل، 
�لوطني  باليوم  منهم  كل  و�حتفل  �لر�صمية  �لفعاليات  يف 
لبلده يف �إك�صبو 2020 دبي. وقد �أثبت �لعديد من �أجنحة 
�لدول، و�لتي بلغ عددها 192 – ولأول مرة يف تاريخ �إك�صبو 
 – م�صتقال  جناحا  م�صاركة  دول���ة  لكل  ُيخ�َص�س  �ل���دويل 
متتعها ب�صعبية خا�صة، حيث ��صتقطب جناح �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية، وهو �أحد �أكرب �لأجنحة يف موقع �إك�صبو 2020 

دبي، ن�صف مليون ز�ئر حتى �لآن. 

بعدد  �لحتفال  دبي   2020 �إك�صبو  �صهد  �لأول،  �صهره  ويف 
بارزة  فعاليات  �صمت  �لتي  و�لفخرية،  �لوطنية  �لأي��ام  من 
�لوحدة  فريق  �أد�ه  �ل��ذي  �لر�ئع  �جل��وي  �ل�صتعر��س  منها 
دو  "باتروي  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �جل��وي��ة  ل��ل��ق��و�ت  �ل���ص��ت��ع��ر����ص��ي��ة 
فر�ن�س"؛ و�إز�حة �صوي�صر� �ل�صتار عن عمل فني �صخم ملهم 
للفنان �صايب؛ وتقدمي �لفرقة �لدولية "�أورك�صرت� �ل�صباب 
�ليوم  يف  وت��ف��اه��م  ���ص��الم  ر���ص��ال��ة  �ل�صيمفونية  �لإمار�تي" 
ب�صغف  �لتذ�كر  حاملو  و��صتخدم  �ملتحدة.  ل��الأمم  �لفخري 
جو�ز�ت �صفر �إك�صبو �لتي ��صرتوها، حيث بيعت 695،437 
ن�صخة يف �ل�صهر �لأول، ليتناف�س �لزو�ر على �حل�صول على 

�أكرث عدد من �أختام �لدول يف يوم و�حد.
بعد  ف��ق��ط  �لأول  �ل�صهر  �إك�����ص��ب��و يف  م��وق��ع  �أن��ح��اء  و���ص��ه��دت 
�لنطالق تنظيم 5610 فعاليات ر�صمية مبهرة. وتقاطرت 
�إب�������د�ع جم��م��وع��ة ر�ئ���ع���ة م���ن �لفنانني  ل��ت�����ص��ه��د  �حل�������ص���ود 
دياب  عمرو  فيهم  مبن  و�لعامليني،  �لإقليميني  �ملو�صيقيني 
وك��اظ��م �ل�����ص��اه��ر و���ص��ام��ي ي��و���ص��ف. و���ص��ج��ل ع���دد م��ن �أب���رز 
�ل�صلة  ك��رة  فريق  �أول  من  �أي�صا  ظهورهم  �لريا�صة  جن��وم 
فريق  �إىل  غلوبرتوترز"  "هارمل  �لأ���ص��ه��ر  �ل���ص��ت��ع��ر����ص��ي 

"ر�ج�صتان رويالز". و�أر�صلت بع�س �لدول  �لبارز  �لكريكيت 
مو�صيقيني وموؤّدين، فيما �صمت مناق�صات جماعية �جلميع 

من قادة �لأعمال �إىل رو�د �لف�صاء.
مع دخول دولة �لإمار�ت �أ�صهر �ل�صتاء �ملعتدلة �لطق�س، من 
�ملتوقع �أن تزد�د �أعد�د �لزو�ر ب�صكل مطرد، حيث ي�صتقطبهم 
�أي�صا برنامج فعاليات �إك�صبو �ملتو��صلة. ي�صهد �صهر نوفمرب 
وحده ختام �أ�صبوع من �لفعاليات مبنا�صبة ديو�يل و�نطالق 
نان�صي عجرم ور�غب عالمة بالطرب يف �حلفلة �لثانية من 
جدول  وبد�ية  خالدة" �ملو�صيقية،  "�أم�صيات  حفالت  �صل�صة 
لدولة  �لذهبي  باليوبيل  �لحتفالية  �لفعاليات  من  حافل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبو�صول �إك�صبو 2020 دبي �إىل 
 12.8 �لفرت��صيني  �ل��زو�ر  بلغ عدد  عاملي،  رقمي  جمهور 

مليون ز�ئر منذ �لأول من �أكتوبر. 
مار�س   31 ح��ت��ى  دب���ي   2020 �إك�����ص��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  ت�صتمر 
2022، ويدعو هذ� �حلدث �لدويل �لزو�ر من جميع �أنحاء 
�حتفال  يف  ج��دي��د�ً  ع��امل��اً  معاً  ن�صنع  �أن  �إىل  �لإر����س  كوكب 
على  ممتد  وثقافاتهم  وتقدمهم  و�بتكار�تهم  �لب�صر  باإبد�ع 

مد�ر �صتة �صهور.

•• اك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

�إذ� كان جناح كولومبيا يقع يف منطقة �لفر�س 
و�لعر�ق،  لبنان  وباملقابل  ��صبانيا وم�صر  بجو�ر 
ب��ني دول  و�ل��غ��رب  �ل�صرق  ب��ني  �أن��ه��ا  يعني  فهذ� 
�لعاملية  �خلريطة  على  لكنها  و�أوروب��ي��ة،  عربية 
ت���ق���ع  يف �جل�����زء �ل�����ص��م��ايل �ل���غ���رب���ي م���ن ق���ارة 
�أمريكا �جلنوبية وتطل من �ل�صمال على �لبحر 
�لكاريبي ومن �ل�صرق فنزويال و�لرب�زيل ومن 
�لغربي  �ل�صمال  �جلنوب بريو و�لأك��و�دور ومن 
�لدولة  وهي  �لهادي  ��ملحيط  �لغرب  ومن  بنما 
�ل���وح���ي���دة يف �أم���ري���ك���ا �جل��ن��وب��ي��ة �ل���ت���ي متلك 
�لكاريبي،  و�لبحر  �لهادئ  �ملحيط  على  �صو�حل 
�صان  و�أرخ��ب��ي��ل  ج��زر  ع��دة  كولومبيا  ت�صم  كما 
و�حدة  كولومبيا  بيئياً،  وبروفيدن�صيا  �أندري�س 
�لكائنات  ع���دد  يف  ت��ن��وع��اً  دول����ة   17 �أك����رث  م��ن 
�حلية �لتي توؤويها، وتعّد �لأكرث من حيث عدد 
�لعامل،  يف  م�صاحة  وح��دة  لكل  �حلية  �لكائنات 

50 مليون و800 �ألف ن�صمة يف  وعدد �صكانها 
�ح�صائيات �لعام �ملا�صي تقريباً.

يف  �لوحيد  يعترب  �خل���ارج  م��ن  كولومبيا  جناح 
ب��ه من  مل��ا ج���اء  �مل��ل��ف��ت للنظر   2020 �أك�����ص��ب��و 

ب�صكل  ت��رق��د  بدينة  لأم����ر�أة  وجم�صم  ت��د�ع��ي��ات 
مغاير للرقود �لطبيعي ، وهذ� يعد �إبد�ع وتفكري 
ما  و�لإث���ارة،  �لده�صة  للعملية  �ل�صندوق  خ��ارج 
يجعل �لزو�ر يتهافتون على �جلناح لإكت�صاف ما 
به من مقتنيات وتر�ث ميثل هذه �لدولة �ملهمة 

على �خلريطة �لقت�صادية �لعاملية.
�ملتحدث  كافيليري،  بابلو  خ���و�ن  م��ع  ح���و�ر  ويف 
دبي،   2020 �إك�����ص��ب��و  يف  لكولومبيا  �ل��ر���ص��م��ي 
�لتعاون  لأو��صل  تعزيز�ً  �مل�صاركة جاءت  �أن  �أكد 
�مل�����ص��رتك م��ع دول���ة �لإم������ار�ت و�أن دب���ي منوذج 
�حلدث  هذ�  تنظيم  على  قدرته  و�أثبت  م�صرف 
�لكبري �لذي ي�صم �لكثري من دول �لعامل حتت 
باأريحية  نف�صه  ي��ع��رف  و�جل��م��ي��ع  و�ح���د،  �صقف 
ت�صهد  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل  م�صري�ً  للعامل،  مطلقة 
�صتى  يف  نوعية  طفرة  �لر�صيدة  قيادتها  بف�صل 
�ملرجلة  ج���د� يف  ت��زده��ر  �أن  وم��ت��وق��ع  �مل���ج���الت 
�ل���ق���ادم���ة. وع���ن م��ق��ت��ن��ي��ات �جل���ن���اح �أف�����اد بابلو 
�لل�صناعات �حلرفية  بع�س  ي�صم  �أن  كافيليري 

�لرتويج  يف  كولومبيا  �صكان  عليها  يعتمد  �لتى 
كنموذج  �ليدوية  باحلرف  و�لهتمام  �ل�صناعي 
ثقافة  تعك�س  �ل��ت��ى  و�مل�����ر�آة  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��م��وروث 
�مل�صروبات  لعر�س  مكان  خ�ص�س  كما  �ل��دول��ة، 
�خل��ا���ص��ة ب���ال���دول���ة ل��ل��ف��و�ك��ة �ل��ت��ى ت��ن��ف��رد بها 
�لقهوة  على  �لرتكيز  مع  كولومبيا  يف  �ملنطقة 
وع��ر���س �أف��خ��ر �أن���و�ع �ل��ن يف �ل��ع��امل، مم��ا ينال 
����ص��ت��ح�����ص��ان �ل�����زو�ر وي�����روق ل��ه��م ه���ذ� �لعر�س 
�ملب�صط يف �صورة ر�ئعة وتوزيع �ملثتنيات باأ�صلوب 
مريح للم�صاهدة و�ملتابعة، وذكر �أن �جلناح ي�صم 
ثالثة طو�بق يحتوي كل طابق على جانب من 
جو�نب ثقافة كولومبيا، �لطابق �لثاين يعر�س 
�ل��ث��ال��ث �لثالث  �ل��ط��اب��ق  �أم���ا  �أه���م م��دن��ه��ا،  �إىل 

فيعر�س فن �ملو�صيقى.
�لعامل يف  دول  �لتعاون بني  ���ص��رورة  على  و�أك��د 
هذه �ملرحلة و�أن �أك�صبو 2020 فر�صة عظيمة 
لعقد �ل�صفقات �لتجارية بني دول �لعامل وتبادل 
كولومبيا  جناح  يف  ونحن  و�لثقافات،  �خل��رب�ت 

يف  ب��اأن��ه  ي�صعر  و�أن  �ل��ز�ئ��ر  متعة  على  نحر�س 
�ل�صياحة  دور  نعر�س  كما  بالفعل،  كولومبيا 
ب�صاحلني  تتمتع  �لدولة  و�أن  خا�صة  �لدولة  يف 
غريها  عن  مييزها  مما  �جل��زر  وبع�س  مهمني 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة، ف�����ص��ال ع���ن م�صاهدة  �ل�����دول  م���ن 
يف  وج��دت  قلما  و�لتى  �ملتنوعة  �حلية  �لكائنات 

�أي منطقة �أخرى من �لعامل.
و�أعرب خو�ن بابلو كافيليري، �ملتحدث �لر�صمي 

�صعادته  دبي، عن   2020 �إك�صبو  يف  لكولومبيا 
على  �ل���زو�ر  �أن  مو�صحاً  �ملعر�س،  يف  بامل�صاركة 
باملعرفة  و�له���ت���م���ام  �ل���وع���ي  م���ن  ك��ب��ري  ق����در 
�أك�صبو،  �صفر  ويحر�س �جلميع على ختم جو�ز 
ز�رو�  �أنهم  �لهتمام  وه��ذ�  كثري�ً  ي�صعدنا  وه��ذ� 
كولومبيا بالفعل و�طلعو� على ثقافتها وتر�ثها 
و�أهم مو�ردها �لقت�صادية و�ل�صياحية وهذ� يعد 

مك�صب كبري من مكا�صب �أك�صبو 2020.

ملك وملكة هولندا يزوران معر�ص اإك�شبو 
لبلدهما الوطني  اليوم  يف  دبي   2020

•• دبي-الفجر: 

ماك�صيما  �مللكة  وزوجته  �ألك�صاندر  فيليم  �لهولندي  �مللك  جاللة  يح�صر 
مبنا�صبة  دب��ي،   2020 �إك�صبو  يف  هولند�  دول��ة  جلناح  �لر�صمي  �لفتتاح 
2021. وير�فق  3 نوفمرب  �ليوم �لوطني لبلدهما �لذي يو�فق �لأربعاء 
جاللتهما توم دي بروين، وزير �لتجارة �خلارجية و�لتنمية، �لذي �صيقود 
بعثة جتارية يف نف�س �لوقت �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تركز على 

�لتنمية �حل�صرية �مل�صتد�مة.
وي�����ص��ارك يف �ل��ب��ع��ث��ة �ل��ت��ج��اري��ة م��ا ي��ق��رب م��ن 50 ���ص��رك��ة ه��ول��ن��دي��ة من 
قطاعات �ملياه و�لطاقة �مل�صتد�مة و�لغذ�ء و�لتنمية �حل�صرية و�خلدمات 
رو�د  من  �لعديد  لأن  �صعيد  "�أنني  قائاًل:  بروين  دي  ويعلق  �للوج�صتية. 
طلب  هناك  للنمو.  فر�صاً  �خلليج  منطقة  يف  ي��رون  �لهولنديني  �لأعمال 
�ملثال،  �صبيل  فعلى  �لقطاعات.  ه��ذه  يف  �مل�صتد�مة  �حللول  على  هنا  كبري 
هناك تقنيات لزر�عة �ملحا�صيل با�صتخد�م كميات �أقل من �ملياه، و�إن لدى 
�صركاتنا �لكثري لتقدمه يف جمالت عدة. ويوفر �ملعر�س - وجناح هولند� 
وبقية  �خلليج  منطقة  يف  خرب�تهم  ل�صتعر��س  لل�صركات  ر�ئعة  من�صة   -
لال�صتفادة  م�صاعدتهم  على  حري�صة  �لهولندية  �حلكومة  و�إن  �ل��ع��امل. 
�مل�صاريع  وكالة  �خلارجية  �ل�صوؤون  وز�رة  كلفت  لقد  �لفر�س".  ه��ذه  من 
ثيج�صن،  �إنغريد  و�إن  �لتجارية.  �لبعثة  لتنظيم   )RVO( �لهولندية 
 ،)VNO-NCW( �لهولندية  �لعمل  و�أرب��اب  �ل�صناعة  �حت��اد  رئي�صة 
�أو�صع  برنامج  من  جزء  �ملهمة  هذه  وتعترب  �لرئي�صي.  �لأعمال  ممثل  هي 
مدته �صتة �أ�صهر يف �جلناح �لهولندي خالل معر�س �إك�صبو 2020 دبي. 
مو�صوعات  ح��ول  تتمحور  �لتي  �لأ�صابيع  م��ن  ع���دد�ً  �لربنامج  ويت�صمن 
حم�����ددة، مي��ك��ن خ��الل��ه��ا ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ه��ول��ن��دي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات �لأخ�����رى يف 
منطقة  يف  �صركاء  م��ع  تتعامل  و�أن  �صبكاتها  تنمي  �أن  �ملميزة  �لقطاعات 
و�لأمن  �ل�صحية  و�لرعاية  �ملناخ  �ملو�صوعات  وت�صمل  وخارجها.  �خلليج 
�لغذ�ئي و�ملياه. و�صيقام �حلفل �لر�صمي لليوم �لوطني على �أر�س معر�س 
�إك�صبو 2020 دبي يف �لو�صل بالز�. ومبنا�صبة �لحتفال بالعيد �لوطني 
و��صتعد�د�ً للبعثة �لتجارية، �صيتم �إغالق �جلناح �لهولندي �أمام زو�ر �إك�صبو 

يومي 2 و 3 نوفمرب 2021.

خالل اأ�شبوع التنمية احل�شرية والريفية يف اإك�شبو 2020 دبي 

الأمم املتحدة واملجل�ص العاملي للمباين اخل�شراء يطلقان دلياًل لإعادة اإعمار املناطق املت�شررة ب�شبب الكوارث وال�شراعات يف املنطقة 

حتت عنوان التحاور عرب الت�شميم..

جولة زائر تتيح ا�شتك�شاف العمارة البديعة يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر

للم�صتوطنات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج  �أع��ل��ن 
و�ملجل�س  �ملتحدة"  �لأمم  "مو�ئل  �لب�صرية 
�إطالق  عن  �أم�س  �خل�صر�ء،  للمباين  �لعاملي 
و�لدولية  �ملحلية  �ملعارف  دليل جديد يجمع 
ب�����ص��اأن �أف�����ص��ل �مل��م��ار���ص��ات �مل�����ص��ت��د�م��ة لإع���ادة 
�ملناطق  يف  �ل��ع��م��ر�ين  و�ل��ت��ج��دي��د  �لإع���م���ار 
�ل���ك���و�رث و�ل�����ص��ر�ع��ات يف  �مل��ت�����ص��ررة ب�صبب 
�ل�����ص��رق �لأو����ص���ط و���ص��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، وذلك 
بالتز�من مع �نعقاد �أ�صبوع �لتنمية �حل�صرية 

و�لريفية يف �إك�صبو 2020 دبي. 
وت�صلط �ملبادئ �لتوجيهية للدليل على �صبل 
�إع�����ادة �لإع���م���ار �مل�����ص��ت��د�م، وجت��دي��د �ملناطق 
�حل�������ص���ري���ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل�������ص���رق �لأو�����ص����ط 
����ص��رتك يف و�صعها  �ل��ت��ي  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ص��م��ال 
برنامج �لأمم �ملتحدة للم�صتوطنات �لب�صرية 

�خل�صر�ء  �مل����ب����اين  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ملكت�صبة  �ملعلومات  �لعاملية، وذلك من خالل 
و�لأ�صاليب  و�لُنُهج  �لرئي�صية،  �لق�صايا  من 
مل�صروعات  �قرت�ح حلول معتَمدة  �ملتبعة، مع 
د�عماً  �ل��دل��ي��ل  ويعترب  وجمتمعية.   ف��ردي��ة 
�لإعمار  و�إع������ادة  �لإ����ص���الح  و�إع������ادة  ل��ل��ت��ع��ايف 
�ملت�صررة  �ملجتمعات  يف  له  �ملخطط  �ملنهجي 
�أنحاء  جميع  يف  و�ل�صر�عات  �لكو�رث  ب�صبب 
ترتكها  �ل��ت��ي  �حل�صيلة  وجت�����ص��د  �مل��ن��ط��ق��ة.  
�ل��ك��و�رث و�حل���روب و�ل�����ص��ر�ع��ات على �ملدن، 
و�ملنازل،  �ل�صكنية  و�لأحياء  �لتحتية،  و�لبنية 
�ل�صحة  �أن حت��دث��ه على  مُي��ك��ن  �ل���ذي  �لأث���ر 
�جل�����ص��دي��ة و�ل��ع��ق��ل��ي��ة ل��ل��ب�����ص��ر، ول��ك��ن عندما 
ومع  �أف�صل،  نحو  على  �ملجتمعات  بناء  ُيعاد 
�ملجتمعات  ف�����اإن  �ل����ص���ت���د�م���ة،  م���ب���ادئ  دم����ج 
�لقت�صاد�ت  وتنتع�س  بال�صتقر�ر،  �صتحظى 
ف���ي���ه���ا.   وي�����ص��اع��ف �ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي خطر 

�أي�صاً، نظر� لتعر�س منطقة  �لقائم  �ل�صر�ع 
�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا للفي�صانات، 
�ل�������ربودة  �أو  �حل����������ر�رة  درج���������ات  و�رت������ف������اع 
�لغابات،  وح��ر�ئ��ق  و�جل���ف���اف،  �ل�����ص��دي��دت��ني، 
فاإن  �لبحر،   مياه  من�صوب  م�صتوى  و�رت��ف��اع 
�لفقر،  ب��زي��ادة  تهدد  �ملناخية  �لتغري�ت  ه��ذه 
كبري.   ب�صكل  �مل��و�رد  يهدد  �ل�صر�عات  وخطر 
ويوفر �لدليل �لذي �أُطلق ليتز�من مع �ليوم 
�لإعمار  لإع��ادة  �صامال  �إط��ار�  للمدن،  �لعاملي 
على  يرتكز  �حل�صرية  �ملناطق  يف  و�لتجديد 
��م��م هذ�  ���صُ وق���د  �مل�����ص��ت��د�م��ة.  �لبيئة  م��ب��ادئ 
�لدليل لت�صتخدمه �جلهات �ملعنية على نطاق 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ملحلية،  و����ص��ع، م��ث��ل �حل��ك��وم��ات 
و�ملنظمات غري �حلكومية، ومنظمات �ملجتمع 
و�ملهنيني  �خل��ا���س،  �لقطاع  وكيانات  �مل��دين، 
�س  ملفوَّ ووف���ق���ا  �حل�������ص���ري���ني.   و�ل��ب��اح��ث��ني 
�لالجئني،  ل�����ص��وؤون  �ل�صامي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

�أفريقيا  فاإن منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 
ونازح،  لج��ئ  مليون   15 ح��و�يل  ��صت�صافت 
وقد   .2018 وع��ائ��دي��ن يف  وط��ال��ب��ي جل���وء 
ونزحو�  �صخ�س  10 ماليني  �أك��رث من  د  �ُصرِّ

و�صوريا  �لعر�ق  يف  �ل�صر�عات  ب�صبب  د�خليا 
و�ليمن، حيث �أ�صبح هناك 7.2 مليون لجئ 
و�مل�صاعدة  للحماية  يحتاجون  جلوء  وطالب 

يف بلد�ن �ملنطقة وخارجها. 

•• دبي- الفجر 

برو�ئع  دب���ي   2020 �إك�����ص��ب��و  م��وق��ع  ي��زخ��ر 
�ل��ب��دي��ع��ة، ومي��ك��ن �لآن ملحبي  �ل��ع��م��ارة  ف��ن 
بجولة  ي��ح��ظ��و�  �أن  �مل���ع���م���اري���ة  �ل��ه��ن��د���ص��ة 
يف  �ملميزة  �ملباين  من  �لكثري  عرب  �إر�صادية 
"�لتحاور  بعنو�ن  ز�ئ��ر  جولة  بف�صل  �ملوقع 
و�ح��دة من �جلولت  �لت�صميم"، وهي  عرب 
�ملُعّدة خ�صي�صاً لتالئم �لهتمامات �ملتنوعة، 
�لرتفيهية  �لأن�����ص��ط��ة  �إىل  �لأط���ع���م���ة  م���ن 

للعائالت.  
�إك�صبو  يف  �مل���وج���ودة  �ل��ع��م��ارة  من���اذج  تظهر 
مهند�صون  ���د  ُج���نِّ ق���د  �أن�����ه  دب����ي   2020
ت�صميم  و���ص��رك��ات  م��ع��روف��ون  م��ع��م��اري��ون 
�ملوقع،  �أرج���اء  جميع  من  عاملية  �صهرة  ذ�ت 
تدريجيا.  و�لتفكري  �لتعبري  وُمنحو� حرية 
�ملعرو�صة  �لهند�صية  و�لتقنيات  فالإن�صاء�ت 

جذ�بة ور�ئ��دة، ويف حالت كثرية، لي�س لها 
مثيل على كوكبنا.

تبد�أ �جلولة عند و�ح��دة من بو�بات دخول 

من  �ملُ�����ص��ت��وح��اة  �ل���ث���الث   2020 �إك�����ص��ب��و 
�لكربون،  �أل��ي��اف  م��ن  و�مل�صنوعة  �مل�صربية 
و�لتي �صممها �ملهند�س �ملعماري �لربيطاين 

�حلائز على عدد من �جلو�ئز �لعاملية، �آ�صف 
�ملو�صوعات  خان، ولكل منطقة من مناطق 
�خل��ا���ص��ة، حيث  بو�بتها  �مل��وق��ع  �ل��ث��الث��ة يف 
ب���د�ي���ة حمادثة  �إىل  �مل�����ص��رب��ي��ة  ل��غ��ة  حت����ّول 
�إك�صبو  ���ص��ع��ار  ت�صتح�صر  �لأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 

حلقة. �صكل  على  �مل�صّمم   2020
ومل�صاهدة �لدمج بني مو�د �لبناء �لتقليدية 
وتقنيات �لت�صميم �حلديثة، �صتكون �لوجهة 
�لتالية جناح �لنم�صا، حيث تكت�صف جمموعة 
من �ملخاريط �ملقطوعة لتكوين �أمناط من 
للر�حة  �ل��زو�ر  تدعو  بينما  و�لظل،  �ل�صوء 

وتاأمل �ملعر�س �ملحيط. 
�ملُدجمة  �حل����د�ث����ة  م���ن  �مل���زي���د  وت���ع���َر����س 
ب��ال��ت��ق��ال��ي��د يف ج��ن��اح �مل���غ���رب، �ل����ذي ميثل 
�لأجد�د  ��صتخدمها  �لتي  للمناهج  تكرميا 
�لو�قعة  �ل���دول���ة  �مل��ا���ص��ي يف  ق���رى  ب��ن��اء  يف 
�جلانب  من  �لرغم  وعلى  �أفريقيا.  ب�صمال 

معقد،  �خلارجي  �لت�صميم  ف��اإن  �لتاريخي، 
وم�صّوق، وم�صتقبلي.

ُمبهر�،  عر�صا  �ملتحدة  �ململكة  جناح  ويقدم 
ُم��زّي��ن��ا ب��ك��ل��م��ات جُم��ّم��ع��ة م��ن �ل�����زو�ر، وهو 
ي��ع��ر���س ع��ل��ى �أح�����د ج��ان��ب��ي �جل����ن����اح، وقد 
�ختريت و�أُدخلت ب�صورة حلظية د�خله، ثم 
�أُدجمت مب�صاعدة تقنية �لذكاء �ل�صطناعي 
د�ئمة  �صعرية  ر���ص��ال��ة  لإن�����ص��اء  كبري  ب�صكل 

�لتغري.
ومي��ك��ن �ل��ق��ول �إن ج��ن��اح رو���ص��ي��ا ه��و �مل�صهد 
�لأكرث �إبهار�ً بالو�نه �لباهية يف �ملوقع، حيث 
بقو�س  وُيحاط  �لهند�صية،  يتحدى �حلدود 
قزح من �لألو�ن، مثل كوكب متعدد �لألو�ن 

مغطى بحلقات متحدة �ملركز.
وُي���غ���ط���ى ج���ن���اح ف��رن�����ص��ا �ملُ�������ص���م���ى ب����األ����و�ح 
�ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة  ت�صتخدم  كهرو�صوئية 
د�خله  �مل���وج���ودة  �ل��ع��ر���س  م�صاحة  ل��ت��زوي��د 
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يوؤثر ارتفاع �شغط الدم على عدد كبري من البالغني، لكن ال�شتغناء 
الدم  �شغط  خف�ص  يف  ي�شاعد  ق��د  حم��ددة  اأطعمة   14 ع��ن 

لديك.
رئي�شية  حتذير  عالمة  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  ويعد 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  وميكن  خطرية،  باأمرا�ص  لالإ�شابة 
تركت  اإذا  دماغية  و�شكتات  قلبية  نوبات  ح��دوث 
دون عالج.وُين�شح بفح�ص �شغط الدم ب�شكل متكرر، 

حيث ل تظهر عليه اأعرا�ص وا�شحة دائما.

تزيد  �ل��ذي��ن  �لأ�صخا�س  وُين�صح 
بفح�س  عاما   40 ع��ن  �أع��م��اره��م 
�صغط �لدم كل خم�س �صنو�ت، يف 
�ل��ذي��ن يعتربون  �أول��ئ��ك  �أن  ح��ني 
معر�صني خلطر �لإ�صابة بارتفاع 
�ل��دم يجب عليهم فح�صه  �صغط 

مرة و�حدة كل عام.
ويقول �خلرب �لو�عد �إنه �إذ� كنت 
�أو  �ل��دم،  تعاين من �رتفاع �صغط 
ترغب يف تقليل فر�س �لإ�صابة به، 
�لتغيري�ت  بع�س  �إج��ر�ء  فيمكنك 
�ل�صهلة جد� على نظامك �لغذ�ئي 

ومنط حياتك ملكافحته.
من  ن���وع���ا  �ل�14  ه����ي  م����ا  �إذن، 
جتنبها  ي���ج���ب  �ل���ت���ي  �لأط���ع���م���ة 

خلف�س �صغط �لدم؟

ملح  1-
�ل�صو�ئل  ت���و�زن  على  �مل��ل��ح  ي��وؤث��ر 
�رتفاع  ي�صاهم يف  �ل��دم، ما قد  يف 

�صغط �لدم.
�لكحول  2-

 -3 �لأطعمة �لد�صمة
�لأطعمة  �أن هناك بع�س  يف حني 
�ل��ت��ي ت���وؤث���ر ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر على 
ق�������ر�ءة ���ص��غ��ط �ل�������دم، ي���ج���ب �أن 
طعام  ت���ن���اول  �إىل  �أي�����ص��ا  ت���ه���دف 

�صحي ب�صكل عام.
�حلمر�ء �للحوم   -  4

ل��ل��ت��خ��ل��ي عنها  م�����ص��ط��ر�  ل�����ص��ت 
متاما، لكن �لتقليل من ��صتهالك 
�إذ�  جيدة  فكرة  �حل��م��ر�ء  �للحوم 
�صغط  خ��ف�����س  يف  ت���رغ���ب  ك���ن���ت 

�لدم.
�جلاهزة �لوجبات   -  5

�لوجبات  ه��ذه  حت��ت��وي  �أن  ميكن 
من  عالية  م�صتويات  على  �أحيانا 

�مللح. 
�لزبدة  -  6

�مل�صبعة،  ب��ال��ده��ون  غنية  �ل��زب��دة 
�أم��ر ل ين�صح به ملن يعانون  وهو 

من �رتفاع �صغط �لدم. 
�ملجمدة �لبيتز�   7-

�لطماطم كات�صب   -  8

�ملقددة �للحوم   9-
�ملعاجلة  �للحوم  تعالج  م��ا  غالبا 
مليئة  �أن����ه����ا  ي���ع���ن���ي  م����ا  ب���امل���ل���ح، 

بال�صوديوم.
�ملعلب �حل�صاء   10-

�ل�صكرية �مل�صروبات   11-
�ملعجنات  12-

�ح����ت����و�ء  �إىل  �مل���ع���ج���ن���ات  مت���ي���ل 
�لزبدة ون�صبة عالية من �لدهون 
�مل�صبعة، �لتي ت�صبب �رتفاع ن�صبة 
�ل��ك��ول��ي�����ص��رتول يف �ل����دم و�ل����ذي 
�رتفاع  �إىل  �أن يوؤدي  بدوره ميكن 

�صغط �لدم.
�مل�صنعة �للحوم   13-

ميكن �أن حتتوي على ن�صبة عالية 
م��ن �مل��ل��ح و�ل���ده���ون �مل�����ص��ب��ع��ة، ما 
ي��ج��ع��ل��ه��ا و���ص��ف��ة لرت���ف���اع �صغط 

�لدم.
�مل�صنعة �لكربوهيدر�ت   14-

�لكربوهيدر�ت  �أن  �أي�����ص��ا  ث��ب��ت 
�مل����ك����ررة ل��ه��ا ت���اأث���ري ع��ل��ى �صغط 

�لدم. 

تغيريات �شهلة جدا على نظامك الغذائي ومنط حياتك 

جتنبها  ينبغي  الأطعمة  من  نوعا   14
اإذا كنت تعاين من ارتفاع �شغط الدم

درا�شة: 4 مالعق كبرية من زيت الذرة يف 
اليوم قد تخف�ص الكولي�شرتول يف الدم!

با�صتخد�م  �لطهي  ب��اأن  �لتغذية  خ��رب�ء  ين�صح 
�ل���ده���ون و�ل���زي���وت، وخ��ا���ص��ة زي���ت �ل�����ذرة، قد 
خلف�س  �ملبذولة  �جلهود  مع  �ل��و�ق��ع  يف  يعمل 

م�صتويات �لكولي�صرتول يف �لدم. 
وقّيمت در��صة حديثة، ُن�صرت يف جملة �لتغذية، 
جم��م��وع��ة م��ن 25 ب��ال��غ��ا ي��ع��ان��ون م��ن �رتفاع 
�لكولي�صرتول يف �لدم، و��صتهلكو� �أربع مالعق 

كبرية من زيت �لذرة يوميا.
خّف�س  �ل��ذرة  زيت  تناول  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
م�����ص��ت��وي��ات �ل��ك��ول��ي�����ص��رتول ب��ن�����ص��ب �أك����رب من 
زيت  من  مكافئة  كمية  تناولو�  �لذين  �أول��ئ��ك 

جوز �لهند.
ف��اإن خف�س �لكولي�صرتول  وع��الوة على ذل��ك، 
�لتي  �ل��وح��ي��دة  �ل�صحية  �ل��ف��ائ��دة  فقط  لي�س 
تاأتي من زيت �لذرة. وقد تقلل �لذرة �أي�صا من 

خطر �لإ�صابة مبر�س �ل�صكري.
وت��ت��م��ت��ع �ل�����ذرة �أي�����ص��ا ب��ال��ق��درة ع��ل��ى حت�صني 
م���و�د من  ع��ل��ى  لأن��ه��ا حت��ت��وي  �له�صم  عملية 

�لألياف �لطبيعية.
�أي�صا يف جملة  ُن�صرت  �لتي  �لدر��صة،  ووج��دت 
و�ألياف  ��صتهالك بويل دك�صرتوز  �أن  �لتغذية، 
�ل�����ذرة �ل��ق��اب��ل��ة ل���ل���ذوب���ان، وه���م���ا ن���وع���ان من 

�لألياف �ملوجودة يف �لذرة، كان مرتبطا بزيادة 
�إنتاج �لرب�ز ب�صكل متكرر.

ديريك  �لدكتور  �لدر��صة،  يف  �لباحث  و�أو�صح 
�لرب�ز  وزن  م��ن  "تزيد  �مل��ادت��ني  ك��ال  �أن  ت��ي��م، 
�إ���ص��اف��ة �لألياف  ل��دى �لأف����ر�د �لأ���ص��ح��اء عند 
يتم قبول  لأن��ه  ون��ظ��ر�  و�لكعك.  �حل��ب��وب  �إىل 
�لزيادة يف وزن �لرب�ز كموؤ�صر حيوي لتح�صني 
�لألياف  �أن هذه  �لنتائج  �لرت�خي، تظهر هذه 
�لأطعمة  �إىل  �إ���ص��اف��ت��ه��ا  ع��ن��د  �ل��ت��ل��ني  حت�����ص��ن 

و�مل�صروبات �مل�صنعة".
وهي   - �لأم��ع��اء  بكترييا  �أي�����ص��ا حت�صني  وي��ت��م 
- عندما  �له�صم  للم�صاعدة يف  �أخ��رى  طريقة 

يتم دمج �لذرة يف نظامك �لغذ�ئي.
�أمر�  �لأمعاء  لبكترييا  �ل�صحي  �لتو�زن  ويعد 
�صروريا لي�س فقط للحفاظ على �صحة �جلهاز 
�له�صمي، ولكن �أي�صا لتعزيز �صحة �لتو�زنات 
ما  �أن  حيث  �له�صمي،  �جل��ه��از  يف  �لكيميائية 
%70 من جهاز �ملناعة يف �جل�صم  يقرب من 

يقع د�خل �لقناة �له�صمية.
�إىل  �ل��ذرة  بع�س  �إ�صافة  ف��اإن  وحل�صن �حل��ظ، 
على  �حلفاظ  يف  ي�صاعد  قد  �لغذ�ئي  نظامك 

هذ� �لتو�زن �لأ�صا�صي �صليما.
 PLOS ووج����دت در�����ص���ة ح��دي��ث��ة ُن�����ص��رت يف
لها  للذوبان  �لقابلة  �لذرة  �ألياف  �أن   ،One

تاأثري حيوي، 
م���ا ي�����������زي��د م���ن ك��م��ي��ة �ل��ب��ك��ت��ريي��ا �مل���ف���ي���دة يف 
يف  �خُتربو�  �لذين  للمر�صى  �له�صمي  �جلهاز 
نظامك  كمية  ب�صاأن  قلقا  كنت  �ل��در����ص��ة.و�إذ� 
�لغذ�ئي، �صو�ء كان ذلك ب�صبب عاد�ت �لنغالق 
ي�صاعدك  فقد  �ل�صغري،  �له�صمي  �جل��ه��از  �أو 
لفرتة  ممتلئا  �ل��ب��ق��اء  على  �لتقليدي  �ل��ع��الج 

�أطول.

منطقة  يف  ب���الأمل  �ل�صعور  �أن  �جلميع  يعتقد 
�أو �أمل  �لقلب، ي�صري �إىل �حت�صاء ع�صلة �لقلب 
ع�صبي. ولكن يف �لو�قع قد ي�صري �إىل م�صكالت 

خطرية يف �ملعدة و�لرئتني وحتى يف �لدماغ.
ويو�صح �لطبيب �لرو�صي �ألك�صندر ميا�صنيكوف، 
يف حديث تلفزيوين، كيف نفهم �أن �صبب �لأمل 

يف �لقلب، ومتى يجب فور� مر�جعة �لطبيب.

من  �مل��ري�����س  مت��ك��ن  �إذ�  ميا�صنيكوف،  وي��ق��ول 
�لإ�صارة بال�صبط �إىل مكان �لأمل فاإن هذ� يعني 
�أن �صبب �لأمل لي�س يف �لقلب. و�إذ� قال �إن �لأمل 
يف جميع �أنحاء �صدره، فهذ� دليل على �إ�صابته 

بذبحة �صدرية فعال.
وي�صيف، �ل�صبب �لآخر �لذي �صيده�س �جلميع، 
هو �لهرب�س �لنطاقي، وهو مر�س معد ي�صيب 

�لأ�صخا�س �لذين �صبق �أن ��صيبو� بجدري �ملاء. 
�أملا �صديد� خالل  �أن ي�صبب  وهذ� �ملر�س ميكن 

فرتة طويلة.
�ل�صدر  يف  �لأمل  �أن  �إىل  ميا�صنيكوف،  وي�صري 
�جلهاز  يف  م�����ص��ك��الت  ب�صبب  ي��ظ��ه��ر  �أن  مي��ك��ن 

�له�صمي، 
و�لأمل �لع�صبي ونوبات �لهلع. كما �أن �لأ�صنان 

�مل�صابة ميكن �أن ت�صبب �أملا يف �ل�صدر.
يف  ل���الأمل  �حلقيقي  �ل�صبب  مل��ع��رف��ة  وي�����ص��ي��ف، 
يعاين  م��ن  �إىل  �لنتباه  يجب  �لقلب،  منطقة 

منه ولي�س �إىل طبيعة �لأمل.
ويقول، "لكي نفهم من هم �أكرث عر�صة لالأمل 
بالعتبار-  �لأخ����ذ  ي��ج��ب  �ل��ق��ل��ب.  منطقة  يف 
و�رتفاع  و�ل��ور�ث��ة  و�ل��ت��دخ��ني  و�لعمر  �جلن�س 
�لكولي�صرتول  وم�صتوى  �ل��دم  �صغط  م�صتوى 

و�ل�صكر يف �لدم ووزن �ل�صخ�س وهل يعاين من 
م�صكالت يف �لكلى، وعلى �صوء هذه �ملعلومات، 

ن�صتخل�س �لنتائج".
ت�صكو  عاما   20 عمرها  فتاة  كانت  �إذ�  فمثال، 
من �أمل يف �ل�صدر، ل تدخن ول ت�صرب �لكحول، 
فعلى �لطبيب �لبحث عن �أمر��س �أخرى تعاين 
50 عاما،  ع��م��ره  ك���ان رج���ال  �إذ�  و�أم����ا  م��ن��ه��ا. 
كبري  �لقلب  باحت�صاء ع�صلة  �إ�صابته  فاإحتمال 

جد�.
�لقلب  من  �لأمل  ك��ان  �إذ�  ميا�صنيكوف،  ويوؤكد 
فعال، فاإن �حلالة �صيئة، لأن �لقلب ل يعلن عن 

نف�صه يف �حلالت �لعتيادية.
ويقول، "يجب معرفة عو�مل �خلطر �حلقيقية 
�لتدخني  ع����ن  �لإق��������الع  ب��ك��ي��ف��ي��ة  و�ل���ت���ف���ك���ري 

وتخفي�س �لوزن".

كيف منّيز بني اآلم ال�شدر والقلب؟
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�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 219451 بتاريخ: 2014/10/12

�مل�صجلة بالرقم: 219451 بتاريخ: 2015/02/11
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/11/01 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 257426 بتاريخ: 2016/07/31

�مل�صجلة بالرقم: 257426 بتاريخ: 2017/02/15
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/11/01 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 257615 بتاريخ: 2016/08/02

�مل�صجلة بالرقم: 257615 بتاريخ: 2017/02/15
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 2790 بتاريخ: 1993/10/17
�مل�صجلة بالرقم: 2790 بتاريخ: 1995/09/07

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 2787 بتاريخ: 1993/10/17
�مل�صجلة بالرقم: 2787 بتاريخ: 1995/09/12

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي   بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 4072 بتاريخ: 1993/12/26
�مل�صجلة بالرقم: 4072 بتاريخ: 1995/12/10

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 318299 بتاريخ: 2019/10/03

�مل�صجلة بالرقم: 318299 بتاريخ: 2020/01/15
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 253004 بتاريخ: 2016/05/03

�مل�صجلة بالرقم: 253004 بتاريخ: 2016/10/26
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن بالن�سر        

 1259/2021/18  عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �بوزيد عمر�ن �حمد  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ص�صة عقار 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )519.360(

وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/11/11 �ل�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1511/2021/322 ��ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202
و�لر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق�����م:976/2021  �ل��دع��وى  يف  �حلكم  �إ�صتئناف   : �ل�صتئناف  مو�صوع 

و�مل�صاريف و�لتعاب. 
�مل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

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

�ملطلوب �إعالنه :  1- هود�ن نور عبد�هلل  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:976/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �لثنني  �ملو�فق  2021/11/8  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8131/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به  �أد�ء  �أمر  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4355/2021 

وقدره )6048460( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �لفا فينت�صر لال�صتثمار �س.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج �ملو�صى - �لطابق �لعا�صر 101 - متحرك:0505255858 
khalid@alphavinv.com:مكاين:2646090014 - �لمييل -

وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�صي
 - قري�صي  �للطيف  عبد  لطيف  بن  خ��رم   -2 م.د.م.����س  �جنينريينغ  بيرتوين   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�صفتهما : منفذ �صدهما
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
وقدره )6048460( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 359004:تاريخ: 2021/09/07
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: ثري �م كومبني 
وعنو�نه: ثري �م �صنرت ، 2501 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة                

         
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10

�لطبية  �لطو�قم  قبل  من  لال�صتخد�م  �لتنف�س  �أجهزة  حتديًد�  ئي(  بيه  )بيه  �ل�صخ�صية  �حلماية  معد�ت 
و�لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�صحية.

و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة AURAباللغة �لإجنليزية
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 177687

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 359942:تاريخ: 2021/09/20
بيانات �لأولوية: 

�ل�صم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد 
وعنو�نه: وحدة �إ�س  317، �لطابق 3، �أبر�ج �لإمار�ت �ملالية ، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س. ب.  79947،  دبي 

، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�شورة العالمة        

   
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9

لل�صجائر  بطاريات  �للكرتونية،  لل�صجائر  �صحن  جهزة  ما�س  ورق  �لثقاب،  �أع���و�د  �ملدخنني،  �أدو�ت  تبغ، 
�ل�صجائر  �أجهزة �صحن لبطاريات  لل�صجائر �للكرتونية،  ��س بي  يو  �أجهزة �صحن عرب منفذ  �للكرتونية، 
و�ملبخر�ت،  �للكرتونية  لل�صجائر  حممولة  �صحن  �صناديق  �للكرتونية،  لل�صجائر  بر�مج  �للكرتونية، 

بطاريات للمبخر�ت، �أجهزة �صحن للمبخر�ت.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة OOKA SENSE STATION باللغة �لإجنليزية على 

ي�صارهم ر�صم لد�ئرتني فوق بع�صهما.
  �ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 178260

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم 359943:تاريخ: 2021/09/20

بيانات �لأولوية: 
�ل�صم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد 

وعنو�نه: وحدة �إ�س  317، �لطابق 3، �أبر�ج �لإمار�ت �ملالية ، مركز دبي �ملايل �لعاملي، 
�س. ب.  79947،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة             
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34

تبغ، �أدو�ت �ملدخنني، �أعو�د �لثقاب، ورق ما�س لغاليني �لتبغ، �أدو�ت لال�صتخد�م مع �لتبغ، مناف�س �صجائر، �صجائر، �صجائر 
�صناديق  �للكرتونية،  �ل�صي�صة  �أنابيب  للتدخني،  �لكرتونية  غاليني  �لكرتوين،  �صيجار  �لكرتونية،  �أرجيلة  �لكرتونية، 
لفافات  �لنيكوتني،  ل�صتن�صاق  �لكرتونية  �أجهزة  و�لأرجيلة،  �للكرتونية  لل�صجائر  �صو�ئل  �للكرتونية،  �ل�صجائر  وعلب 
ولفافات تعبئة لل�صجائر �للكرتونية، �أطقم تدخني لل�صجائر �للكرتونية، بخاخات لل�صجائر �للكرتونية، علب لل�صجائر 
�للكرتونية، حجارة �لنار )�ل�صو�ن(، منكهات بخالف زيوت �لعطرية لال�صتخد�م يف �ل�صجائر �للكرتونية و�لأرجيلة، تبغ 
منكه، منكهات بخالف زيوت �لعطرية للتبغ، مع�صل ع�صبي )بد�ئل �لتبغ(، �أع�صاب للتدخني، �أرجيلة، تبغ �لأرجيلة، �أنابيب 
�لأرجيلة، ولعات للمدخنني، تبغ حمتوي على منثول، حجارة بخارية لالأرجيلة، تبغ �ل�صي�صة، �أنابيب �ل�صي�صة، فالتر تبغ، 
�أوعية وعلب �لتبغ، بد�ئل �لتبغ، م�صاحيق تبغ، دبابي�س تبغ، �أكيا�س تبغ،  علب تبغ، تبغ �للف، تبغ بدون دخان، تبغ ومنتجات 
�أنابيب مبخر�ت �ل�صجائر بدون دخان، مبخر�ت لأغر��س �لتدخني،  �أو م�صّنع،  �لتبغ )مبا يف ذلك بد�ئل �لتبغ(، تبغ خام 

مبخر�ت فموية للمدخنني، مبخر�ت �صخ�صية و�صجائر �لكرتونية و�أرجيلة �لكرتونية ومنكهات وحماليل لها.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة OOKA SENSE STATION باللغة �لإجنليزية على ي�صارهم ر�صم 

لد�ئرتني فوق بع�صهما.
  �ل�صرت�طات: 

�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 178261

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  146467بتاريخ: 2010/08/26

�مل�صجلة بالرقم:  146467بتاريخ: 2012/06/24
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  185677بتاريخ: 2013/01/27

�مل�صجلة بالرقم:  185677بتاريخ: 2014/06/16
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل :2021/11/01 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 190053 بتاريخ: 2013/04/14

�مل�صجلة بالرقم: 190053 بتاريخ: 2014/07/24
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  200023بتاريخ: 2013/10/27

�مل�صجلة بالرقم:  200023بتاريخ: 2014/09/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 223706 بتاريخ: 2014/12/21

�مل�صجلة بالرقم: 223706 بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 1647 بتاريخ: 1993/08/18
�مل�صجلة بالرقم: 1647 بتاريخ: 1995/02/12

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 1654 بتاريخ: 1993/08/18
�مل�صجلة بالرقم: 1654 بتاريخ: 1997/02/02

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 177196 بتاريخ: 2012/07/29

�مل�صجلة بالرقم: 177196 بتاريخ: 2014/02/10
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 183607 بتاريخ: 2012/12/17

�مل�صجلة بالرقم: 183607 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  224120بتاريخ: 2014/12/25

�مل�صجلة بالرقم:  224120بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 1
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  224121بتاريخ: 2014/12/25

�مل�صجلة بالرقم:  224121بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  224122بتاريخ: 2014/12/25

�مل�صجلة بالرقم:  224122بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  224123بتاريخ: 2014/12/25

�مل�صجلة بالرقم:  224123بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 39
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  224124بتاريخ: 2014/12/25

�مل�صجلة بالرقم:  224124بتاريخ: 2015/06/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 40
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 240331 بتاريخ: 2015/09/13

�مل�صجلة بالرقم: 240331 بتاريخ: 2016/08/07
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 243497 بتاريخ: 2015/11/11

�مل�صجلة بالرقم: 243497 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 243499 بتاريخ: 2015/11/11

�مل�صجلة بالرقم: 243499 بتاريخ: 2016/07/19
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
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�شوؤون املواطنني وجمل�ص �شيدات الأعمال بعجمان 
يتعاونان لدعم اأ�شحاب امل�شاريع وتبادل اخلربات

•• عجمان-وام:

جمل�س  مع  تفاهم  مذكرة  عجمان  �إم��ارة  يف  �ملو�طنني  �صوؤون  مكتب  وق��ع 
و�لعمل  �لتعاون  �أو����ص��ر  تعزيز  نحو  �صعياً  وذل��ك  عجمان،  �أع��م��ال  �صيد�ت 

�مل�صرتك لتحقيق �أهد�ف �لطرفني و�ل�صتفادة من �لإمكانيات �ملتوفرة.
�هلل  عبد  �ل�صيخ  من  كل  �لعمال  لريادة  عجمان  مركز  يف  �لتفاقية  وق��ع 
بن ماجد �لنعيمي مدير عام مكتب �صوؤون �ملو�طنني يف عجمان و�لدكتورة 
�أعمال عجمان بح�صور مرمي  �آل علي رئي�صة جمل�س �صيد�ت  �آمنة خليفة 

�ملعمري �ملدير �لتنفيذي ملكتب �صوؤون �ملو�طنني.
و�أ�صار �ل�صيخ عبد �هلل بن ماجد �لنعيمي �إىل �أهمية �ملذكرة ودورها يف دعم 
�أن مكتب  �لتنمية �ملحلية مو�صحاً  �لفاعلة يف  �ملبذولة للم�صاهمة  �جلهود 
�إىل  ي�صعى  �لر�صيدة  �لقيادة  من  بتوجيهات  عجمان  يف  �ملو�طنني  ���ص��وؤون 

تنويع �صر�كاته بهدف توفري �صبل حياة كرمية للمو�طنني.
ت�صجيع  على  �إيجابي  تاأثري  له  �لطرفني  بني  �لتعاون  �ن  �لنعيمي  و�أك��د 
�إىل جانب  م�صاريع خا�صة  تنفيذ  �لأفكار يف  �أ�صحاب  �ملو�طنني  و�إنخر�ط 
تهيئة �ملناخ �ملالئم لنمو �أعمال �أ�صحاب �مل�صاريع �لقائمة وتعزيز ��صتد�متها. 
من جانبها �أكدت �صعادة �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي �أن �ملجل�س ي�صعى من 
خالل �ل�صر�كة مع مكتب �صوؤون �ملو�طنني يف �إمارة عجمان �إىلتنويع قائمة 
�صر�كاته �لتي ت�صهم يف دعم قطاع �لأعمال و�مل�صاريع �لريادية م�صرية �يل 
�ن مذكرة �لتفاهم مع مكتب �صوؤون �ملو�طنني يف �إمارة عجمان تاأتي بهدف 
حتفيز �أ�صحاب �مل�صاريع و�لأفكار من �ملو�طنني و�ملو�طنات لتحقيق �لنجاح 
�لر�صيدة يف دعم  قيادتنا  روؤي��ة  �إ�صافًة �يل مو�كبة  �لقت�صادية  و�جل��دوى 

�مل�صاريع �لتي تخ�س �ملر�أة وتعززم�صاركتها يف تنمية �لقطاع �لقت�صادي.
�خلدمات  ت��ق��دمي  على  �جل��ان��ب��ان  �صيتعاون  �لتفاهم  م��ذك��رة  خ��الل  وم��ن 
و�لتعاون يف عدة جمالت  �مل�صاريع وتبادل �خل��رب�ت  �أ�صحاب  �ملوجهة �ىل 
ور�ئ��د�ت �لعمال  برو�د  �ل�صلة  ذ�ت  و�ملبادر�ت  �مل�صاريع  �لتن�صيق يف  ومنها 
وور�س  و�ل��ن��دو�ت  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  تنظيم  يف  �مل�صاركة  جانب  �إىل 

�لعمل ذ�ت �لعالقة بالطرفني وتن�صيق �مل�صاركة باملعار�س �خلارجية.

�شراكة بني دبي للمهرجانات والتجزئة وجي اأم 
جي لتنظيم فعاليات خالل حتدي دبي للياقة

•• دبي - وام:
جي”  �أم  “جي  م��ع  �تفاقية  و�لتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ص�صة  وقعت 
تعزيز  �إىل  تهدف  و�لأغ��ذي��ة  و�ل�صحة  �لريا�صة  قطاعات  يف  �ملتخ�ص�صة 
و�لأن�صطة  �لفعاليات  م��ن  جمموعة  يف  بينهما  �لإ�صرت�تيجية  �ل�صر�كة 
مكانة  تر�صيخ  بهدف  للياقة”  دب��ي  “حتدي  خ��الل  �ملدينة  يف  �لريا�صية 
�لتفاقية يف مقر  وق��ع  �ل��ع��امل.  ر�ئ��دة على م�صتوى  ريا�صية  دب��ي كوجهة 
�لتنفيذي  �ملدير  �خلاجة  �أحمد  بدبي  �لتجاري  و�لت�صويق  �ل�صياحة  د�ئ��رة 
جمل�س  رئي�س  نائب  باقر  وحممد  و�لتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�ص�صة 
�ل�صر�كة  ه��ذه  ومب��وج��ب  ج���ي«.  �أم  “جي  يف  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة 
تنظيم  يف  �ل��ط��رف��ان  �صيتعاون  ���ص��ن��و�ت  ث��الث  متتد  �ل��ت��ي  �لإ�صرت�تيجية 
دبي  “حتدي  برنامج  �صترثي  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�صطة  م��ن  جمموعة 

للياقة” مبا يف ذلك “حتدي دبي للجري” �ملميز.

انطالق اأ�شبوع النفط الإفريقي فى دبي الإثنني املقبل لتعزيز احلوار حول التنوع وامل�شاواة بقطاع الطاقة
•• دبي-وام: 

خالل   2021 �لإفريقي  �لنفط  �أ�صبوع  ي�صت�صيف 
�لفرتة من 8 �إىل 11 نوفمرب �جلاري بدبي نخبة 
�لعديد  من  و�مل�صوؤولني  و�ل��وزر�ء  �لقر�ر  �صناع  من 
م���ن �ل�����دول �لإف��ري��ق��ي��ة و���ص��ي��وف��ر �مل���وؤمت���ر من�صة 
�لإيجابية  و�مل�صاركة  و�حللول  �ل�صرورية  للنقا�صات 
حول �لتحديات �لرئي�صة �لتي تو�جه قطاع �لطاقة 
يف  �ملعنيني  م��ع  �ل�صر�كات  �صي�صهل  كما  �إفريقيا  يف 
�إىل قطاع  �ل�صتثمار�ت  �لأو�صط و��صتقطاب  �ل�صرق 

�لنفط و�لغاز �لإفريقي.
ويقام “�أ�صبوع �لنفط �لإفريقي” بالتعاون مع “لني 
�أ�صبوع  “م�صرعات  م��ب��ادرة   LIEN �إن��ريج��ي«  �إن 
�لتي   ”2021 �لتنوع و�ل�صمول  �لإفريقي:  �لنفط 
�لذي  �لتحول  يف  و�ل�صمول  �لتنوع  دور  على  تركز 
ي�صهده قطاع �لطاقة يف �إفريقيا من خالل حو�ر�ت 
و�ملخت�صني  �خل����رب�ء  م��ن  ن��خ��ب��ة  ت�صت�صيف  ب��ن��اءة 
قطاع  يف  �ل�صامل  �لنمو  دف��ع  بهدف  �جلن�صني  م��ن 
�لطاقة. ويهدف �ىل ت�صجيع �ملمار�صات �لتي ت�صمن 
�لعمل يف خمتلف  مكان  �مل�صاو�ة يف  �أك��رب من  ق��دًر� 
للمر�أة  بالن�صبة  �صيما  ل  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ج��و�ن��ب 
يف  �لن�صائية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  �ملقبل  �جل��ي��ل  ولتمكني 

قطاع �لطاقة.
�أوروبا  ملنطقة  �مل�صارك  �لرئي�س  ف��ري  لم��ي  وق��ال��ت 
�إنريجي”:  �إن  “لني  يف  �ل�صحر�ء  جنوب  و�إفريقيا 
“يف “لني” تتمثل ر�صالتنا يف متكني �ملر�أة و�ل�صركاء 
وجميع �ملعنيني يف قطاع �لطاقة لتحقيق طموحاتهم 
�لفردي  و�لتوجيه  �ل�صت�صار�ت  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن 
�لدعم.  وتقدمي  و�لتعليم  �لوعي  تعزيز  �إىل  �إ�صافة 

و�أ�صافت توفر �صر�كتنا مع �أ�صبوع �لنفط �لإفريقي 
من�صة تتعاون من خاللها �ملوؤ�ص�صتان للو�صول �إىل 
�أو����ص���ع. وع���رب ت��وح��ي��د ج��ه��ودن��ا ن�صمن �أن  ج��م��ه��ور 
ي�صل �صوت �ملر�أة �إىل دو�ئر �صنع �لقر�ر مع توفري 
�مل�صار�ت �لالزمة لتحقيق �لتحول يف قطاع �لطاقة 
�لعاملي و�لو�صول �إىل �قت�صاد منخف�س �لكربون.” 
من جهتها قالت �صينثيا لومور نائب �ملدير �لعام يف 
“تولو غانا” “بينما ت�صعى دول �لعامل جلعل �لتنوع 
و�ل�صمول جزًء� من ��صرت�تيجياتها من �مل�صجع روؤية 
يف  و�ل�صمول  �لتنوع  تعزيز  يف  دوًر�  ا  �أي�صً نلعب  �أننا 
ثقة  على  و�أن���ا  �ل��ط��اق��ة.  ق��ط��اع  يف  وخا�صة  �إفريقيا 

من �أن مبادرة “م�صرعات �أ�صبوع �لنفط �لإفريقي” 
�صتوفر من�صة رئي�صة لتمكني �ملر�أة وت�صجيعها على 
كما  �لقطاع  من��و  وتعزيز  �ل��ق��ر�ر  �صنع  يف  �مل�صاركة 
تن�صجم هذه �ملبادرة مع هدف �مل�صاو�ة بني �جلن�صني 
�لتنمية  �أه��د�ف  �ملتحدة �صمن  �لأمم  �ل��ذي حددته 
�أن لديها  �ملر�أة  �أثبتت  �ل�صبعة ع�صر. لقد  �مل�صتد�مة 
قدر�ت هائلة و�أنه ميكنها �لإ�صهام ب�صكل كبري يف �أي 
قطاع. لذ� من �ل�صروري �إ�صر�كها يف �لنقا�صات �ملهمة 
�لطاقة.” وقال  قطاع  ت�صكيل  تعيد  �أن  ميكن  �لتي 
�لعالقات  ومدير  �لطاقة  رئي�س  نائب  �صنكلري  بول 
�ل��ط��اق��ة �لإف��ري��ق��ي و�صل�صلة  �أ���ص��ب��وع  �حل��ك��وم��ي��ة يف 

موؤمتر�ت طاقة �مل�صتقبل يف �إفريقيا: “لطاملا كانت 
يف  �صرورية  و�لتنوع  بال�صمولية  �ملتعلقة  �لنقا�صات 
خمتلف �لقطاعات وبدون �صك يحتاج قطاع �لطاقة 
و�لقدر�ت  ف��امل��ه��ار�ت  �مل����ر�أة  م��ن  �أك���رب  م�صاركة  �إىل 
بالبتكار  ت��دف��ع  �أن  مي��ك��ن  متتلكها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ري��دة 
قدًما وتعزز �لتحول يف هذ� �لقطاع. و �أطلقت “لني 
قائمة  �لإفريقي”  �لطاقة  و”�أ�صبوع  �إنريجي”  �إن 
�لن�صاء �مللهمات يف قطاع �لطاقة لعام 2021 وت�صم 
�إفريقيا ويف خمتلف  �أنحاء  �م��ر�أة من خمتلف   50
ويحّفزن  ي��ع��م��ل��ن  وج��م��ي��ع��ه��ن  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل��ن��ا���ص��ب 

�لآخرين يف قطاع �لطاقة �لإفريقي.

اجلناح الفنلندي يف اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف ندوًة حول اأهمية القت�شاد الدائري باعتباره توجهًا عامليًا بارزًا
•• دبي-الفجر:

�أعلن جناح فنلند� يف �إك�صبو 2020 دبي 
��صت�صافته  2021 عن  �أكتوبر   31 يوم 
�صلط  �ل���ذي  �ل��د�ئ��ري  �لقت�صاد  ملنتدى 
�ل�����ص��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ع��ت��م��اد ه���ذ� �لنوع 
�أزمة  ملو�جهة  �لقت�صادية  �ل��ن��م��اذج  م��ن 
يف  �ل��ع��امل،  ي�صهدها  �لتي  �حلالية  �مل��ن��اخ 
�لوطني.  بيومها  فنلند�  �حتفالت  �إط��ار 
�مل����ن����ت����دى جم���م���وع���ة من  وحت���������ّدث يف 
�خل�����رب�ء و�ل�����ص��خ�����ص��ي��ات �مل����وؤث����رة، مبن 
وزير  �صكيناري،  فيل  �ل�صيد  �صعادة  فيهم 
�ل��ت��ع��اون �لإمن��ائ��ي و�ل��ت��ج��ارة �خلارجية 
�لدكتورة  و���ص��ع��ادة  ف��ن��ل��ن��د�؛  جل��م��ه��وري��ة 
لدولة  �ل��د�ئ��م  �مل��ن��دوب  �حلو�صني،  ن��و�ل 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  �لإم��ار�ت 
�ملتجددة )�آيرينا(، حيث تبادل �مل�صاركون 
�عتماد  �إمكانية  ح��ول  وروؤ�ه���م  خرب�تهم 
�لدول على ممار�صات �لقت�صاد �لد�ئري 
ط���م���وح���ة يف جمال  �أه��������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل�صوء  �مل�صاركون  �صّلط  كما  �ل�صتد�مة. 
�ل�صركاء  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  �����ص����رورة  ع��ل��ى 
و�لتوجه نحو �لبتكار و�حللول �لرقمية 
�مل�صتد�م  �لتعليم  جم��ال  يف  و�ل�صتثمار 
باعتباره م�صار�ً ل غنى للدول عنه �صمن 
�لقت�صاد  من��وذج  �إىل  للتحّول  جهودها 

�لد�ئري بنجاح.
�لد�ئري  �لقت�صاد  فجوة  تقرير  وي�صري 
منظمة  �أ����ص���درت���ه  �ل����ذي   2021 ل��ع��ام 
����ص���ريك���ل �إي���ك���ون���وم���ي ب������اأن ح�����ص��ة هذ� 
تتجاوز  ل  �ل��ع��امل��ي  �مل�صهد  يف  �لق��ت�����ص��اد 
من  ب����دوره����ا  ف��ن��ل��ن��د�  وُت����ع����ّد   .8.6%
�لدول �لر�ئدة يف جمال حلول �لقت�صاد 
 2016 ع��ام  �أطلقت يف  �ل��د�ئ��ري، حيث 
�لعامل  يف  وط��ن��ي��ة  ط��ري��ق  خ���ارط���ة  �أول 
لالقت�صاد �لد�ئري حتت �إ�صر�ف �صندوق 
�لبتكار �لفنلندي )�صيرت�(. وتوّفر هذه 
لة  مف�صّ ع��م��ل  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ارط���ة 
�أجل  من  فنلند�  يف  و�ملو�طنني  لل�صركاء 
بحلول  �ل��د�ئ��ري  �لقت�صاد  �إىل  �لتحول 
عن  �ل�صتغناء  خ��الل  م��ن   ،2025 ع��ام 
منوذج �لقت�صاد �خلطي �لتقليدي �لذي 
و�إنتاج  و�ل�صتهالك  �لت�صنيع  على  يقوم 
يحمي  ن��ظ��ام  �إىل  و�لن���ت���ق���ال  �ل��ن��ف��اي��ات 

جميع  يف  �لنفايات  على  ويق�صي  �مل���و�رد 
مر�حل �صل�صلة �لقيمة.

�صعادة  ق��ال  �مل��و���ص��وع،  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
“حددت  ك���ل���م���ت���ه:  يف  ����ص���ك���ي���ن���اري  ف���ي���ل 
�حلكومة �لفنلندية �أهد�فاً وطنيًة جلعل 
فنلند� دولًة ر�ئدًة عاملياً يف جمال تطبيق 
 ،2025 عام  بحلول  �لد�ئري  �لقت�صاد 
حيادية  دول�����ة  �إىل  �ل���ت���ح���ول  ث���م  وم����ن 
وت�صتعني   .2035 عام  بحلول  �لكربون 
�لدولة لتحقيق هذه �لغاية باأدو�ت �إد�رية 
�لتوجه  لتعزيز  و�قت�صادية  وت�صريعية 
من  و�لتخل�س  �ل��د�ئ��ري  �لقت�صاد  نحو 
�صو�ء  تنفيذه  طريق  يف  �لعقبات  جميع 
�أو �لحت������اد �لأوروب��������ي.  ف��ن��ل��ن��د�  ���ص��م��ن 
لذلك فاإن �لتحّول �لذي ت�صهده �جلهات 
و�ملدن  و�ل��ب��ل��د�ت  و�ل�����ص��رك��ات  �حلكومية 
�حلياة  على  �إيجاباً  ي��وؤّث��ر  �ملجال  ه��ذ�  يف 

�ليومية لأفر�د �ملجتمع �لفنلندي«.
ك��ات��ي��ن��ني، رئي�س  رّك�����ز ج���ريك���ي  ب��ي��ن��م��ا 
)�صيرت�(،  �لفنلندي  �لب��ت��ك��ار  ���ص��ن��دوق 
على �صرورة �لتعاون بني �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س لتحقيق �لتحول نحو �لقت�صاد 
�لد�ئري، وذلك خالل كلمته �لتي مت بثها 
جهاز  با�صتعمال  ه��ول��وج��ر�م  تقنية  ع��رب 

�خل��ام�����س، حيث قال:  م��ن �جل��ي��ل  نوكيا 
“ك�صف منوذج �لقت�صاد �خلطي �حلايل 
�إىل  عن خلل كبري يف بنائه، وق��د حت��ول 
جذرياً،  عالجاً  تتطّلب  خطرية  م�صكلة 
حيث ت�صببت ممار�صاته بتاأثري�ت �صلبية 
�مل��ن��اخ و�ل��ت��ن��وع �حل��ي��وي و�ملجتمع  ع��ل��ى 
لذلك  نف�صه.  �لقت�صادي  �لقطاع  وحتى 
�لقت�صاد  ح���ل���ول  �إىل  ب��ح��اج��ة  ف��ن��ح��ن 

�لد�ئري ملو�جهة هذه �لتحديات«. 
منذ  �لد�ئري  �لقت�صاد  منوذج  و�كت�صب 
عام  يف  �لطريق  خلارطة  فنلند�  �إط��الق 
خطوًة  باعتباره  ك��ب��ريًة  �أه��م��ي��ًة   2016
�لتغري  ل��ل��ح��د م���ن خم���اط���ر  ����ص���روري���ًة 
�ل�صلبية  و�لآث���ار  �مل���و�رد  ونق�س  �ملناخي 

على �لبيئة. 
ومن جهتها، �أّكدت �صعادة �لدكتورة نو�ل 
�لإم�������ار�ت مبقومات  �ل���ت���ز�م  �حل��و���ص��ن��ي 
لبلوغ  م�صاعيها  و��صتعر�صت  �ل�صتد�مة، 
ن���ظ���ام خ�����اٍل مت���ام���اً م���ن �ل���ك���رب���ون، كما 
حتّدثت عن �لتد�بري �حلكومية �ل�صاعية 
حيث  �لد�ئري؛  �لقت�صاد  �إىل  لالنتقال 
“�أدى �لنمو �ل�صريع يف �لقت�صاد  قالت: 
حتقيق  �إىل  �لإم�����ار�ت  يف  �ل�صكان  وع���دد 
�زده��ار كبري يف �لدولة، وت�صبب يف نف�س 

�لوقت بزيادة �لطلب على مو�رد �لطاقة 
و�لغذ�ء و�ملاء؛ ومع ذلك، �أعلنت �لإمار�ت 
خالل �لأ�صبوع �لأول من �إك�صبو 2020 
لتخفي�س  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ع����ن  دب�����ي 
�لنبعاثات �لكربونية �إىل �ل�صفر بحلول 
مثاًل  ن���ك���ون  �أن  ون���اأم���ل   .2050 ع����ام 
و�لقت�صاد�ت  �ل�����دول  ب���ني  ب���ه  ُي��ح��ت��ذى 
�لدولة  ب��اع��ت��ب��ارن��ا  �مل���ج���اورة،  �خلليجية 
�لأوىل يف منطقة �خلليج �لتي تطلق هذه 
و��صحًة  روؤي����ًة  ومتتلك  �ل�صرت�تيجية 

بهذ� �ل�صاأن. 
ك��م��ا ن��ه��دف مب��وج��ب ه���ذه �مل���ب���ادرة �إىل 
�لنتقال من �لقت�صاد �خلطي �لتقليدي، 
�ل������ذي ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى �����ص���ت���خ���ر�ج �مل������و�رد 
��صتهالكها،  �أو  ��صتخد�مها  �أو  وت�صنيعها 
�ملتجدد،  �لد�ئري  بالقت�صاد  و��صتبد�له 
�لذي يعتمد عمليات �ل�صتهالك و�لإنتاج 
�لأجيال  حماية  ت�صمن  �لتي  �مل�صتد�مة 
�ل���ت���اأث���ري على  دون  و�ل���ق���ادم���ة  �حل��ال��ي��ة 
�ل���ورز�ء  جمل�س  وك���ان  �إط���الق���اً«.  �لبيئة 
�لإمار�تي قد و�فق على �صيا�صة �لقت�صاد 
�ل��د�ئ��ري ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف يناير من 
�صاماًل  �إط������ار�ً  �أت�����اح  مم���ا   ،2021 ع���ام 
�إىل نظام  للو�صول  �لدولة  نهج  لتحديد 

�ملو�رد  و��صتخد�م  ��صتد�مًة  �أكرث  حوكمة 
خالل  م��ن  م��ث��ال��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  �لطبيعية 
ت�صمن  و�إنتاج  ��صتهالك  �أ�صاليب  �عتماد 

حياًة �أف�صل لأجيال �ليوم و�مل�صتقبل. 
�ل�����دول  مل�������ص���اع���دة  ويف ����ص���وء م�����ص��اع��ي��ه 
�لقت�صاد  ن���ح���و  حت���ول���ه���ا  يف  �لأخ��������رى 
دلياًل  )�صيرت�(  ط��ّور �صندوق  �ل��د�ئ��ري، 
يعتمد على خرب�ت فنلند� يف هذ� �ملجال، 
��صتعماله  ل��ل��دول  مي��ك��ن  �إط�����ار�ً  وي���وّف���ر 
بها. كما  ��صرت�تيجية خا�صة  �إن�صاء  عند 
ي�صتلهم من  �ل���ذي  �ل��دل��ي��ل،  ه���ذ�  ي��ق��دم 
ف��و�ئ��د �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة و�خل����رب�ت 
طريقها  خارطة  ر�صم  يف  �كت�صبتها  �لتي 
وخطو�ت  و�إر�����ص����اد�ت  �أدو�ت  �ل��وط��ن��ي��ة، 
ملهمة ت�صّجع �لبلد�ن �صو�ء �لتي حتّركت 
ماتز�ل  �لتي  �أو  �لد�ئري  �لقت�صاد  نحو 

يف بد�ية جهودها يف هذ� �ملجال.
�أهمية  ع��ل��ى  ك��ات��ي��ن��ني  ج���ريك���ي  و�����ص����ّدد 
ي�صّكل  “ل  ب��ال��ق��ول:  و�ل��ت��غ��ي��ري  �ل��ت��ع��اون 
�لقت�صاد �لد�ئري هدفاً قائماً بحّد ذ�ته، 
على  ب��اأم��ان  �لعي�س  لنا  تتيح  �أد�ة  هو  بل 
�لعتماد  �ل�صروري  من  لذلك  �لكوكب. 
�لتغيري  لقيادة  �لناجحة  �لتجارب  على 

مب�صاركة جميع �لقطاعات. 

ليبيديكو الأ�شرتالية ت�شتثمر 348 مليون درهم يف مدينة خليفة ال�شناعية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�صناعية  �مل��دن  لقطاع  �لتابعة  �ل�صناعية،  خليفة  مدينة  �أم�����س  �أعلنت 
�تفاقية  توقيع  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي..  م��و�ن��ئ  جمموعة  �صمن  �حل���رة  و�ملنطقة 
�ل�صركة �لعاملية �ملتخ�ص�صة يف �لتنقيب  مدتها 25 عاما مع “ليبيديكو”، 
عن �لليثيوم وتطويره، تن�س على بناء من�صاأة �صناعية لإنتاج �لليثيوم تعد 
�لأوىل من نوعها يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط وبا�صتثمار يبلغ 348 مليون 
درهم. ومتتد �ملرحلة �لأوىل للم�صروع على م�صاحة 57،000 مرت مربع، 
م�صجلة  مبتكرة  خ�صر�ء  تقنيات  يتبنى  للكيماويات  م�صنع  بناء  وت�صمل 
�إت�س-ماك�س«  �أو  مثل “�إل ماك�س« »L-Max » و”�إل  “ليبيديكو”  با�صم 
»LOH-Max » �لتي تقوم با�صتخال�س �لليثيوم من �صخور �مليكا �لغنية 
بفلز�ت �لليثيوم و�لفو�صفات. كما �صيتم خالل �ملرحلة �لأوىل من �مل�صروع 
ثم  �صغريين،  منجمني  من  �لت�صنيع  لعملية  �ملطلوبة  �مل��ع��ادن  ��صتخر�ج 
حتويلها �إىل ليبيدوليت مركز يف من�صاأة يف ناميبيا، ليتم بعد ذلك �صحنها 

عرب ميناء خليفة �إىل �ملن�صاأة �جلديدة لل�صركة يف مدينة خليفة �ل�صناعية. 
وتعد �صركة “ليبيديكو” �إحدى �ل�صركات �ملبتكرة �لر�ئدة يف جمال تطوير 
�مل�صروع  ه��ذ�  وي�صكل  �مل�صتد�مة  �لكيميائية  و�مل��و�د  �لليثيوم  هيدروك�صيد 
�لليثيوم  لهيدروك�صيد  م�صتد�مة  �صناعة  تطوير  يف  ت�صهم  مهمة،  خطوة 
�لنظيفة.  �ملن�صود نحو �لطاقة  �لتحول  �إح��د�ث  �لعاملية يف  وتدعم �جلهود 
باإعادة  �ل�صركة  �صتقوم  �ل�صناعية،  �لنفايات  من  �ملن�صاأة  هذه  خللو  ونظر� 
تدوير �ملخلفات و�إدخالها يف �صناعة �جلب�س �مل�صتخدم يف قطاع �لإن�صاء�ت. 
 – �حل��رة  و�ملنطقة  �ل�صناعية  �مل��دن  قطاع  رئي�س  �لهاملي،  عبد�هلل  و�أك��د 
و�حللول  �لتقنيات  ب��دع��م  �ملجموعة  �ل��ت��ز�م  �أب��وظ��ب��ي..  م��و�ن��ئ  جمموعة 
�جلديدة �لكفيلة بدفع عجلة �لتطوير �ل�صناعي يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لبتكار،  تتبنى  �لتي  �ل�صركات  �أب��رز  ليبيديكو من  “ تعترب  وق��ال  �ملتحدة 
وتتو�فق تقنياتها �مل�صتخدمة يف هذ� �مل�صروع مع روؤيتنا �لر�مية �إىل تبني 
�حللول �لبيئية �ملبتكرة مبا يعزز �لتنمية �مل�صتد�مة يف �إمارة �أبوظبي وفقا 

لتوجيهات قيادتنا �لر�صيدة«.

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0007445 - Civil (Partial)

To the defendant: Bashir Ahmed Khan Daraz
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No: 0553510482
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Bashir Ahmed Khan 
Daraz - Pakistani national, requesting:
Publication of action, Scheduling for consideration and declaration of the defendant
 - Obligate the defendant to pay an amount of (34409.52 dirhams) Thirty-Four thousand four 
hundred and Nine dirhams and Fifty Two 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 16/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court-Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or 
authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0007668, civil (partial)
To the defendant : Nurudeen Ademola Oladejo
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Phone No: 0586209658
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
You are assigned to attend the hearing on 15/11/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. 
(Case Manager Office No. 3) 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 Arabic and English, in order 
to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Transaction number: MOJAU-2021-0027417

Legal Notice of fulfillment
Legal Notice Notifier
Notifier: clever metal industries LLC- An industrial license issued by the Sharjah Economic Development 
Department No. (119210) Represented by the Director and Partner, Mr.: Shomji Nanji Mabanee - Nationality: 
India - as his representative: Mr. Diliraj Knypakam Knypakam Janardan Shetty - Nationality: India, holder I 
hold an Emirates ID No(784197603579737) Under a power of attorney certified by the notary public, certified 
by No (SH20200705D38350) on date 08/07/2020
Address: Sharjah- Industrial 15- Behind Falcon Building phone No: 0504673910
First notified: Al Basateen Water Wells Drilling, represented by the owner: Musab Ali Jamal
Address: Sharjah- Al Zaid Central District - Al Zaid Street, Shop No. 1 phone No: 068822098/0503706524
Notice subject: Legal Notice of fulfillment of amount (46617 AED)
Whereas, the notified received an amount from the notifier of (46617 AED) for a commercial transaction and 
the notified person issued cheques, and when presenting the cheque to the bank, it was returned to the bank due 
to insufficient balance, and when he asks for a delay in payment, the details of the cheque are as follows:
1- Cheque no(707459)amount (15000) AED ,due date:15/10/2019 and drawn on First Gulf Bank
2- Cheque no(707460)amount (15000) AED,due date:15/11/2019 and drawn on First Gulf Bank
3- Cheque no(707461)amount (16617) AED,due date:15/12/2019 and drawn on First Gulf Bank
• The notified repeatedly demanded, in a friendly manner, to repay the sum owed by him, but to no avail
• Whereas, the notified person has refused to pay the amount owed by him without justification, despite 
repeated friendly demands, which harmed the notifier.
The notified notified shall be notified of the necessity of paying the amount owed by him and due to the notifier, 
no later than 5 days from the date of notifying you of this notification, otherwise the notifier will have to take 
all legal procedures to claim the amount owed to him with interest at 9% and compensation while preserving 
the rest of the rights.
Wherefore

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Court of appeal

Notification for publication "Appeal "
Appeal No: 1845/2021/300 Civil appeal
Deliberated at: second civil appeal circuit No 82
Subject of the appeal: appeal against the verdict ruled in the case No 505/2021, 
civil partial, charges, expenses and legal fees
Appellant: Atlantis Exchange
Address : Dubai, Riga Al Butin, Al Maktoom street, M.M Tower, 6th floor, 
against Samia Hotel, office No 602 ,landline :042590184, Mobile:0563806503-
0504591190 Email : fs45910fs@gmail.com
Represented by: farid fariuz Mohamed Ali Al Hassan
Respondent: 1- Adel Amin Mohamed Amin Mir Mir: in his capacity as appellee
Subject of the notification: to appeal against the verdict ruled in the case No. 
2021/505 partial civil. a hearing of Thursday 4/11/2021 at 10 Am was scheduled at 
on line litigation hall, therefore, you are requested to appear personally or through 
your attorney, failure to appear, you shall be sentenced in absentia.
Prepared by : Hamad Abdul Rahman Kalat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1511- Real Estate Appeal 
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202 
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 976/2021 Real Estate Summary, the 
charges, the expenses and the fees. 
Appellant 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- Hodan Nur Abdulle        Capacity: Appellee 
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 976/2021 Real Estate 
Summary. The hearing of Monday 08-11-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by 
Abdulrahman Ibrahim Shamsuddin

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 11/ 2021  Issue No : 13381
Real Estate Summary 1259/2021/18

Details of service by publication
To the defendant / 1- Abu Zaid Imran Ahmad 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 519,360), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
The hearing of Thursday 11-11-2021 at 10:00 AM on online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to 
attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court at least three days prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال
الثالثاء    2  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13381  
Tuesday     2   November   2021   -  Issue No   13381

اأحمد بن �شعيد : معر�ص دبي للطريان 2021 من�شة دولية جتمع قطاعات الطريان والف�شاء والدفاع 
•• دبي-وام:

�آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  ���ص��دد 
للطري�ن  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م���ك���ت���وم، 
�مل����دين رئ��ي�����س م��وؤ���ص�����ص��ة م���ط���ار�ت دبي 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
ل���ط���ري�ن �لإم�������ار�ت و�مل��ج��م��وع��ة، على 
 2021 للطري�ن  دب��ي  معر�س  �أهمية 
ب�صفته من�صة عاملية جتمع قادة �لقطاع 

�لدوليني.
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي ُعقد يف 
دبي �أم�س لالإعالن عن فعاليات �لدورة 
تقام  �لتي  للطري�ن  دبي  ملعر�س  �ل�17 
نوفمرب   18 �إىل   14 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
�ل�صمو  �جل�����اري حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
دبي  �صمن   ، �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

ورل���د ���ص��ن��رت�ل يف م��وق��ع م��ع��ر���س دبي 
عار�س   1200 مب�����ص��ارك��ة  ل��ل��ط��ري�ن 
يف  ط���ائ���رة   160 و  دول������ة،   148 م���ن 
منطقة �لعر�س و 20 جناحا خم�ص�صا 

لل�صركات.
�صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  و����ص��اف 
�آل مكتوم �نه من �ملتوقع �أن تكون دورة 
هذ� �لعام من �ملعر�س �أكرب و�أكرث متيز�ً 
�إىل عدد  ��صتناد�ً  �ل�صابقة،  من �لدور�ت 
�ل��ع��ار���ص��ة �جلديدة  و�جل���ه���ات  �ل�����دول 
هذ�  �ملعر�س  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �مل�صاركة 
�لعام يتميز بطابعه �لع�صري و�لإبد�عي، 
�لنقل  م�صتقبل  مو��صيع  على  وي��رك��ز 
وجمالت  �لف�صاء  و��صتك�صاف  �جل��وي 
�لدفاع، �إ�صافة �إىل �لذكاء �ل�صطناعي 

و�لتحول �لرقمي.
�أنه  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  و�أك��د 
يف   A �لكونكور�س  مبنى  �فتتاح  �صيتم 

�ل���دويل خ��الل �لأ�صبوعني  م��ط��ار دب��ي 
�مل��ق��ب��ل��ني و���ص��ي��ك��ون م��ط��ار دب���ي جاهز� 

للعمل بكامل طاقته �لت�صغيلية.
وحت���ّدث ع��ن �ل���دور �ل��ب��ارز �ل��ذي يلعبه 
�ملعر�س كمن�صة مثالية جتمع قطاعات 
�لطري�ن و�لف�صاء و�لدفاع، مو�صحاً �أنه 
من �ملتوقع �أن تكون دورة هذ� �لعام من 
�ملعر�س �أكرب و�أكرث متيز�ً من �لدور�ت 
�ل����دول  �إىل ع����دد  �����ص���ت���ن���اد�ً  �ل�����ص��اب��ق��ة، 

و�جلهات �لعار�صة �جلديدة �مل�صاركة.
و�أ���ص��ار �إىل �ل��دور �مل��ح��وري �ل��ذي يلعبه 
ت��و����ص��ل قطاعات  �مل��ع��ر���س يف حت��ق��ي��ق 
�ل�����ط�����ري�ن و�ل���ف�������ص���اء و�ل�����دف�����اع على 
جتمع  من�صة  يعترب  �إذ  �لعاملي  �مل�صتوى 
�لقادة و�خلرب�ء حول �لعامل، ل�صر�كات 
ج���دي���دة ومت���ه���د �ل���ط���ري���ق ن��ح��و تعايف 

�لقطاع وحتقيق �لنمو يف �مل�صتقبل.
و�أ�صاف �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل 

و��صحاً  دلياًل  �لفعالية  “تعد  مكتوم: 
ع��ل��ى ك���ف���اءة دب����ي ودول�����ة �لإم��������ار�ت يف 
�لعاملية،  �ل�صحية  ل��الأزم��ة  �ل�صتجابة 
و�صالمة  �صحة  حماية  ت�����ص��درت  حيث 
ق��ائ��م��ة �لأول�����وي�����ات يف خطة  �جل��م��ي��ع 
�ل�صحية  ل��الأزم��ة  �حل��ك��وم��ة  ��صتجابة 
�لعاملية بالإ�صافة �إىل تقليل �أثرها على 
�لقت�صاد وها نحن �ليوم ن�صت�صيف من 
جديد فعاليات بارزة وبح�صور �صخ�صي، 
ونعود �إىل �أعمالنا ب�صكل طبيعي بف�صل 

جناح منهجيتنا وجهوزيتنا �لتامة«.
وتركز دورة هذ� �لعام من �ملعر�س على 
�لبتكار�ت  و�أح���دث  �جل��دي��دة  �لتقنيات 
�مل�صاركون.  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  و�حل���ل���ول 
و�صت�صلط مرحلة تيك �إك�صبلور �جلديدة 
�ل�صوء على م�صاهمة �لتقنيات �لنا�صئة 
يف تعايف قطاع �لطري�ن وتطوير جتربة 
�لطري�ن باأكملها. كما �صتنعقد موؤمتر�ت 

�ملتعلقة  �ملو��صيع  �أه��م  ملعاجلة  جديدة 
�ملتطور  �لتنقل �جلوي  بالطري�ن، مثل 
و�ل�صتد�مة و�لف�صاء وحركة �لطري�ن 
ب�صكٍل  �مل�صاركون  و�صيتطرق  و�ل�صحن. 
خا�س �إىل دور �ل�صركات �لنا�صئة ورجال 
في�صتا  فعالية  مع  �لقطاع،  يف  �لأع��م��ال 
وي�صاهم  �لنا�صئة.  بال�صركات  �خلا�صة 
معر�س دبي للطري�ن من خالل تنظيم 
و�مل�صابقات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�جلديدة يف ت�صجيع �أملع �لعقول لبتكار 

�أفكار جديدة ترثي �لقطاع.
ويحظى �ملعر�س، �لذي ُيعد و�حد�ً من 
قطاع  يف  �ملتخ�ص�صة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أب����رز 
هيئة  بدعم من  �لعامل،  �لطري�ن حول 
دبي للطري�ن �ملدين وموؤ�ص�صة مطار�ت 
دبي  وم��وؤ���ص�����ص��ة  �ل����دف����اع  ووز�رة  دب����ي 
وتنّظمه  �لهند�صية،  �ل��ط��ري�ن  مل�صاريع 

�صركة تار�صو�س �ل�صرق �لأو�صط.

معر�ص هايربمو�شن يف اإك�شبو 2020 ي�شلط ال�شوء 
اليوم على قطاعات النقل واخلدمات اللوج�شتية والتنقل

•• دبي- وام: 

�أعلن معر�س هايربمو�صن دبي عن �نطالق دورته �لأوىل يف �لإمارة �ليوم 
على مدى 3 �يام على هام�س فعاليات �إك�صبو 2020 دبي حتت رعاية �صمو 
�ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى 
�لتي يو�جهها  �لفعلية  �لتحديات  �لإم��ار�ت وذلك لبحث  ملجموعة طري�ن 
على  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �لرقمي  و�ل��ت��ح��ول  �ل��ك��رب��ون  حيادية  ومو��صيع  �لقطاع 
�لأو�صط وذلك. ويعّد  �ل�صرق  �قت�صادية حيوية يف منطقة  �أربعة قطاعات 
�لنقل  �لقر�ر يف قطاعات  هايربمو�صن دبي من�صًة جتمع �خلرب�ء و�صّناع 
�ملنطقة وتتناول مع  �لب�صائع يف  �للوج�صتية و�لتنقل ومناولة  و�خلدمات 
معر�صها �لتجاري ماترييالز هاندلينج ميدل �إي�صت 2021 يف نف�س �ملوقع 
�ملتقدمة  �لتقنيات  ��صتعر��س  �لقطاع من خالل  تاريخ  �لتحولت يف  �أكرب 
يعتمدها  �ل��ت��ي  �ل�صبل  لتطوير  و�ل���ص��ت��د�م��ة  �لأمت��ت��ة  عملية  ت��دف��ع  �ل��ت��ي 
�لرئي�س  ميلر  �صاميون  وق��ال  �لب�صائع.  وت�صليم  و�لتنقل  لل�صفر  �لأف���ر�د 
للمعر�س  �ملنظمة  �جلهة  �إي�صت  ميدل  فر�نكفورت  مي�صي  لدى  �لتنفيذي 
“يقدم هايرب مو�صن دبي نظرًة  �لرئي�صية   2020 �إك�صبو  �صمن فعاليات 
على و�قع و�آفاق �لقطاعات �لتي من �ملتوقع �أن ت�صهد تغيري�ت د�ئمة من 

�صاأنها �لتاأثري على �أمناط حياة �لأفر�د يف خمتلف �أنحاء �لعامل«.

األف زائر ومت�شوق يف �شوق      972
اجلبيل خالل الربع الثالث من العام 

اجلاري
•• ال�سارقة-الفجر:

�لذر�ع  �ل�صارقة لإد�رة �لأ�صول،  �لتابعة ل�صركة  �إد�رة �صوق �جلبيل  ك�صفت 
�لذين  و�ملت�صوقني  للزو�ر  �إقبال كبري  �ل�صارقة، عن  �ل�صتثمارية حلكومة 
�لعام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  خ��الل  �ل�صارقة،  مدينة  يف  �ل�صوق  �إىل  ت��و�ف��دو� 
�جلاري، �إذ جتاوز �لعدد 972 �ألف ز�ئر ومت�صوق، يف ظل وفرة كبرية من 

�ملو�د وفق �أعلى �ملعايري وباأ�صعار تناف�صية تنا�صب �جلميع. 
وتف�صياًل، قال طالل حممد – مدير �أول يف �صوق �جلبيل، ز�دت �حلركة 
�إىل  يوؤ�صر  �ل��زو�ر و�ملت�صوقني على �صوق �جلبيل ب�صكل لفت، ما  من قبل 
�أهمية وقيمة �ملكان وما يتو�فر فيه من منتجات تلبي خمتلف �حتياجات 
�لأ�صر و�لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، وما يوؤكد م�صتوى �لتعايف من �جلائحة، حيث 
�ل�صوق ميثل  �أن  �أي�صاً، خ�صو�صاً  و�أكرث  �ل�صابق  �إىل عهدها  عادت �حلركة 
�ل�صوق  يف  ويتو�فر  جاذبة،  ترفيهية  ووجهة  مميزة،  عائلية  ت�صوق  وجهة 

حتت �صقف و�حد كل �لحتياجات وباأ�صعار تناف�صية منا�صبة. 
�جلدير بالذكر �أنه يتو�فر يف �صوق �جلبيل �أكرث من 250 منتجاً موزعاً 
على 3 �أق�صام حتوي جميعها 260 حماًل، هي ق�صم �خل�صرو�ت و�لفو�كه 
50 حماًل،  �للحوم وي�صم  للتمور، وق�صم  40 حماًل  160 حم��اًل، منها 
�ل�صو�ء،  �إىل ق�صم  بالإ�صافة  40 حماًل،  �لطازجة وي�صم  �لأ�صماك  وق�صم 
70 موظف يف  �أك��رث من  �لأ�صماك، حيث يعمل  وق�صمي تنظيف وتقطيع 

 اإمباور ت�شتحوذ على حمطات تربيد املناطق يف مطار دبي الدويل بـ 1.1 مليار درهم
•• دبي -وام:

�صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  بح�صور 
للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�ل��رئ��ي�����س �لأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط���ري�ن 
�لإمار�ت رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة 
يف دب�����ي.. وق���ع���ت م��وؤ���ص�����ص��ة �لإم������ار�ت 
“�إمباور”  �مل��رك��زي  �ل��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة 
مزّود خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل 
��صتحو�ذ على حمطات تربيد  �تفاقية 
�ملناطق �لتابعة ل� “مطار دبي �لدويل” 
بطاقة تربيد �إجمالية ت�صل �إىل 110 
�إجمالية  وب��ق��ي��م��ة  ت��ربي��د  ط���ن  �آلف 
ذ�تياً  مم��ول��ة  دره���م  مليار   1.1 بلغت 
و�لعاملية  �ملحلية  �لبنوك  خ��الل  وم��ن 
�إم���ب���اور بعالقات  �ل��ت��ي ت��رت��ب��ط م��ع��ه��ا 

��صرت�تيجية وثيقة.
�صعيد  م��ع��ايل  �لت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �صهد 
حممد �لطاير �لع�صو �ملنتدب �لرئي�س 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
ورئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صة �لإمار�ت 

لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور«.
ووق���ع �ت��ف��اق��ي��ة �ل���ص��ت��ح��و�ذ �أح��م��د بن 
ملوؤ�ص�صة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ���ص��ع��ف��ار 
�ملركزي  �ل��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة  �لإم�������ار�ت 
�لزفني  خ��ل��ي��ف��ة  و����ص���ع���ادة  “�إمباور” 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة مدينة دبي 

للطري�ن.
ب� �متالك  �تفاقية �ل�صتحو�ذ  وتق�صي 
لأنظمة  �لإم��������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  و�إد�رة 
جميع  “�إمباور”  �مل���رك���زي  �ل��ت��ربي��د 
ملطار  �لتابعة  �ملناطق  تربيد  حمطات 
وجممعاته  مر�فقه  بكل  �ل���دويل  دب��ي 
بطاقة ت�صل �ىل 110 �آلف طن تربيد 
و�لبالغ عددها 5 حمطات وتغطي هذه 
برج خليفة  ��صتهالك  يعادل  ما  �ل�صعة 

�لأعلى يف �لعامل 11 مر�ت.
وق����ال ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �أح���م���د ب���ن �صعيد 
�أوىل  �لتفاقية  ه��ذه  “ تعد  مكتوم  �آل 

�ل�صر�كة  م�������ص���اري���ع  حم���ف���ظ���ة  ث����م����ار 
ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���س �لتي 
 25 بقيمة  دب��ي  حكومة  عنها  �أع��ل��ن��ت 
�أع��ل��ن عنها خالل  و�ل��ت��ي  دره���م  مليار 
�ملالية يف حكومة  موؤمتر نظمته د�ئرة 
دب���ي �ل�����ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي و�أُق���ي���م يف موقع 
�صموه  و�أو���ص��ح  دبي”.   2020 �إك�صبو 
للطري�ن  دب����ي  م��دي��ن��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أن 
م�صريتها عرب  كبرية يف  خطت خطوة 
�صبقت  �ل��ت��ي  “�إمباور”  م��ع  �صر�كتها 
�ملناطق  ت���ربي���د  ���ص��ن��اع��ة  يف  �ق���ر�ن���ه���ا 
للتقنيات  وتوظيفها  للبيئة  �ل�صديقة 
ما  �لعاملية  ري��ادت��ه��ا  لرت�صيخ  �ملبتكرة 
للطري�ن  دب��ي  مدينة  موؤ�ص�صة  ي�صاند 
��صرت�تيجيتها  جن��اح��ات  م��و����ص��ل��ة  يف 
�لإمار�ت  روؤي��ة  من  �ملنبثقة  �لطموحة 
وروؤية  م�صتد�م  منو  لتحقيق   2021
دب���ي �مل��ت��ف��ردة يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م ومعايري 
�لبيئة،  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل����ص���ت���د�م���ة 
�لر�ئدة  �لعاملية  �مل��ك��ان��ة  �إىل  م�صتندة 

و�لر�مية  �لإم�������ارة  ب��ه��ا  حت��ظ��ى  �ل���ت���ي 
خالل  من  �لتنمية  وت��رية  ت�صريع  �ىل 
�لتقنيات  و��صتخد�م  �ل�صر�كات  تعزيز 
�حلديثة وتبني �لبتكار يف كل �أن�صطتها 

�لريادية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل �صعيد حممد 
�ل�صتحو�ذ  �تفاقية  “ تن�صجم  �لطاير 
م��ع روؤي����ة وت��وج��ي��ه��ات ���ص��ي��دي �صاحب 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
�ل���دول���ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف 
تر�صيخ مكانة دبي �لعاملية على خارطة 
ف��اع��ل��ة يف  وح��ل��ق��ة  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية 
على  �لطلب  لإد�رة  دب��ي  ��صرت�تيجية 
و�ل��ت��ي ميثل   2030 و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة 
�أركانها.  �أب�����رز  �أح�����د  �مل��ن��اط��ق  ت���ربي���د 
مفهوماً  �ل���ص��ت��ح��و�ذ  �تفاقية  وت�����ص��وغ 
وتنقل  �لطرفني  بني  لل�صر�كة  جديد�ً 
ف�صاء  �إىل  �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة  خم��رج��ات��ه 
ي�صمل حماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية 

م�صتد�مة  جم��ت��م��ع��ات  �إن�����ص��اء  وت��ع��زي��ز 
بيئياً يف جميع �أنحاء �لإمارة وت�صجيل 
م�صتويات �أد�ء غري م�صبوقة يف �لرتقاء 
فيما  ل�صيما  �لطاقة  قطاعات  بكفاءة 
�ملتنامي  �لطلب  تلبية  مبعايري  يتعلق 
ع��ل��ى خ��دم��ات ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق وه���و ما 
يتما�صى ب�صكل رئي�صي مع روؤية دبي باأن 

تكون من �أكرث �ملدن ��صتد�مة عامليا«.
ريادتها  ب���ك���ل  “�إمباور”  �أن  و�أك�������د 
يف  خرب�تها  وج��ودة  �ملبتكرة  وتقنياتها 
�صناعة تربيد �ملناطق �ل�صديقة للبيئة 
مدينة  “موؤ�ص�صة  م��ع  ب�صر�كتها  تعتز 
رئي�صاً  لع��ب��اً  لكونها  للطري�ن”  دب��ي 
وتنه�س  �لعاملية  �ل��ط��ري�ن  �صناعة  يف 
ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة ب���دوره���ا �مل���ح���وري يف 
�لتنمية �لقت�صادية لإمارة دبي ولتوؤكد 
تربيد  ل�صناعة  و�صد�رتها  “�إمباور” 
�ملناطق حملياً و�إقليمياً وعاملياً وتنامي 
�ل�����ص��ن��اع��ي يف دبي  �ل��ق��ط��اع  و�زده�������ار 
�أو  �ل�صتثمارية  بالفر�س  �صو�ء برث�ئه 

مبقدرته على �لتطوير �لد�ئم وتو�صيع 
جمال �لأن�صطة �ل�صتثمارية �ملرتبطة 
بحا�صر وم�صتقبل قطاع تربيد �ملناطق 

�حليوي.
�لرئي�س  �ل��زف��ني  خليفة  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة مدينة دبي للطري�ن 
حققناه  مب��ا  للغاية  ف��خ��ورون  نحن   “
للطري�ن  دب��ي  مدينة  جمموعة  د�خ��ل 
مركز  دب��ي  �إم���ارة  جعل  يف  وم�صاهمتنا 
مطار  وك��اأك��رب  �لأول  �لعاملي  �ل��ط��ري�ن 
�ل�صر�كة  وه�������ذه  �ل�����ع�����امل.  يف  دويل 
هي  “�إمباور”  م���ع  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�صهادة على طموحنا يف تقدمي عمليات 
مب�صطة يف مطار دبي �لدويل ومو��صلة 
يقني  على  و�أن���ا  و�لتطور  �لنمو  م�صار 
دبي  مطار  �صتخدم  “�إمباور”  �أن  من 

�لدويل وفًقا لأعلى �ملعايري«.
�لرئي�س  ����ص���ع���ف���ار  ب����ن  �أح����م����د  وق�������ال 
لأنظمة  �لإم����ار�ت  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي 
�لتربيد �ملركزي “�إمباور” �ن �ملوؤ�ص�صة 
�أنها  على  �ل���ص��ت��ح��و�ذ  لتفاقية  تنظر 
موؤ�ص�صة  م���ع  �لأم������د  ط��وي��ل��ة  ���ص��ر�ك��ة 
عريقة لها ثقلها �لتنموي و�لقت�صادي 
كبرية  م�صوؤولية  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف  وه��ي 
يتحملها فرق عمل وكو�در “�إمباور”.. 
“�إمباور”  وري����ادة  ت��ف��وق  �أن  م��و���ص��ح��اً 
و�صد�رتها  �ملناطق  ت��ربي��د  �صناعة  يف 
لهذه �ل�صناعة عاملياً وجناحها �لالفت 
يف  م�صبوقة  غ��ري  تكنولوجيا  تبني  يف 
�خلدمات  وت��زوي��د  و�لإن���ت���اج  �لت�صغيل 
جعلها تنفرد بال�صر�كات �ل�صرت�تيجية 
مع �أكرب �ملوؤ�ص�صات و�مل�صاريع �ل�صخمة 
و�آخرها مطار دبي �لدويل بكل مر�فقه 
وجممعاته حيث يعد من �أكرث �ملطار�ت 
�ل��دويل على م�صتوى  لل�صفر  �زدح��اًم��ا 
مليون   25.9 مع  تعامل  فقد  �لعامل 
مليون  و86.4  �ملا�صي  �ل��ع��ام  م�صافر 
يف 2019 وي�صتهدف �لتعامل مع نحو 

56 مليوناً للعام �ملقبل.

تطبيق تعديالت قانون املعامالت التجارية ب�شاأن اإلغاء جترمي ال�شيك بدون ر�شيد والوفاء اجلزئي لقيمة ال�شيك
•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن م�����ص��رف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �مل���رك���زي �أن 
�لتعديالت �جلديدة على قانون �ملعامالت �لتجارية ب�صاأن 
�ملتعلقة  و�لتعديالت  ر�صيد  ب��دون  �ل�صيك  جت��رمي  �إل��غ��اء 
�لإد�ري��ة عن  بالوفاء �جلزئي لل�صيك وت�صديد �جل��ز�ء�ت 
�ملر�صوم  مبوجب  �ل�����ص��ادرة  ر�صيد  ب��دون  �ل�صيك  �إ���ص��د�ر 
بقانون �حتادي رقم “14” ل�صنة 2020 �لذي �صيدخل 
حيز �لتنفيذ �عتبار�ً من 2 يناير 2022، تتما�صى وتتفق 
�لرئي�صية  �ل�صرت�تيجية  ومبادر�تها  �حلكومة  خطة  مع 
م�صتد�م  وطني  �قت�صاد  وبناء  �لقت�صادي  �لقطاع  لدعم 
يرتكز على �أف�صل �ملعايري و�ملمار�صات �لدولية مما ي�صاهم 

يف رفع موؤ�صر�ت �لتناف�صية �لدولية يف هذ� �ملجال.
و�أّك�����د م��ع��ايل خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى، حم��اف��ظ �مل�صرف 
مبادر�ت  مع  �أي�صاً  تتما�صى  �لتعديالت  ه��ذه  �أن  �ملركزي 
وخطط �مل�صرف �ملركزي �ل�صرت�تيجية لالرتقاء �مل�صتمر 
و�صد  �ل��ت��ط��ور�ت  ملو�كبة  �مل�صرفية  و�لأن��ظ��م��ة  بالقو�نني 
�لفجو�ت �لقانونية و�أوجه �لق�صور لتحقيق روؤية �مل�صرف 
هذ�  يف  �لدولية  �ملمار�صات  �أف�صل  مع  بالتو�فق  �مل��رك��زي 
ت�صهيل  يف  ت�صاعد  �أن  �لتعديالت  هذه  �صاأن  ومن  �ملجال. 
وتب�صيط  وتنظيمها  و�مل�����ص��رف��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ع��ام��الت 
�أكرث  �ل�صيك و�لوفاء به وجعلها  �إج��ر�ء�ت حت�صيل قيمة 
مرونة. و�أو�صح معاليه باأن �لتعديالت �جلديدة حتد من 
�ل�صلبيات �لتي ك�صف عنها �لو�قع �لعملي للتعامل بال�صيك 
مقارنة باأف�صل و�أجنح �ملمار�صات �لدولية، وتر�صخ مبادئ 
�لعد�لة من خالل حتقيق �لتو�زن بني م�صلحة �مل�صتفيد 
ممكنة  طريقة  باأ�صرع  حقه  �قت�صاء  يف  لل�صيك  �حل��ام��ل 
�جلز�ئية  �ل��دع��وى  �نق�صاء  يف  �ل�صاحب  م�صلحة  وب��ني 

�ملرفوعة �صده يف حالة �ل�صد�د.
وبهذه �لتعديالت مت ت�صييق �إطار جترمي �ل�صيك �ملرجتع 
ب���دون ر���ص��ي��د و�ق��ت�����ص��اره ف��ق��ط ع��ل��ى �حل����الت �ملرتبطة 
ب�صوء �لنية وبع�س جر�ئم �ل�صيك، وذلك ل�صمان حتقيق 

عنه  و�ل�صتعا�صة  �لتجرمي  رف��ع  م��ن  �ملن�صودة  �لأه���د�ف 
بالتد�بري �لوقائية، مع و�صع عقوبات وبد�ئل ر�دعة للحد 

من �ل�صتخد�م �ل�صيئ لل�صيك.
كما تهدف هذه �لتعديالت �إىل �صمان حقوق �مل�صتفيدين 
قيمة  ��صتح�صال  على  ع���الوة  وحامليها،  �ل�صيكات  م��ن 
من  حت��دد  فعالية  �أك���رث  وبطريقة  �أ���ص��رع  ب�صكل  �ل�صيك 
�جلمهور  ت�صجع  �لوقت  نف�س  ويف  �ملركزي،  �مل�صرف  قبل 
و�لرقمية �حلديثة  �لتكنولوجية  �لو�صائل  ��صتخد�م  على 
�لوفاء  �أ�صبح  كما  �لتقليدية.  �لورقية  �ل�صيكات  بدًل من 
�لوفاء  مقابل  ك��ان  ف��اإذ�  �إل��ز�م��ي��اً،  �ل�صيك  لقيمة  �جلزئي 
�أقل من مبلغ �ل�صيك، فعلى �مل�صحوب عليه �لوفاء �جلزئي 

بالقدر �ملوجود لديه ما مل يرف�س �حلامل ذلك.
�ملركزي  �مل�����ص��رف  م��ع��ايل حم��اف��ظ  ق���دم  �ملنا�صبة  وب��ه��ذه 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �م��ت��ن��ان��ه  وع��ظ��ي��م  ���ص��ك��ره  ج��زي��ل 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
لإ���ص��د�ره ه��ذ� �مل��ر���ص��وم ب��ق��ان��ون، وملجل�س �ل����وزر�ء �ملوقر 
�ل���ذي �عتمد �ل��ت��ع��دي��الت �مل�����ص��ار �ل��ي��ه��ا، وك��ذل��ك �جلهات 
�لتعديالت،  م��ر�ج��ع��ة  يف  �صاهمت  �ل��ت��ي  �ملعنية  �لأخ����رى 
بالقو�نني  �لرتقاء  �صت�صاهم يف  �لتعديالت  �أن هذه  حيث 
�لدولة يف م�صاف  وت�صع  و�مل�صرفية  �لتجارية  و�لأنظمة 

�لدول �ملتقدمة يف هذ� �ملجال.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د م��ع��ايل ع��ب��د �هلل ب��ن ط���وق �مل����ري، وزير 
�لقت�صاد، �أن �إلغاء جترمي �ل�صيكات بدون ر�صيد مبوجب 
 2020 ل�����ص��ن��ة   ”14“ ب��ق��ان��ون �حت�����ادي رق���م  �مل��ر���ص��وم 
ميثل  �لتجارية،  �ملعامالت  ق��ان��ون  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
�لت�صريعات  م��رون��ة  وت��ع��زي��ز  تطوير  ج��وه��ري��ة يف  خ��ط��وة 
و�لتجارة  �لأع��م��ال  و�أن�صطة  �لقت�صادي  للعمل  �ملنظمة 
�لعد�لة  م��ب��ادئ  وتر�صيخ  �لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  و�ل�صتثمار 
وبيئة  �لتجارية  �ملعامالت  يف  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لإن�صاف 
�لأعمال يف �لدولة، وت�صب يف متكني �ملمار�صات �لتجارية 

�ل�صليمة يف على م�صتوى �لأفر�د و�ملن�صاآت و�ملوؤ�ص�صات.
�حلماية  برفع  �ملتمثل  �لتعديل  ه��ذ�  �أن  معاليه  و�أو���ص��ح 

و�ملقرر دخوله حيز  �ل�صيكات بدون ر�صيد،  �جلز�ئية عن 
جزء�ً  ميثل   ،2022 ع��ام  مطلع  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �لتطبيق 
�لإم���ار�ت خالل  دول��ة  �تخذتها  �لتي  �صل�صلة �جلهود  من 
�لأ���ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي��ة ل��دف��ع وت���رية �ل��ت��ع��ايف �لق��ت�����ص��ادي ول 
نوعي  حت��ول  و�إح���د�ث  �خلا�س،  �لقطاع  �أن�صطة  يف  �صيما 
�ل�صتباقية  م��ب��ادئ  وف��ق  �لقائم  �لقت�صادي  �لنموذج  يف 
و�ل�صتد�مة، وكذلك تعزيز مرونة �ل�صيا�صات �لقت�صادية 
�لعاملية  �لتناف�صية  م��وؤ���ص��ر�ت  على  �ل��دول��ة  مكانة  ورف���ع 
وزي���ادة  �لأع���م���ال  ومم��ار���ص��ة  تاأ�صي�س  ب�صهولة  �مل��رت��ب��ط��ة 
جاذبية �لدولة لال�صتثمار�ت �لأجنبية و�ل�صركات �لعاملية، 
ومو�كبتها لأحدث �لجتاهات �لعاملية، ول �صيما �جلو�نب 
�ل���دف���ع �لرقمية  �ل��رق��م��ي وو���ص��ائ��ل  ب��ال��ت��ح��ول  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
يف  ي�صب  مب��ا  �مل��ت��ق��دم��ة،  �مل��ال��ي��ة  و�لتكنولوجيا  �حل��دي��ث��ة 
تعزيز ��صتمر�رية ومنو �لأن�صطة �لقت�صادية وزيادة �لثقة 
يف بيئة �لأعمال، وتوفري بد�ئل مدنية متطورة و�صريعة 

للتعامالت �لتجارية و�ملالية.
�ل�صيك  ع��ن  �لإج��ر�م��ي��ة  �ل�صفة  ن��زع  “ �إن  معاليه  وق���ال 
و�لتزوير  �لغ�س  ح���الت  على  و�قت�صارها  ر�صيد،  ب���دون 
و�صوء �لنية، مع �إيجاد �آليات قانونية �أكرث كفاءة وفعالية 
ديناميكية  على  �حل��ف��اظ  يف  ي�صاهم  �ل�صيك،  لتح�صيل 
وت���ن���وع �لق��ت�����ص��اد وف��ع��ال��ي��ة �ل��ن��ظ��ام �ل��ق�����ص��ائ��ي وكفاءة 
وحيوية  تن�صيط  خ��الل  من  �ل��دول��ة،  يف  �لتجارية  �لبيئة 
�لقائمة  �ل�صركات  على  و�حل��ف��اظ  �لتجارية  �لتعامالت 
وخا�صة �مل�صاريع �لنا�صئة و�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، 
وكذلك عرب م�صاهمته يف جتنب �لتبعات �ل�صلبية لتجرمي 
�ل�صيكات �ملرجتعة بدون ر�صيد وتكد�س �لق�صايا �ملرتبطة 
بها �أمام �ملحاكم، وبالتايل تر�كم �لديون �لتي توؤثر �صلباً 
ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع �مل���ايل و�مل�����ص��ريف و�ل��ت��ج��اري ب�صكل ع���ام يف 
�صلطان  ق��ال معايل عبد �هلل  �أخ���رى  م��ن جهة  �ل��دول��ة«. 
بن عو�د �لنعيمي وزير �لعدل �أنه يف �إطار حر�س �لدولة 
و�لق�صائية،  �لت�صريعية  و�ل��ب��ن��ي��ة  بالبيئة  �لرت���ق���اء  يف 
و�لعاملي  �لقليمي  �مل�صتويني  على  تناف�صيتها  يدعم  مبا 

من  وي��ع��زز  �لأج��ن��ب��ي��ة  لال�صتثمار�ت  جلاذبيتها  وي��ر���ص��خ 
�لدولة  روؤي���ة  يحقق  م��ا  وه��و  �لوطني،  �لقت�صاد  م��رون��ة 
ت��ع��دي��الت على  �إدخ����ال  �مل��ج��ال مت  ه��ذ�  �ل�صرت�تيجية يف 
مبقت�صاها  وح��دت  �لحت��ادي  �لتجارية  �ملعامالت  قانون 
��صتح�صاله  و�إج��������ر�ء�ت  ل��ل�����ص��ي��ك  �مل��ن��ظ��م��ة  �لإج��������ر�ء�ت 
وعقوباته يف قانون و�حد، حيث مت ح�صر حالت �لتجرمي 
حتريرها  وتعمد  و��صتعمالها،  �ل�صيكات  تزوير  جر�ئم  يف 
�أو توقيعها ب�صورة متنع من �صرفها، بالإ�صافة �إيل �إلغاء 
�إ�صد�ر �صيكات  �ل��و�رد يف قانون �لعقوبات ب�صاأن  �لتجرمي 
�ملرتدة  �ل�صيكات  ظاهرة  عليه  يطلق  ما  �أو  ر�صيد  ب��دون 
�أو �مل��رجت��ع��ة، وذل���ك على غ���ر�ر م��ا ذه��ب �إل��ي��ه ع��دد كبري 
�ملتحدة  و�لوليات  فرن�صا  مثل  �لأجنبية  �لت�صريعات  من 

�لأمريكية.
�أه���م �لأور�ق  ُي��ع��د م��ن  �أي�����ص��ا �أن �ل�����ص��ي��ك  وق���رر م��ع��ال��ي��ه 
�أد�ة  ميثل  باعتباره  �لعمل،  يف  �نت�صار�  و�أكرثها  �لتجارية 
دفع �أو تفاو�س متعارف عليها بدل من �لنقود، ول ميكن 
�أن يوؤدي �ل�صيك دوره كاأد�ة وفاء �إل �إذ� �أطماأن �ملتعاملني 
من  لهم  م��ا  مقابل  عليه  ح�صولهم  �أن  يف  ووث��ق��و�  �إل��ي��ه 
حقوق يعادل �لدفع �لنقدي، و�لطريقة �لوحيدة لتعزيز 
وتقوية  �ل�صيك  حامل  ح��ق  تدعيم  ه��ي  �ل�صيك  يف  �لثقة 
�ل�صمانات �لتي توؤكده. ومن �أجل ذلك ذهبت �لتعديالت 
�لت�صريعية �لأخرية لقانون �ملعامالت �لتجارية �إيل و�صع 
�ل�صيك  قيمة  حت�صيل  ت�صمن  م�صتحدثة  و�آل��ي��ات  بد�ئل 
�لبنك  �إل���ز�م  و�أب�����ص��ط طريقة ممكنة، وم��ن ذل��ك  ب��اأ���ص��رع 
�ملتوفر  �ملبلغ  كامل  خ�صم  بعد  لل�صيك  �جل��زئ��ي  بالوفاء 
�صند�ً  �مل��رجت��ع��ة  �ل�صيكات  وج��ع��ل  �ل�����ص��ي��ك،  ُم�����ص��ِدر  ل���دى 
يف  �لتنفيذ  قا�صي  قبل  من  مبا�صرة  تنفيذه  يتم  تنفيذياً 
�ملرجتع  �ل�صيك  على  �لتنفيذية  �ل�صيغة  بو�صع  �ملحكمة، 
�لدعاوي  ط��ري��ق  �إيل  �ل��ل��ج��وء  دون  قيمته،  و��صتح�صال 
�إيل  �أو �جلز�ئية، وهو ما �صيوؤدي  �لق�صائية �صو�ء �ملدنية 
زيادة �لثقة بال�صيكات باعتبارها ورقة جتارية تتيح �لوفاء 

بقيمتها فور�ً.

فقد �ملدعو / عثمان بيبارى 
وىل �هلل بيبارى ، بنغالدي�س   
�جلن�صية - جو�ز �صفره رقم 
)BL08232349 ( 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 0567819897

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / حممد �صهيل 
بنغالدي�س     ، �ل���دي���ن  ع���ني 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )BB0463637( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

0562805839

فقدان جواز �شفر

حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لقا�صم  �ب���و  ح�صني  ف����اروق 
�جلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )BQ0638315(
يجده عليه �لت�صال بتليفون 

رقم  0507811050

فقدان جواز �شفر

ن�����وري�����ه   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
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عهود الرومي تلتقي القت�شاديني ال�شباب يف جل�شة حول امل�شاريع القت�شادية ال�شبابية

كهرباء دبي تدخل مو�شوعة غيني�ص باأول خمترب بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد على م�شتوى العامل

•• دبي-وام:

 2020 �إك�صبو  ��صت�صاف جناح �ل�صباب يف 
دب���ي م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �لرومي 
و�مل�صتقبل  وزيرة دولة للتطوير �حلكومي 
�قت�صادية  “م�صاريع  ح�����ول  ج��ل�����ص��ة  يف 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  فعاليات  �أوىل  �صبابية” 
و�لذي  �ل�صباب،  �لقت�صاديني  برنامج  من 
تنظمه �ملوؤ�ص�صة �لحتادية لل�صباب برعاية 
ر��صد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل 
بنت  �صما  �لتنفيذي وذلك بح�صور معايل 
دولة  وزي����رة  �مل���زروع���ي  ف��ار���س  ب��ن  �صهيل 
�لنظري  �صعيد  و���ص��ع��ادة  �ل�صباب  ل�����ص��وؤون 

مدير عام �ملوؤ�ص�صة �لحتادية لل�صباب.
�لكو�در  دور  تكري�س  �إىل  �لربنامج  يهدف 
�لوطنية �ل�صابة يف �لقطاعات �لقت�صادية 
باأهم  ت���زوي���ده���م  ف�����ص��اًل ع���ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
�لعاملية،  �لقت�صادية  و�لتوجهات  �ملهار�ت 
�لتي متكنهم  �لعملية و�لعلمية  و�خلرب�ت 

من طرح روؤى �قت�صادية مبتكرة، وفعالة.
�ل�صباب  ت��وع��ي��ة ج��ي��ل  �أي�����ص��اً  وي�����ص��ت��ه��دف 
�لقطاعات  يف  �لدقيق  �لتخ�ص�س  باأهمية 
و�ملجالت �لقت�صادية �ملتنوعة، و�صوًل �إىل 
�مل�صتقبل  ت�صت�صرف  �قت�صادية  روؤى  بناء 
ورقمية  تكنولوجية  مرتكز�ت  على  �لقائم 
ُمتقدمة، ومبا يحقق �ملُ�صتهدفات �لوطنية 
�ل�صباب،  م��ن  �قت�صادياً  و�ع  جيل  ب��ن��اء  يف 
�لقت�صادية  ب��امل��ع��اي��ري  ودر�ي�����ة  ع��ل��م  ع��ل��ى 
�أر�س  على  تطبيقها  ميكن  �ل��ت��ي  �لعاملية 
�ل��و�ق��ع يف دول��ة �لإم���ار�ت و�ل�صتفادة من 
�لنجاح  وعو�مل  �ملتقدمة  �لتحتية  بنيتها 

�لتي تتو�فر فيها.
�لرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  و�أك���دت 
�ل�صباب  دور  �أه��م��ي��ة   - �جل��ل�����ص��ة  خ���الل   -
وجه  على  �ل�صباب  و�لقت�صاديني  عموماً 
�مل�صتقبلية  �لتوجهات  دعم  يف  �خل�صو�س، 
�حلكومة  م�صاركة  ويف  �لإم�����ار�ت،  ل��دول��ة 
وت�صميم  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �ل���ت���ط���وي���ر  ج���ه���ود 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  م�صرية  �مل�صتقبل، 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بقيادة 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  و���ص��اح��ب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لكثري  ت��ع��ول   ، �مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�لتقدم  �أ�صا�س  باأنهم  وتوؤمن  �ل�صباب،  على 

و�لتطور وحتقيق �أف�صل �لإجناز�ت.
لدولة  �لع�صرة  �مل��ب��ادئ  وثيقة  �إن  وق��ال��ت 
�لإم�������ار�ت يف �خل��م�����ص��ني �جل���دي���دة، تركز 
يف  و�لأن�صط  �لأف�صل  �لقت�صاد  بناء  على 
�لعامل، ما ميثل مهمة م�صرتكة يف �صميم 
عمل �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية 

•• دبي- وام:

�صبقا  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �صجلت 
غيني�س  م��و���ص��وع��ة  ب��دخ��ول��ه��ا  ج���دي���د� 
خمترب  �أول  ع���ن  �ل��ق��ي��ا���ص��ي��ة  ل����الأرق����ام 
على  �لأب��ع��اد  ثالثية  �لطباعة  بتقنية 
م�����ص��ت��وى �ل����ع����امل وذل������ك ع����ن خمترب 
�لدرون  �مل�صرية  و�لطائر�ت  �لروبوتات 
�لتابع  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  جممع  يف  للهيئة 

مكتوم للطاقة �ل�صم�صية.
�لطاير  حم��م��د  �صعيد  م��ع��ايل  وت�����ص��ل��م 
�لع�صو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
ممثلي  من  �ل�صهادة  دبي  ومياه  كهرباء 

مو�صوعة غيني�س لالأرقام �لقيا�صية.
�لطاير..  حم��م��د  �صعيد  م��ع��ايل  وق����ال 
نهتدي بروؤية وتوجيهات �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه �هلل” يف تعزيز �لبتكار 
و�عتماد �أحدث تقنيات �لثورة �ل�صناعية 
ثالثية  �لطباعة  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لأب���ع���اد. وت��دع��م ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة كهرباء 
��صرت�تيجية  �لإط��ار  ومياه دبي يف هذ� 
دب����ي ل��ل��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة �لأب����ع����اد �لتي 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و وت���ه���دف �إىل 
�ل�صتفادة من هذه �لتكنولوجيا �لو�عدة 
خلدمة �لإن�صان وتعزيز مكانة �لإمار�ت 
ر�ئ��د على م�صتوى  دب��ي كمركز  و�إم���ارة 
�لطباعة  جم����ال  يف  و�ل���ع���امل  �مل��ن��ط��ق��ة 
ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد ب��ح��ل��ول ع���ام 2030. 
و�لطائر�ت  �ل��روب��وت��ات  خم��ت��رب  وي��ع��د 
�لبحوث  م��رك��ز  يف  “�لدرون”  �مل�صرية 

و�لتطوير �أول مبنى يتم �إن�صاوؤه بتقنية 
�لطباعة ثالثية �لأبعاد يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة تتم طباعته بالكامل يف 
�لعامل  يف  خمترب  و�أول  �مل�صروع  موقع 
�لتقنية«.  ه��ذه  با�صتخد�م  �إن�����ص��اوؤه  يتم 
و�أ�صاف “ ب�صفتها �أحد �أع�صاء �لتحالف 
�لأبعاد  ثالثية  للطباعة  �ل�صرت�تيجي 
بن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي 
�آل م��ك��ت��وم ويل عهد  حم��م��د ب��ن ر����ص��د 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  �أمناء  جمل�س 
هذه  �عتماد  ت�صريع  �إىل  يهدف  و�ل��ذي 
�لقطاعات  لدعم  و��صتخد�مها  �لتقنية 
و�ل�صحية  و�لق��ت�����ص��ادي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لهيئة تقنية �لطباعة  و�لعلمية تعتمد 

ثالثية �لأبعاد كاأحد �حللول �لبتكارية 
�ل��ن��م��اذج وت�����ص��ن��ي��ع ق��ط��ع �لغيار  ل��ب��ن��اء 

لقطاعات �لإنتاج و�لنقل و�لتوزيع«.
و�أكد معاليه �أن دبي توفر بيئة حمفزة 
لت�صجيع �أعمال �لبناء با�صتخد�م تقنية 
و��صتقطاب  �لأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة 
�ل�صركات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال م�صري� 
ثالثية  �ل��ط��ب��اع��ة  �����ص���ت���خ���د�م  �أن  �إىل 
�لأبعاد يف جمال �لبناء ي�صهم يف خف�س 
لتنفيذ  �ل��الزم��ة  �مل��دة  وتقليل  �لتكلفة 
دف��ع عجلة  ي�صهم يف  �لبناء مب��ا  �أع��م��ال 
�حل���ف���اظ على  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �لق��ت�����ص��اد 
�لبيئة من خالل تقليل ن�صبة �ملخلفات 
جانبه  من  �لبناء.  �أع��م��ال  عن  �لناجتة 
�لنائب  �صلمان  بن  وليد  �ملهند�س  �أ�صار 

تتبنى  �لوثيقة  و�إن  تخ�ص�صاتها،  بكافة 
�لب�صري  �ملال  ور�أ�س  �لإن�صان  �ل�صتثمار يف 
وتركز  للتنمية،  �لأه����م  �مل��ح��رك  ب��و���ص��ف��ه 
و�لتكنولوجي  �لرقمي  �لتفوق  تعزيز  على 
للدولة، م�صرية �إىل �أن �صمان حتقيق هذه 
�ملبادئ يتطلب م�صاركة فاعلة من �ل�صباب، 
�لذين تقع على عاتقهم �مل�صوؤولية �لكربى 
هذ�  بناء  ويف  و�لتغيري،  �لتحول  قيادة  يف 

�لنموذج �لقت�صادي.
و�صكرت معايل عهود �لرومي، معايل �صما 
بنت �صهيل �ملزروعي وزيرة �لدولة ل�صوؤون 
�ل�صباب، و�ملوؤ�ص�صة �لحتادية لل�صباب، على 
ومهار�ت  ق���در�ت  لبناء  �ل��ه��ادف��ة  �مل��ب��ادر�ت 
�ل���ك���و�در �ل�����ص��اب��ة وت��ع��زي��ز م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
م�����ص��رية �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، ودع�����ت �ل�����ص��ب��اب �إىل 
�ملبتكرة  ب���اأف���ك���اره���م  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل�������ص���ارك���ة 
وم�صاريعهم �لنوعية �لهادفة لدعم م�صرية 
عاما  �خلم�صني  خ��الل  و�لزده����ار  �لتقدم 

�ملقبلة.
�صهيل  بنت  �صما  من جانبها رحبت معايل 
�لرومي  عهود  معايل  مب�صاركة  �مل��زروع��ي، 
�أع�صاء  �مل��ت��ن��وع��ة م��ع  جت��ارب��ه��ا وخ��رب�ت��ه��ا 
�ل��ربن��ام��ج، وق��ال��ت يف ه���ذ� �ل�����ص��دد: “ �إن 
مر�كز  يف  و�صعتنا  �لر�صيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
�ل�صد�رة يف خمتلف �لقطاعات و�ل�صتثمار 
�قت�صاديا،  ريادتنا  �ل�صباب يعزز  يف طاقات 
�ل��ث��ان��ي��ة لربنامج  �مل��رح��ل��ة  م���ن  ون��ت��وق��ع 
على  �صتبني  �أن��ه��ا  �ل�����ص��ب��اب  �لق��ت�����ص��ادي��ني 
م��ك��ت�����ص��ب��ات �ل���ربن���ام���ج ل��ت��ط��وي��ر ق�����در�ت 
يف  �لقيادية  مهار�تهم  وتعزيز  �مل�صاركني 
ت�صع  حيث  �لق��ت�����ص��ادي.  �لعمل  جم���الت 
ح��ك��وم��ة دول�����ة �لإم���������ار�ت جم��م��وع��ة من 
ت�صعى  �ل��ت��ي  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�صتهدفات 

يف  �ل�صباب  دور  تكري�س  �إىل  خاللها  م��ن 
�لقطاعات �لقت�صادية ».

�لقت�صادية  “ �ملو�هب  معاليها:  و�أ�صافت 
�ل�صابة متكنت من تغيري �لنظرة �ل�صائدة 
لدولتنا باأنها قائمة على �لقت�صاد �لنفطي 
بن�صبة تتجاوز %80 �إىل دولة قائمة على 
�لقت�صاد �ملتنوع؛ حتى باتت �ليوم من �أهم 
�لدول �قت�صادياً و�أكرثها جناحاً يف جمال 
�لأمو�ل يف  �مل�صتثمرين وروؤو�س  ��صتقطاب 
�صتى �لقطاعات.. نحن �ليوم وبف�صل روؤية 
يف  �ل�صد�رة  مركز  نتبو�أ  �لر�صيدة  قيادتنا 
�لعديد من �لقطاعات وحمظوظني بعقول 
�مل�صتقبل.”  لقيادة  و�مل��وؤه��ل  �ملبدع  �صبابنا 
�لنظري،  �صعيد  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�لعام للموؤ�ص�صة �لحتادية لل�صباب:  �ملدير 
�لن�صخة  �ن��ط��الق  ب��د�ي��ة  م��ع  “��صتهدفنا 
�صاباً   50 ��صتقطاب  �لربنامج  من  �لأوىل 
و�صابة لإعد�د قادة �قت�صاديني م�صتقباًل... 
�لتوجهات  ب��اأك��رث  ت��زوي��ده��م  ع��ل��ى  ن��ع��ك��ف 
مع  وت��ق��دم��اً  ت��ط��ور�ً  �لعاملية  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ل�صتفادة من �خلرب�ت �لعاملية يف �لعديد 
من �ملجالت من �أجل خلق منوذج �قت�صادي 
مبتكر قائم على �لإبد�ع و�لتطور وحماكاة 
�لتقدم �لتقني و�لتكنولوجي �لذي ت�صهده 
�لقطاعات �لقت�صادية �ملتعددة و�ل�صتفادة 
منذ  �ملا�صية  ع��ام��اً  �خلم�صني  جت��رب��ة  م��ن 
و�لتطلع  �ل���ي���وم  �ل���دول���ة وح��ت��ى  ت��اأ���ص��ي�����س 
�ملقبلة  ع��ام��اً  �خلم�صني  �أه����د�ف  دع��م  �إىل 
�ن�صجاماً مع روؤية و�أهد�ف مئوية �لإمار�ت 

.»2071
�قت�صادية  جت���رب���ة  ل��دي��ن��ا   “  : و�أ�����ص����اف 
ُم��ل��ه��م��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م���ن �مل����و�رد 
�ل�صابة، و�صبابنا  �لعقول و�لطاقات  �أبرزها 

م��ت��ف��ائ��ل ب��امل�����ص��ت��ق��ب��ل وق������ادر ع��ل��ى تقدمي 
�ل��ك��ث��ري خل��دم��ة ورف���ع���ة �ل���وط���ن يف كافة 
�ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ن��م��وي��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل 
�صيما �لقت�صاد” و��صتعر�صت معايل عهود 
�ل���روم���ي خ���الل �جل��ل�����ص��ة �إجن������از�ت روؤي���ة 
حققتها  �لتي  و�لنتائج   ،2021 �لإم���ار�ت 
�لأوىل عامليا يف  �مل��ر�ك��ز  �ل��دول��ة يف  بحلول 
 470 يف  �إقليميا  و�لأوىل  م��وؤ���ص��ر   100
وتكنولوجيا،  و�قت�صاديا  حكوميا  موؤ�صر� 
م�����ص��رية �إىل م���ا م��ث��ل��ت��ه ه���ذه �ل���روؤي���ة من 
د�عم ومعزز للجاهزية و�ملرونة �حلكومية 
فريو�س  جائحة  و�آث���ار  تبعات  مو�جهة  يف 
�ل�صريع  �لتعايف  وحتقيق  �مل�صتجد،  كورونا 
�ل�صتمر�ر  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة  وق����درة  م��ن��ه��ا، 
�ل��ك��ف��اءة يف تقدمي  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  بعملها 
�صال�صل  ت��دف��ق  و�حل��ف��اظ على  �خل��دم��ات 
�لإمد�د. وتطرقت وزيرة �لدولة للتطوير 
�لدولة  توجهات  �إىل  و�مل�صتقبل  �حلكومي 
وثيقة  يف  ترجمتها  متت  �لتي  �مل�صتقبلية، 
�خلم�صني  يف  ل���ل���دول���ة  �ل��ع�����ص��رة  �مل����ب����ادئ 
3 م��ب��ادئ رئي�صية  �جل��دي��دة، ورك���زت على 
تطمح  �ل��ت��ي  �لقت�صادية  �لتنمية  �صملت 
دولة �لإمار�ت من خاللها لبناء �لقت�صاد 
�لأف�صل و�لأن�صط يف �لعامل، و�ل�صتثمار يف 
ر�أ�س �ملال �لب�صري من خالل �لبناء �مل�صتمر 
م���ه���ار�ت جديدة  و����ص��ت��ق��ط��اب  ل��ل��م��ه��ار�ت 
�لتخ�ص�صات،  �أ����ص���ح���اب  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
و�لتكنولوجي  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ف��وق  و���ص��م��ان 
�حلا�صنة  �لبيئة  تهيئة  خالل  من  للدولة 
وتطوير  �ل���رق���م���ي،  ل��ل��ت��ح��ول  و�مل���ح���ف���زة 
�لذكاء  �لقائمة على  �لتكنولوجية  �حللول 
�ل�صناعية  �ل���ث���ورة  و�أدو�ت  �ل���ص��ط��ن��اع��ي 

�لر�بعة، وتاأهيل 100 �ألف مربمج.

تطوير  ل��ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لأعمال و�لتميز يف هيئة كهرباء ومياه 
و�لتطوير  �لبحوث  مركز  �أن  �إىل  دب��ي 
�ل���ت���اب���ع ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف جم��م��ع حم��م��د بن 
�ل�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د 
�لأبعاد  ثالثية  �لطباعة  تقنية  ي��دع��م 
على  عالية  بقدرة  تتمتع  لإنتاج معد�ت 
�ملناخ  �لعالية وعو�مل  مقاومة �حلر�رة 
يف  موؤ�ص�صة  �أول  �لهيئة  وتعد  �لقا�صية 
تعتمد  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 
�ملعدنية  �لأبعاد  �لطباعة ثالثية  تقنية 
و�لتي  و�لأ���ص��الك  �خل��ي��وط  با�صتخد�م 
�لعالية ودورها يف تقليل  تتميز بدقتها 
�لإنتاجية  وحت�����ص��ني  و�لتكلفة  �ل��وق��ت 

و�لكفاءة وتعزيز �لبتكار.

للعمل  �جل�����دي�����دة  �مل���ن���ه���ج���ي���ة  وت����ن����اول����ت 
�ل�صمو  �صاحب  عنها  �أعلن  �لتي  �حلكومي 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي “رعاه �هلل” ، �لتي تعك�س روؤية �لقيادة 
باأدو�ت  متجددة  حكومة  تر�صيخ  باأهمية 
تغيري جديدة، تقوم على م�صاعفة �جلهود 
وم�����ص��اع��ف��ة ���ص��رع��ة حت��ق��ي��ق �لإجن�������از�ت، 
�لكربى  �لتحولية  �مل�صاريع  على  وتعتمد 

وحتقيق �لنتائج �مليد�نية.
�أهمية  �إىل  �ل��روم��ي  و�أ���ص��ارت معايل عهود 
لإ�صر�ك  ك��م��ن�����ص��ة  �حل��ك��وم��ة  دور  ت��ع��زي��ز 
�لقطاع �خلا�س و�ملجتمع يف �بتكار �حللول 
وتطوير وتنفيذ �مل�صاريع و�ملبادر�ت، لفتة 
�إىل �أن مكتب �لتطوير �حلكومي و�مل�صتقبل 
�أطلق مبادرتني لدعم هذه �لتوجهات هما؛ 
تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�صتقبل  �صر�كات 
�ل���ق���ط���اع �خلا�س  ����ص���ر�ك���ة �حل���ك���وم���ة م���ع 
و�بتكار  للم�صتقبل  �ل�صتعد�د  جهود  ودعم 
�مل�صتقبلية،  للتحديات  �لنوعية  �حل��ل��ول 
وهي من�صة وطنية جتمع  �مل�صتقبل  ورّو�د 
�ملوهوبة  �ل�صابة  �لإمار�تية  �لعقول  نخبة 
ت�صمل  متنوعة  ��صرت�تيجية  جم���الت  يف 
و�لعلوم  �لأع��م��ال  وري���ادة  و�مل���ال  �لقت�صاد 
و�لهند�صة  و�ل���ف�������ص���اء  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

و�لفل�صفة وغريها.
للتطوير �حلكومي  �ل��دول��ة  وزي���رة  ودع��ت 
و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل �لق��ت�����ص��ادي��ني �ل�����ص��ب��اب �إىل 
توجهات  تدعم  ومبادر�ت  م�صاريع  �ق��رت�ح 
�لفر�صة  �أن  و�أك����دت  �مل�صتقبلية،  �ل��دول��ة 
�مل�صرية  للم�صاهمة يف  �ل�صباب  �أم��ام  كبرية 
ت�صميم  ويف  �جلديدة،  للمرحلة  �لتنموية 

م�صتقبل �لعمل �حلكومي.

يذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي دخلت 
�لقيا�صية  ل���الأرق���ام  غيني�س  م��و���ص��وع��ة 
�أك���رب من�صاأة  �ل��ع��ام �جل���اري ع��ن  مطلع 
لإنتاج �لطاقة با�صتخد�م �لغاز �لطبيعي 
يف مكان و�حد وذلك يف جممع حمطات 
�ملياه  وحتلية  �لطاقة  لإنتاج  علي  جبل 

بقدرة 9547 ميجاو�ت من �لكهرباء.
رقمني  ل��ت�����ص��ج��ي��ل  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت�������ص���ع���ى 
ق��ي��ا���ص��ي��ني ج���دي���دي���ن ع����ن �أع����ل����ى برج 
 262.44 ب��ارت��ف��اع  �ل��ع��امل  يف  �صم�صي 
�لكهرباء  لإن���ت���اج  و�أك����رب حم��ط��ة  م���رت� 
�ملركزة  �ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
�ملرحلة  �صمن  ميجاو�ت   700 ب��ق��درة 
�لر�بعة من جممع حممد بن ر��صد �آل 

مكتوم للطاقة �ل�صم�صية.

بنك الإمارات دبي الوطني يح�شل على عالمة 
غرفة دبي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات

•• دبي-الفجر: 

ح�صل بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، �ملجموعة �مل�صرفية �لر�ئدة يف منطقة 
�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا وتركيا، على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية 
�مل�صوؤولية  جم��ال  يف  ومبادر�ته  جلهوده  تقدير�ً  للموؤ�ص�صات  �لجتماعية 
�لجتماعية لل�صركات. وتعد “عالمة �مل�صوؤولية �لجتماعية للموؤ�ص�صات” 
�لتي تقدمها غرفة دبي من �أرفع م�صتويات �لتكرمي ملمار�صات �ل�صتد�مة 
بناء  �مل�صاهمة يف  ت�صجيع  �إىل  وتهدف  و�ل�صركات،  �ملوؤ�ص�صات  تطبقها  �لتي 
“عالمة  �أن  م�صتقبل �أكرث ��صتد�مة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كما 
�ملوؤ�ص�صات  �رتباط  عاملية وت�صمن  تتبنى معايري�ً  �لجتماعية”  �مل�صوؤولية 
�مل�صوؤولية  عالمة  برنامج  ويقوم  نف�صه،  �لوقت  يف  �ملحلية  �لأعمال  ببيئة 
�لتي  �ملنهجيات  وتقييم  ب��در����ص��ة  دب��ي  غرفة  يف  للموؤ�ص�صات  �لجتماعية 
�صعيد  ع���ل���ى  �مل���وؤ����ص�������ص���ات  ت��ت��خ��ذه��ا 
لل�صركات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
و�ل����ص���ت���د�م���ة ع���رب �أرب���ع���ة جم���الت 
�لعمل  مكان  ت�صمل:  رئي�صية  تاأثري 

و�ل�صوق و�ملجتمع و�لبيئة.
وي�صارك بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني 
يف �لربنامج للمرة �لأوىل، وقد �صجل 
وهو   ،70% ن�صبته  �إجمالياً  معدًل 
 66.4% �لبالغ  �ملتو�صط  �أعلى من 
�أب����رز  م���ن  “�ملجتمع”  ف��ئ��ة  وك���ان���ت 

نقاط �لقوة �لتي متّيز بها �لبنك.
ل���ط���امل���ا ك�����ان ب���ن���ك �لإم������������ار�ت دبي 
ويطبق  �لرقمنة  �إىل  �صّباقاً  �لوطني 
�لأطر�ف  جلميع  م�صافة  قيمة  توفري  �إىل  تهدف  وم��ب��ادر�ت  بر�مج  ع��دة 
��صرت�تيجيته  �إىل  و��صتناد�ً  فيها.  ين�صط  �لتي  �لأ�صو�ق  �ملعنية يف خمتلف 
�ل�صاملة لال�صتد�مة، ي�صعى �لبنك للم�صاهمة و�ل�صتثمار يف بر�مج وحلول 
لالأمم  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  م��ع  �ملن�صجمة  �لجتماعية  �مل�صوؤولية 
وباعتباره ر�ئد�ً على م�صتوى �ملنطقة يف جمال  �ملتحدة و”روؤية �لإمار�ت”. 
ب��دور حم��وري يف  �لوطني  دبي  �لإم���ار�ت  بنك  �صاهم  �ل�صتد�مة،  مبادر�ت 
دعم �أ�صحاب �لهمم وتعزيز �لوعي �ملايل ومتكني �ملر�أة و�ل�صحة و�لعافية 

وتنمية �ملجتمع و�لبيئة على مد�ر �لأعو�م �لقليلة �ملا�صية.

ما�شرتكارد تعر�ص م�شتقبل حلول 
الدفع الذكي يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي -وام: 

�صلطت غرفة دبي من خالل لقاء م�صور جديد �صمن �صل�صلة فيديوهات 
2020 �ل�صوء على دور وجهود ما�صرتكارد  �إك�صبو  “�لطريق �إىل  مبادرة 
خالل  وذل���ك  للمعر�س  �ل��دف��ع  لتكنولوجيا  �لر�صمي  �ل�صريك  ب�صفتها 
منطقة  يف  ما�صرتكارد  ل�صركة  �لإقليمي  �لرئي�س  �جلبايل  خالد  مع  لقاء 
�لدفع  تكنولوجيا  ع��ن  خ��الل��ه  حت��دث  �إفريقيا  و���ص��م��ال  �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق 
�لذكية وم�صتقبل هذ� �لنوع من �ملعامالت. وقال �جلبايل “ �صريك تقنية 
نعمل  فاإننا  دبي   2020 لإك�صبو  �أول  �صريك  فئة  �لر�صمي من  �ملدفوعات 
على متكني جتارب �لدفع �أثناء �ملعر�س و�لرتقاء بها لتكون �آمنة و�صريعة 
�مل��ع��ر���س. كما نعمل يف �لوقت  �أر����س  �أو على  ك��ان��ت ع��رب �لإن��رتن��ت  ���ص��و�ء 
و�حتياجاتهم  �لعمالء  متطلبات  تو�كب  م�صتقبلية  حلول  و�صع  على  ذ�ته 
�نطالقاً من قناعتنا �لر��صخة باأن �لتغري �مل�صتمر �لذي ت�صهده �لتقنيات 

�حلديثة يرت�فق مع تغري يف جتارب وحلول �لدفع«.

اختيار ع�شوين من �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار 
كفائزين يف حتدي �شوبرنوفا من جيتك�ص جنوم امل�شتقبل

•• دبي-الفجر: 

�أعلن �صندوق حممد بن ر��صد لالبتكار، �ملبادرة �لتي �أطلقتها وز�رة �ملالية 
“فارمن«  هما  �أع�صائه،  من  �ثنني  تتويج  عن   ، �لدولة  يف  �لبتكار  لدعم 
حتدي  بلقب   ،  Kanari AI �ل�صطناعي«  للذكاء  و”كناري    Farmin

�صوبرنوفا من جيتك�س جنوم �مل�صتقبل لعام 2021.
روؤى  �لتي تقدم  �لذكاء �ل�صطناعي  ، من�صة   Farmin “فارمن«  وف��ازت 
بينما، ح�صلت  �إمار�تية.   �صركة  �أف�صل  بجائزة  �لذكية،  للمدن  م�صتقبلية 
“كناري للذكاء �ل�صطناعي« Kanari AI على لقب �أف�صل �صركة مبتكرة 
�ملحادثات  تكنولوجيا  يف  �ملتطورة  حللولها  �ل�صطناعي  �لذكاء  جمال  يف 
بعد  �لفائزين  �خل��رب�ء عن  و�أعلنت جلنة من  �لعربية.  باللغة  و�لأ�صو�ت 
3 جولت من �لعرو�س �لتقدميية، وبعد �لعر�س �لنهائي خالل معر�س 
�أكتوبر   20 ي��وم  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  �مل�صتقبل  جن��وم  جيتك�س 
وممثل  لالبتكار  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنقبي،  فاطمة  وق��ال��ت   .2021
�صركتي  بفوز  “نفخر  ر��صد لالبتكار:  بن  �ملالية يف �صندوق حممد  وز�رة 
يف   Kanari AI �ل�صطناعي«  للذكاء  و”كناري    Farmin “فارمن« 
�ملبتكرتان تكنولوجيا  �ل�صركتان  �إذ طورت  حتدي �صوبرنوفا من جيتك�س. 

مذهلة و�أظهرتا �ملو�هب و�لقدر�ت �لالزمة للفوز  خالل �مل�صابقة«.
�ملميزين  و�ملبتكرين  �لأع��م��ال  رو�د  �ل�صندوق  “يدعم  �لنقبي:  و�أ�صافت 

�إر�صاد  بجل�صات  تزويدهم  عرب 
جمال  يف  متخ�ص�صة  وتوجيه 
�صبكة  �إىل  و�لإ�صافة  �أعمالهم، 
وفر�صة   ، �مل��ه��ن��ي��ة  ع��الق��ات��ه��م 
�لو�صول �إىل �لأ�صو�ق �جلديدة، 
منو  لتحقيق  �ملي�ّصر  و�لتمويل 
وُتوجت  م�����ص��ت��د�م��ني.  وت���اأث���ري 
و”كناري    Farmin ف��ارم��ن« 
 Kanari »للذكاء �ل�صطناعي
AI كفائزتني ب�صبب تاأثريهما 
�لإيجابي �لكبري على �ملجتمع، 

وحلهما مل�صاكل و�قعية«.

•• الفجرية-وام: 

�لقن�صلية  م��ع  �ل��ف��ج��رية  و���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
�لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �صبل  ك��وري��ا  جلمهورية  �لعامة 
�لق��ت�����ص��ادي و�ل��ت��ج��اري و�إم��ك��ان��ي��ة خلق ع��الق��ات تعاون 
وجمهورية  �لفجرية  يف  �لع��م��ال  �أ�صحاب  بني  م�صرتك 
ك���وري���ا. ج���اء ذل���ك خ���الل ����ص��ت��ق��ب��ال ���ص��ع��ادة ���ص��رور حمد 
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل��زوه��ري 
�لعام جلمهورية كوريا  �لقن�صل  بيونغ جون  �صعادة مون 
�لزيودي  حممد  خمي�س  م��ن  ك��ل  �صعادة  بح�صور  ب��دب��ى 
�أمني �ل�صر وخالد خلفان �لكعبي �أمني �ل�صندوق وحممد 
�أحمد �ليماحي و�صيف علي �صيف �لعطر وعائ�صة حممد 
�جلا�صم �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�صلطان جميع �لهند��صي 

مدير عام �لغرفة. 
�لعالقات  و�زده���ار  تطور  �ل��زوه��ري  �صرور  �صعادة  وثمن 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  ب��ني  و�لتجارية  �لقت�صادية 

�لفجرية  �إم�����ارة  وب���ني  ع��ام��ة  ب�صفة  ك��وري��ا  وج��م��ه��وري��ة 
وج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة م��ع��رب��ا ع���ن �أم���ل���ه يف 
�لرت��ق��اء مب��ج��الت �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري و�لق��ت�����ص��ادي مبا 
و��صتعر�س   . �جل��ان��ب��ني  ل��دى  �مل�صرتكة  �مل�صالح  يحقق 
�صعادة �صلطان جميع �لهند��صي مدير عام �لغرفة خالل 
�للقاء �ل�صمات �لقت�صادية �لتي تتميز بها �إمارة �لفجرية 
و�إطاللتهاعلى خليج  وموقعها �جلغر�يف و�ل�صرت�تيجي 
حلركة  حيوياً  مركز�ً  جعلها  ما  �لهندى  و�ملحيط  عمان 
�أن  و�أ�صار �ىل   . و�لغرب  �ل�صرق  �لتجارية ما بني  �ل�صفن 
ميناء �لفجرية يعترب �لثاين عاملياً يف جمال تزويد �ل�صفن 
بالوقود كما حتتل منطقة �لفجرية لل�صناعة �لبرتولية 
على  �لنفط  تخزين  جم��ال  يف  �لثالثة  “ �ملرتبة  ف��وز   “
م�صتوى �لعامل . و�أكد حر�س �لغرفة على دعم �لعالقات 
بني �أ�صحاب �لعمال يف �إمارة �لفجرية وجمهورية كوريا 
�لتي  �ملعلومات  وت��ب��ادل  للتو��صل  ق��ن��و�ت  فتح  و�إمكانية 

ت�صهم يف خلق �صر�كات ��صتثمارية م�صرتكة .

غرفة الفجرية تبحث العالقات القت�شادية والتجارية مع كوريا
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ملالك:

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم:  302796بتاريخ: 2018/12/06

�مل�صجلة بالرقم:  302796بتاريخ: 2019/02/13
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 6277 بتاريخ: 1994/05/18
�مل�صجلة بالرقم: 6277 بتاريخ: 1995/12/10

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 80455 بتاريخ: 2006/05/09
�مل�صجلة بالرقم: 80455 بتاريخ: 2007/02/21

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 116335 بتاريخ: 2008/07/14

�مل�صجلة بالرقم: 116335 بتاريخ: 2010/09/27
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 145702 بتاريخ: 2010/08/05

�مل�صجلة بالرقم: 145702 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 14836 بتاريخ: 1996/02/10
�مل�صجلة بالرقم: 14836 بتاريخ: 1997/07/26

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 14837 بتاريخ: 1996/02/10
�مل�صجلة بالرقم: 14837 بتاريخ: 1997/07/26

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 158759 بتاريخ: 2011/06/19

�مل�صجلة بالرقم: 158759 بتاريخ: 2013/02/27
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 125619 بتاريخ: 2009/02/08

�مل�صجلة بالرقم: 125619 بتاريخ: 2010/11/30
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 128556 بتاريخ: 2009/04/26

�مل�صجلة بالرقم: 128556 بتاريخ: 2010/11/30
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 138115 بتاريخ: 2010/01/17

�مل�صجلة بالرقم: 138115 بتاريخ: 2011/05/01
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 1453 بتاريخ: 1993/08/11
�مل�صجلة بالرقم: 1453 بتاريخ: 1995/19/06

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 161945 بتاريخ: 2011/09/05

�مل�صجلة بالرقم: 161945 بتاريخ: 2012/06/25
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

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

�ملودعة بالرقم: 1690 بتاريخ: 1993/08/23
�مل�صجلة بالرقم: 1690 بتاريخ: 1995/09/06

باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 
وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.

 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 
وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.

بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 174779 بتاريخ: 2012/06/05

�مل�صجلة بالرقم: 174779 بتاريخ: 2013/12/08
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 181471 بتاريخ: 2012/11/05

�مل�صجلة بالرقم: 181471 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 182924 بتاريخ: 2012/12/04

�مل�صجلة بالرقم: 182924 بتاريخ: 2014/06/16
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 196667 بتاريخ: 2013/08/20

�مل�صجلة بالرقم: 196667 بتاريخ: 2014/09/03
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 215777 بتاريخ: 2014/08/12

�مل�صجلة بالرقم: 215777 بتاريخ: 2015/02/24
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791

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

�لتميمي وم�صاركوه
 بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 215778 بتاريخ: 2014/08/12

�مل�صجلة بالرقم: 215778 بتاريخ: 2015/01/05
باإ�صم �ملالك: يونيليفر بي �ل �صي 

وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �إجنلرت�.
 ��صم �ملتنازل له: يونيليفر جلوبال �آي  بيه ليمتد 

وعنو�نه: بورت �صناليت، وير�ل،  مري�صي�صايد، �صي �إت�س 62 4 زد دي،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:  و�ملن�صورة يف �جلريدة �لر�صمية �لعدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2020/12/18

تاريخ �لتاأ�صري يف �ل�صجل : 2021/11/01

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

EAT 174791
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تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�صيار�ت �لتالية عن طريق �صركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�صاعة 
�خلام�صة م�صاء�ً يوم �لأربعاء �ملو�فق 10 نوفمرب 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�صم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

      
1 600219 RENAULT DUSTER G 87841 VF1HSRCH9GA545345 2018/1558  
2 600226 RENAULT DUSTER G 69928 VF1HSRCH7GA545361 2018/1558  
3 603635 TOYOTA PRADO K 19712 JTEBU25J385139558 2015/649  
4 607052 Mercedes E 240 43026 WDB2100611B033233 2003/3871  
5 607876 HYUNDAI TUCSON E 93777 KMHJM81B38U824890 2008/8359   
6 608098 HYUNDAI COUNTY F 91554 KMJHD17FX5C024801 2012/1391  
7 608274 TOYOTA PRADO D 14158 JTEBU23J695158512 2017/1296  
8 608453 INFINITI G35 I 85027 JNKBV61E17M201043 2012/2382   
9 661945 GMC YUKON E 435 1GKS28EF5DR217225 2019/4646  
10 662436 CASE 580T H 96406 NCHH04341 2017/3793  
11 663037 TATA LPO1618 O 87805 MAT449253G0L01214 2021/5042  
12 822605 JCB 3CX P 38964 JCB3CX4TP02260599 2017/4189   
13 831693 NISSAN 2400 N 78465 3N6DD23X1FK040001 2018/2322  
14 831999 MERCEDES S400 K 8241 WDDUG6FB9GA203939 2020/3349  
15 832000 FIAT 500 L 18974 ZFBNF1BHXKP777764 1530/2020  
16 832002 BMW 325 E 22013 WBAVB110X6KT64277 2018/3613  
17 832284 NISSAN PATHFINDER D 77415 5N1AR2M59FC669916 2019/7514  
18 832345 TOYOTA HILUX V 53249 MR0CX8CD9J0694096 2020/9085  
19 832430 TOYOTA HIACE M 95337 JTFPX22P0D0041466 2019/1205  
20 832432 SUNWIN SWB6120 T 59472 LSFD132E1GC000101 2019/6730  
21 832566 TOYOTA COROLLA P 80835 RKLBB9HE9F5033777 2019/6088  
22 832828 MERCEDES CLS 350 F 2052 WDDDJ56X09A156777 2018/300  
23 832829 GMC YUKON F 2051 1GKUKBE01AR250476 2018/300  
24 832830 MERCEDES S500 F 1494 WDD2211711A021912 2018/300  
25 832947 TATA LPO1618 E 41076 MAT449253F0L00483 2020/9085  
26 833335 KIA PICANTO R 89174 KNABX512XGT141150 2019/2244  
27 833695 TATA 1316 G 54935 MAT38906780L02045 2021/2881  
28 833750 RENAULT KOLEOS SUV V 16821 VF1HGRND0JC273596 2021/1186   
29 834424 TOYOTA HIACE C 63868 JTGRX12P0G8047207 2019/6449  
30 834479 HYUNDAI ELANTRA S 62906 KMHD741F2HU144222 2021/2109   
31 834927 RENAULT KOLEOS SUV F 8285 VF1HGRND2HC246782 2021/11    
32 835533 TOYOTA INNOVA L 84946 MHFXX43GXD0048285 2020/7262  
33 835756 PORSCHE PANAMERA S 16400 WP0ZZZ97ZHL122436 2019/362  
34 835957 ASHOK LEYLAND FALCON H 79650 MB1PBEJA0BH1B7857 2020/7507  
35 836042 NISSAN SUNNY F 72709 MDHBN7AD9GG716059 2019/2244  
36 820937 Honda Motorbike 1 10669 ME4KC09CMD8622765 2018/2393  
37 855494 NISSAN X TRAIL D 55915 JN1BT2MUXFW000167 2020/187   
38 856158 HONDA ACCORD H 99952 1HGCR2675EA610241 2014/3247   
39 845732 TOYOTA YARIS J 53203 MHFBT9F38F6041444 2019/4318  
40 849097 HONDA CIVIC J 93254 1HGEM22054L004831 2018/637  
41 854431 MITSUBISHI LANCER K 57342 JMYSRCS1ADU704758 2020/128  
42 854195 MITSUBISHI LANCER N 53112 JMYSTCY4AGU726784 2021/729   
43 856108 MITSUBISHI PAJERO N 27191 JMYLRV95WAJ702588 2021/6187  
44 856091 NISSAN SENTRA O 83996 MNTBB7A94E6009080 2019/6944  
45 853220 FORD FUSION Q 13968 3FA6P0HD1HR293387 2021/1010   
46 853979 TOYOTA FORTUNER S 78289 MHFYU59G0F7048218 2021/615   
47 852362 TOYOTA YARIS T 21256 JTDKW9D37ED545581 2021/806   
48 852924 BMW 745I T 20054 WBAGL61010DM63620 2019/1976  
49 854187 TOYOTA FORTUNER U 98531 MHFYX59G2C8028551 2019/5516  
50 855412 OPEL INSIGNIA U 40560 W0LGM5ED2D1039358 2021/1431   
51 660324 TOYOTA CAMRY O 81057 6T1BF9FK1EX483789 2018/280  
52 823924 KIA SORENTO P 53561 KNAKU8114E5506263 2017/3308  
53 605991 Mitsubishi Lancer N 61944 JMYSRCS1AAU711549 2015/4571   
54 631758 Nissan Sunny 2004 A 56170 JN1EN61S71W006325 2004/3230  
55 607596 Nissan Urvan No Plate No Plate No Plate JN1MA4E24Z0600410 1511/2001  
56 200867 Opel Omega WHITE 96225 W0L0VBP69W1007597 1511/2001  
57 824981 NISSAN SUNNY B 98972 MDHBN7AD3FG717805 2020/1018  
58 826259 JEEP WRANGLER J 8419 1C4HJXAG0KW539433 2021/1712   
59 828377 TOYOTA HIACE R 72554 JTGJX02P0F5043374 2020/545   
60 829657 MERCEDES 303 L 99715 9BM3821843B304708 2021/4147   
61 828397 BONLUCK JXK6128 U 83237 LA9C08RW5EBJXK001 2021/4147   
62 841983 HYUNDAI ELANTRA Q 50086 KMHDG41C5FU406544 2020/1612   
63 842017 TOYOTA COROLLA F 38316 JTDBZ42E39J023360 2017/53   
64 830512 Mazda Bus Transportation 45111 JM3SD35E0W0104314 2009/345  
65 841831 LEXUS LS 460 C 1358 JTHGM46F595034875 2017/745   
66 841828 Nissan Sunny I 41076 MDHBN7AD2EG512782 2018/3062   
67 841843 TOYOTA CAMRY M 27542 6T1BE33K65X518055 2015/2358  
68 841969 GMC Yukon T 89481 3GKFK16Z45G176735 2017/2711   
69 602942 Nissan Altima G 24588 1N4AL11D25C322332 607/2010   
70 612918 530    1 42366 WBADT61083CJ54059 2007/4144   
71 670154 Toyota Yaris E 87350 MHFBT9F30F6029076 2019/161   
72 820800 TOYOTA HILUX I 17377 MR0EW12G7E2034745 2019/4837   
73 632619 N/A N/A M 87273 JTFHX02P1E5003094 2020/545   
74 609706 AUDI A5 O 65750 WAUACBFH8EN003658 2017/2646   
75 673250 TOYOTA HIACE O 29597 JTGRX12P7F8043928 2018/2047   
76 674364 NISSAN SUNNY Q 85405 MDHBN7AD0GG700221 2019/2244  
77 673718 HYUNDAI SONATA E 46893 5NPE34AF5GH382692 2021/1405   
78 632537 TOYOTA Corolla N/A K 58178 RKLBB9HEXF5140840 2020/2226   
79 825741 KIA CERATO Q 10557 KNAFJ4119G5915946 2019/2244  
80 667988 HYUNDAI VELOSTER 2013 U 36065 KMHTC61C2DU133126 121/2021   
81 675269 HOWO ZZ1317N3267C Q 31593 LZZ5BXSB4FN936285 2019/5093   
82 656152 Kia Sportage J 48085 KNAJE553387515757 2019/7587   
83 659196 Q 95998 JMYLYV95WFJ721913 2021/993   
84 861343 SCANIA P380 D 93798 XLEP6X400C5285205 2020/4149  
85 861353 AUDI S8 U 63267 WAUA2BFD6DN019940 2020/4149  
86 861354 ASHOK LEYLAND FALCON R 85723 MB1PBEFAXGU1A1849 2020/4149  
87 861355 ASHOK LEYLAND FALCON I 59529 MB1PBEFA4GUFA3451 2020/4149  
88 861360 TOYOTA HIACE L 81870 JTGRX12P4A8020969 2020/4149  
89 861364 TOYOTA HILUX B 38034 MR0FX22G0D1357868 2020/4149  
90 861365 TOYOTA YARIS I 57389 JTDKW923X75043082 2020/4149  
91 861367 AUDI S8 F 17688 WAUA2BFD7DN016125 2020/4149  
92 861372 AUDI S7 C 8578 WAUS2CFC1EN000554 2020/4149  
93 861382 TOYOTA YARIS D 93342 MHFBT9F33F6031338 2020/4149  
94 861385 TOYOTA HILUX P 17381 MR0FX22G1E1112871 2020/4149  
95 861388 MITSUBISHI CANTER C 66504 JL7B6E1P3FK024969 2020/4149  
96 861389 MITSUBISHI CANTER M 19902 JL7BCE1J0DK023795 2020/4149  
97 861394 MITSUBISHI CANTER C 66709 JL7B6E1P5FK024973 2020/4149  
98 861395 MITSUBISHI CANTER C 66915 JL7B6E1P9FK024958 2020/4149  
99 861398 MITSUBISHI CANTER R 85715 JL7B6E1P2GK001846 2020/4149  
100 861402 TOYOTA COASTER P 37220 JTGFK5188E4018254 2020/4149  
101 861403 MITSUBISHI CANTER I 99465 JL7B6E1P0GK019973 2020/4149  
102 861409 MITSUBISHI CANTER I 91755 JL7B6E1P8GK019400 2020/4149  
103 862446 MITSUBISHI CANTER R 85691 JL7B6E1P3GK001953 2020/4149  
104 862447 CASE 150 SR J 93162 NBM426914 2020/4149  
105 862449 TATA LPO1618 E 97309 MAT449253G0L00056 2020/4149  
106 862458 JCB 535 140 D 57422 JCB5APSGE81509520 2020/4149  
107 862482 ASHOK LEYLAND FALCON K 17505 MB1PBEJA2DH1D8129 2020/4149  
108 862491 TATA LPO1618 E 74216 MAT449253G0L00070 2020/4149  
109 862496 JCB 540 170 J 76299 JCB5AFKGH02343250 2020/4149  
110 862507 ASHOK LEYLAND FALCON O 41862 MB1PBEFAXHUDA6771 2020/4149  
111 862517 ASHOK LEYLAND FALCON O 59241 MB1PBEFA6HUDA6749 2020/4149  
112 862521 ASHOK LEYLAND FALCON E 64836 MB1PBEFA5FUAA1062 2020/4149  
113 862527 ASHOK LEYLAND FALCON R 85704 MB1PBEFA8GU1A1848 2020/4149  
114 862532 Ashok Leyland Falcon I 80123 MB1PBEFA4GUFA3465 2020/4149  
115 862642 ASHOK LEYLAND FALCON I 80720 MB1PBEFA7GUFA3301 2020/4149  
116 862687 MANITOU MT1840 J 59070 912464 2020/4149  
117 862715 TOYOTA HILUX B 37110 MR0FX22G7D1358273 2020/4149  
118 862717 MITSUBISHI CANTER J 74696 JL7B6E1P7HK006574 2020/4149  
119 862719 MITSUBISHI CANTER J 50718 JL7B6E1P6HK006565 2020/4149  
120 862722 TOYOTA YARIS R 82943 MR2KT9F35G1199548 2020/4149  
121 862724 TOYOTA CAMRY H 55104 6T1BF9FK6CX403626 2020/4149  
122 608035 Toyota RAV 4 D 82817 JTB72SC11W0174922 2002/3875  
123 848312 NISSAN URVAN I 97928 JN6BE6DS3F9015313 2019/2244  
124 844751 KIA PICANTO R 89170 KNABX5124GT141323 2019/2244  
125 843179 VOLKSWAGEN TOUAREG H 6064 WVGCM77L54D043267 589/2016  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  2 نوفمرب 2021 �لعدد 13381
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�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0030168 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�صر

�جلن�صية:   - هارون  حممد  ��صماعيل  حممد   : �ل�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
�إىل  وذلك   )%40( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�س 
�ل�صيد: ن�صار كاري�صان فيدو – �جلن�صية : �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماه )�ل�صايف لرتكيب 
�ملظالت( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )779035( �ل�صادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، تعديالت �خرى: ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0030161 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد/ حممد ��صحاق حممد يو�صف، �جلن�صية : بنغالدي�س، 
عمر  حبيب  �ل�صيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
باأمارة  تاأ�ص�صت  للتجارة(  �لنهار  )جنمة  �مل�صماه  بالرخ�صة  �لهند،  -�جلن�صية:  جيالين 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )778491( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة 

بال�صارقه، تعديالت �خرى: ل يوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0029907 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن: �ل�صيد/ ديني�صان كيلوت كوين نار�يانان ناير كيلوت كونى – �جلن�صية: �لهند يرغب 
 – علي  �صيد  �ر��صان  حاجي  �لدين  �صم�س  �ل�صيد/  �إىل   )%25( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�لبيع  يف  – يرغب  �لهند  – �جلن�صية:  �لدين  �صالح  �لدين  �صالح  �صاجني  �ل�صيد/  ويرغب  �جلن�صية:�لهند، 
و�لتنازل عن )%25( من كامل ح�صته �لبالغة )75%( وذلك �إىل �ل�صيد/ �صم�س �لدين حاجي �ر��صان �صيد 
علي – �جلن�صية:�لهند، ويرغب �ل�صيد/ �صاجني �صالح �لدين �صالح �لدين – �جلن�صية: �لهند يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن )%50( من كامل ح�صته �لبالغة )75%( وذلك �إىل �ل�صيد/ في�صل كوفابر�ت مامو باتاكار�كات 
�لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  للكار�تية(  در�جون  )بالك  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية:�لهند،   –
بال�صارقة برخ�صة رقم )625072(. تعديالت �أخرى: ليوجد �أي تغيري، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم 
و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

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

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0029905 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 : �جلن�صية  �حل�صرمي،  حممد  �صعيد  عو�س  �صالح  �ل�صيد/  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
�لمار�ت، يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيدة / مرمي 
�مل�صماه )�لنرب��س خلدمات رجال  بالرخ�صة  �لمار�ت،  – �جلن�صية:  �ملهريي  �صيف زعل 
�لعمال( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )739345( �ل�صادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�صادية بال�صارقه، تعديالت �خرى: ل يوجد
2013 يف �صان  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون رقم )4( ل�صنة 
على  �لت�صديق   يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�صر  �قت�صى  فقد  �لعدل.  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0029904 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

�جلن�صية:   - علم  ماهابول  حممد  ب�ارف�س  م�صود  حممد  �ل�صيد:  ب��اأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
بنغالدي�س، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�صته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�صيد: رفيق �ل�صالم �يه �صاتر موندول - �جلن�صية: بنغالدي�س، ويرغب يف �لبيع و�لتنازل 
نبى  نور  �ل�صيد: مهدى ح�صن  �إىل  وذل��ك   )%100( �لبالغة  كامل ح�صته  )50%( من  عن 
بتو�رى - �جلن�صية: بنغالدي�س، يف �لرخ�صة �مل�صماه )كافترييا �لزيتون( تاأ�ص�صت باأمارة �ل�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )551273( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، تعديالت 
�خرى: وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
�لت�صديق  على  يتم  �صوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ه��ذ�  ن�صر  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
نورتون ليف لوك �يرلند� ليمتيد، فرع ل�صركة �أجنبية قائمة مبوجب قو�عد ولو�ئح �صلطة 
دبي للتنمية وم�صجلة مبوجب ترخي�س رقم 19722 وعنو�نه يف مدينة دبي لالإنرتنت ، 
دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  )»�لفرع«(، يعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�صركاء بتاريخ 23 يونيو 
101 من  �مل��ادة  يف  عليه  �ملن�صو�س  �لإج���ر�ء  مبوجب  �ختياريا  �لفرع  حل  �صيتم  2020؛ 

�للو�ئح �ملنظمة لل�صركات �خلا�صة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�صنة 2016. 
هذ�  تاريخ  يوما من  �أي طرف معني لديه مطالبة �صد �لفرع عليه بتقدميها يف غ�صون 45 

�لإ�صعار عن طريق �لربيد �مل�صجل �أو �لت�صال ب�: �ل�صيدة تال �صومر
بيكر مكنزي حبيب �ملال

�س.ب.: 2268 -  دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف رقم: 0097144230000

tala.shomar@bakermckenzie.com
لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�صاء مدة  45 يوما.

��سعار بالت�سفية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 7567/2021/13 عمايل جزئي  

�ملنظورة يف : �لد�ئرة  �جلزئية �لعمالية �ل�صاد�صة رقم 29  
�ل�صكوى  رق��م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   72482( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة    : �ل��دع��وى  م��و���ص��وع 

 )MB218130259AE(
، بناية  ، �صارع قولف  �إم��ارة دبي - منطقة دبي �لريا�صية  �ملدعى : دينا تي�صري توفيق �لدويك - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

يوني�صتيت �صبورت تاور ، �لطابق 2 ، �صقة 10 - بالقرب من فندق جر�ند قاردن ، مكاين 18810 ، 70544  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- دريك �أند �صكل �نرتنا�صيونال )�س م ع( �صفته : �خل�صم �ملدخل 

عليه  مدعى   : �صفته   - م  م  ذ  �س  �جنينريجن  �صكل  �أند  دريك   -2
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�صوعها  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )72482 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى )MB218130259AE( وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/11/8 �ل�صاعة 
11.00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

 يف �لإ�ستئناف رقم 1845/2021/300 ��ستئناف مدين   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�صتئناف �ملدنية �لثانية رقم 82   

و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  م��دين ج��زئ��ي   505/2021 رق��م  �ل��دع��وى  �ل�����ص��ادر يف  �حل��ك��م  �إ�صتئناف   : �ل��دع��وى  م��و���ص��وع 
و�لتعاب. 

م�صتاأنف  : �تالنت�س لل�صر�فة  
، مقابل فندق �صمايا - مكتب رقم  �ل�صاد�س  �ل��دور   - ت��اور  �م  �م  �ملكتوم - مبنى  �صارع  �لبطني -  رق��ة  دب��ي -    : عنو�نه 
602  ، �لهاتف : 042590184 - هاتف حممول : 0563806503 - 0504591190 - بريد �لكرتوين : 

وميثله :  فريد فريوز حممد علي �حل�صن     fs4591190fs@gmail.com
�ملطلوب �إعالنه : عادل �أمني حممد �أمني مري مري - �صفته : م�صتاأنف �صده   

قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 505/2021 مدين جزئي  
وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2021/11/4 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 

يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  

جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003318/ 
�إىل �ملحكوم عليه :لوريتا �ي�صبار تريو�صيا 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ : خالد عبدهلل ح�صني عبدهلل �حلمادي 

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 5221 درهم .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 

يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية

�إعالن ح�سور �إجتماع بالت�سال �ملرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/0006853 ( يف �لق�سية رقم

�عالن �ملدعي عليها ن�صر� يف جريدة و��صعة �لنت�صار 
بناء على طلب : �ملدعي )ة( جو�ن �صليمان �صليمان 

�ىل �ملدعي عليها : �عمار �خلليج ملقاولت �لبناء - ذ م م  
قد �قام �لدعوى يطالب فيها : 

- �لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ )100000( درهم 
- �لز�م �ملدعي لعيه بدفع �لر�صوم و�مل�صروفات 

- �عالن �ملدع عليه باجلل�صة ولئحة  �لإدعاء 
- �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.  

�نت مكلف بح�صور �لإجتماع �ملرئي رقم EM00018635 و�ملقرر بتاريخ  2021/11/14 ، �ل�صاعة 8.30 و�لذي �صيعقد 
يف حمكمة �ل�صارقة �لحتادية د�ئرة �ليوم �لو�حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�صة عن بعد بو��صطة �لت�صال �ملرئي عرب موقع 

وز�رة �لعدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

�أدن��اه بكامري� �لهاتف  بيانات  �أو قم مب�صح �لرمز �ملبني  بو�بة �جلل�صات �لإجتماعات �ملرئية. �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد. 
�لإجتماع :  

 EM00018635 رقم �لإجتماع
وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�صتند�ت عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�صريح �ملحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة �ملتعاملني 

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8790(

�ملنذر : عبد�لرحمن �إ�صحاق حممد قا�صم  �لعو�صي - ب�صفته : �ملوؤجر
�ملنذر �ليه : حممد �صعبان �إ�صماعيل  -  ب�صفته : �مل�صتاأجر - )جمهول حمل �لقامة(

و  �ل��ف  ع�ص����ر  )ثماني��ة  دره���م   18،370 مبل�غ  �ص��د�د  ب��ص����رورة  �إلي��ه  �ملن�ذر  ين�ذر  �ملن�ذر  ف�ان 
ثالثمائ�ة و�صبعون دره�م(،  وذل�ك خ�الل خم�ص�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ تبلي�غ �ملن�ذر �إلي�ه به�ذ� �لإنذ�ر 
قانوني�ا ويحم�ل �ملن�ذر �إلي�ه ك�اف�ة �مل�ص�وؤولية �لقانوني�ة و�ص��وف ي�ص�ط�ر �مل�ن�ذر�ل�ي ت�صجيل دع����وي 
ه�ذ�  ��ص��ت�الم  ب�ع�د  �ل�ص�د�د  وع�دم  �ملن�ذر�لي�ه  تعن�ت  و�ذ�  بال�ص�د�د  �لي�ه  �ملن��ذر  لل���ز�م  �م��ر�أد�ء 
�لن�ذ�ر مل�دة �ص�ه�رم�ن ت�اريخ �إ�ص�تالمه �ص�وف ي�ص�ط�ر �مل�ن�ذر �لي�ه لتخ��اذ �لج�������ر�ء�ت �لقانوني�ة 
مبرك�ز ف���س �ملنازع��ات �ليجاري�ة وطل�ب �لخ�الء و�ص������د�د ماي�ص�ت�ج�د م�ن مب��الغ مرت�ص�ده ف�ي 
كاف���ة  �لي��ه  �ملن��ذر  حتمي��ل  م�ع  �لقانوني�ة  �مل�ص��وؤوليه  ك�اف�ة  �إلي�ه  �ملن�ذر  ويحم�ل  �ملن�ذر�لي��ه  ذم�ة 

مايرتت��ب عل�ي ذل���ك م���ن ر�ص�����وم وم�صاريف و�تعاب حماماة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8799(

�أي بي �ي�س �نرتنا�صيونال للتجارة �س ذ م م
�صد

�ملنذر �إليهم / 1 - بيفر جلف للخر�صانة �جلاهزة )م م ح( 
�جلن�صية( )هندي   - كري�صنا  كومار  ر�جي�س   -2

�ملو�ص����������������وع / تكليف بالوفاء ب�صد�د مبلغ وقدره)545،485،50 درهم فقط خم�صمائة وخم�صة و�ربعون 
�لفا و�ربعمائة وخم�صة وثمانون درهما وخم�صون فل�صاً( بالإ�صافة �يل �لفائدة �لقانونية %12

فاإن �ملنذر مبوجب هذ� �لإنذ�ر يخطر كل من �ملدين �لرئي�صي و�لكفالء �ل�صامنني ب�صرورة �صد�د �ملديونية 
درهما  وثمانون  وخم�صة  و�ربعمائة  �لفا  و�ربعون  وخم�صة  خم�صمائة  فقط   - دره��م   545،485،50( �لبالغة 
وخم�صون فل�صا( بالإ�صافة �يل �لفائدة �لقانونية 12% فور� وخالل مده �أق�صاها )5( خم�صة �أيام من تاريخ 
هذ� �لإنذ�ر، ويف حال ف�صلكم يف �صد�د كامل �ملديونية خالل �ملدة �ملذكورة �أعاله ، �صيبادر �ملنذر �إىل رفع �لأمر 
للمحكمة �ملخت�صة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم ل�صت�صد�ر �أمر �أد�ء، وفقاً للمادتني )63،62( من 
�لالئحة �لتنفيذية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وذلك حفاظاً على كافة حقوق �ملنذر، مع �ملطالبة بالإ�صافة 

�إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة �لأتعاب ور�صوم �لتقا�صي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن بالن�سر ملوعد �جتماع خربة

يف �لق�سية رقم 4101/2021 �يجار�ت �ل�سارقة
�خل�صوم �ملدخلني : ورثة / �أحمد حممد ترمي عمر�ن �ل�صام�صي
ترمي �أحمد  مرمي   -2 �ل�صام�صي  ترمي  �أحمد  حممد   -1

ترمي �أحمد  عمر�ن   -4 خاطر  بن  على  �أحمد  ف�صيلة   -3
�لعزيز �أحمد ترمي عبد   -6 ترمي  �أحمد  ماجد   -5

ترمي �أحمد  ترمي   -8 ترمي  �أحمد  �صيخة   -7
ترمي �أحمد  موزة   -9

يتوجب عليكم باحل�صور ب�صخ�صكم �أو وكيل قانوين لجتماع �خلربة �ملحدد له جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 11-09-
�ل�صاعة )11:00( �حلادية ع�صر �صباحا عن  متام  يف  �ملرئية  �لتو��صل  برنامج  با�صتخد�م  بعد  عن  �جتماع   ،2021

طريق �لر�بط �ملرفق �أدناه 
https://us05web.zoom.us/j/89045687186?pwd=bm50cHZGeUtRb21SO3EwUn"
BSR2pjUT09

�ملرفوعة من �ملدعى : حممد ترمي �ل�صام�صي
exp.dr.ebraheim@gmail.com كما يرجى �لتو��صل مع �خلبري �ملنتدب على �لربيد

وللتو��صل مع �خلربة هاتف رقم 0506805000 ويف حالة عدم ح�صوركم �صتبا�صر �خلربة عملها
مكتب �خلبري �لعقارى / د.�بر�هيم على لهب�س

�إجتماع خربة 

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جوناثان ماريو تو�سينت   
)جزئي( جتاري    SHCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003058/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جوناثان ماريو تو�صينت
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك م�صر  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 140160 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

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

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية 

�إعالن ح�سور �إجتماع بالت�سال �ملرئي عن بعد 
)SHCFICIREA2021/0007787( يف �لق�سية رقم

�عالن بالن�صر يف جريدة و��صعة �لنت�صار 
بناء على طلب : �ملدعي )ة( : �صعيد حممد �مني �تون 
�ىل : �ملدعي عليه : خليفة عبيد على �لقطي �لنعيمي 

�ملدعي عليه : �حللم �ل�صعيد لال�صتثمار  �لعقاري 
�قام �ملدعي �لدعوى يطالب فيها :

�لبيع يف �لتنفيذ رقم 1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية.  �جر�ء�ت  بوقف  م�صتعجلة  ب�صفة  �حلكم   )1
ببطالن �جر�ء�ت �لتنفيذ رقم 1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية.   )2

3( ��صتحقاق �ملدعية للوحدة �ل�صكنية رقم 604 �لكائنة بربج هند يف منطقة �خلان باإمارة �ل�صارقة �ملحجوز عليها حمل 
هذه �لجر�ء�ت و�صطب ت�صجيل تنبيه نزع �مللكية �لو�رد عليها مع �لت�صليم مع �لز�م �ملدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل 

�أتعاب �ملحاماه و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
�نت مكلف بح�صور �لإجتماع �ملرئي رقم EM00021003 و�ملقرر بتاريخ 2021/11/16، �ل�صاعة 8.30 و�لذي �صيعقد 
يف حمكمة �ل�صارقة �لحتادية د�ئرة �ليوم �لو�حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�صة عن بعد بو��صطة �لت�صال �ملرئي عرب موقع 
�جلل�صات  بو�بة   /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search وز�رة �لعدل
�لإجتماعات �ملرئية. �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد. �أو قم مب�صح �لرمز �ملبني �أدناه بكامري� �لهاتف  بيانات �لإجتماع :  رقم 

EM00021003 لإجتماع�
وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�صتند�ت عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�صريح �ملحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة �ملتعاملني 

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية 

�إعالن ح�سور �إجتماع بالت�سال �ملرئي عن بعد 
)SHCFICIREA2021/0007787( يف �لق�سية رقم

�عالن بالن�صر يف جريدة و��صعة �لنت�صار 
بناء على طلب : �ملدعي )ة( : �صعيد حممد �مني �تون 
�ىل : �ملدعي عليه : خليفة عبيد على �لقطي �لنعيمي 

�ملدعي عليه : �حللم �ل�صعيد لال�صتثمار  �لعقاري 
�قام �ملدعي �لدعوى يطالب فيها :

�لبيع يف �لتنفيذ رقم 1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية.  �جر�ء�ت  بوقف  م�صتعجلة  ب�صفة  �حلكم   )1
ببطالن �جر�ء�ت �لتنفيذ رقم 1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية.   )2

3( ��صتحقاق �ملدعية للوحدة �ل�صكنية رقم 604 �لكائنة بربج هند يف منطقة �خلان باإمارة �ل�صارقة �ملحجوز عليها حمل 
هذه �لجر�ء�ت و�صطب ت�صجيل تنبيه نزع �مللكية �لو�رد عليها مع �لت�صليم مع �لز�م �ملدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل 

�أتعاب �ملحاماه و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
�نت مكلف بح�صور �لإجتماع �ملرئي رقم EM00021003 و�ملقرر بتاريخ 2021/11/16، �ل�صاعة 8.30 و�لذي �صيعقد 
يف حمكمة �ل�صارقة �لحتادية د�ئرة �ليوم �لو�حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�صة عن بعد بو��صطة �لت�صال �ملرئي عرب موقع 
�جلل�صات  بو�بة   /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search وز�رة �لعدل
�لإجتماعات �ملرئية. �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد. �أو قم مب�صح �لرمز �ملبني �أدناه بكامري� �لهاتف  بيانات �لإجتماع :  رقم 

EM00021003 لإجتماع�
وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�صتند�ت عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�صريح �ملحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة �ملتعاملني 

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0030086 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�صر

 - �لزمان - بنغالدي�صي �جلن�صية  ب�اتني �خرت   : �ل�صيد  باأن  ل�دى �جلميع  ليكن معلوم�ا 
 : �ل�صيد  �إىل  وذل��ك   ،  )100%( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
بوكيل  �لفردية  �ملوؤ�ص�صة  يف  وذل��ك   ، �جلن�صية  بنغالدي�صي   - مانك  حممد  �صامل  حممد 
مبوجب  �ل�صارقة  ب��اإم��ارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �ملالب�س(  لكي  �لنهدة  )ق�صر  �مل�صماه  خدمات 
رخ�صة جتارية رقم )615028(، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن 
��صبوعني من تاريخ هذ�  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �لج��ر�ء  للعلم و�ن��ه �صوف يتم 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
MOJAU_2021- 0030103 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�صيد / عظمت �هلل رحمت �هلل – �جلن�صية باك�صتان - يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% يف �لرخ�صة �مل�صماه )ملحمة عظمت 
رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �هلل(  رحمت 

)529802(، �إىل �ل�صيد / ز�كر �هلل رحمه �هلل – �جلن�صية باك�صتان.
تعديالت �أخرى: ل يوجد

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021- 0027417 رقم �ملعاملة
�إخطار عديل �ملخط�ر

�ملخطر : كليفر لل�صناعات �ملعدنية ذ م م - رخ�صة �صناعية �صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة برقم )119210( وميثلها �ملدير و�ل�صريك 
�ل�صيد : �صوجمي ناجني مباين - �جلن�صية : �لهند وكيال عنه �ل�صيد : ديلري�ج كنيباكام كنيباكام جنارد�ن �صيتي �جلن�صية: �لهند ، و�أحمل هوية 
 )SH20200705D38350( مبوجب �لوكالة �مل�صدقة من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �مل�صدق برقم )إمار�تية رقم )784197603579737�

بتاريخ 2020/07/08 �لعنو�ن -�ل�صارقة - �ل�صناعية 15 – خلف بناية فالكون رقم �لهاتف :0504673910
�ملخطر �إليه �لول : �لب�صاتني حلفر �آبار �ملياه وميثلها �ملالك : م�صعب على جمال

�لعن�و�ن : �ل�صارقة – �لذيد �ملنطقة �لو�صطى – �صارع �لذيد حمل رقم 1 هاتف رقم : 0503706524 / 068822098 -
مو�صوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )46617 درهم(

حيث �ن �ملخطر �ليه ��صتلم من �ملخطر مبلغ )46617 درهم ( درهم مقابل معاملة جتارية وقام �ملخطر �ليه بتحرير �صيكات وعند تقدمي �ل�صيك 
للبنك �عيدت لعدم كفاية �لر�صيد وعند مر�جعته ماطل يف �ل�صد�د وبيانات �ل�صيك كالتي :،

�خلليج �لأول ، بنك  على  و�مل�صحوب   2019/10/15 ��صتحقاق  وتاريخ  درهم   )15000( بقيمة   )707459( رقم  �صيك   -1
وتاريخ ��صتحقاق 2019/11/15 و�مل�صحوب على بنك �خلليج �لأول .  درهم   )15000( بقيمة   )707460( رقم  �صيك   -2

�صيك رقم )707461( بقيمة )16617( درهم وتاريخ ��صتحقاق 2019/12/15 و�مل�صحوب على بنك �خلليج �لأول .  -3
وب�صورة ودية ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ،  وتكر�ر�  مر�ر�  �ليه  �ملخطر  • طالب 

• وحيث �ن �ملخطر �ليه ممتنع عن �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالية �لودية �ملتكررة مما ��صر باملخطر
�يام من تاريخ تبلغكم هذ�  �ملبلغ �ملرت�صد بذمته و�مل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�صاه )5(  �ليه ب�صرورة �صد�د  �أن �ملخطر يخطر �ملخطر 
�لإخطار و�ل �صوف ي�صطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�صتحق له مع �لفائدة بو�قع )%9( و�لتعوي�س مع 

حفظ باقي �حلقوق
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0025523
�ملخط�ر : �صركه �صفن �صيز ملقاولت �لبناء ذ م م – �ملرخ�صه من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة بالرقم )521842( وميثلها 
�ملدير �ل�صيد / م�صعود �لرحمن عبد�لرحمن - وميثله بالتوقيع مبوجب وكاله رقم )SH20191211D33711( �ل�صيد / عبد 

�لعزيز �حمد حممد مال عي�صى – �جلن�صية جزر �لقمر ويحمل بطاقه هويه 784197796413041 - �لعن�و�ن / �ل�صارقة
هاتف رقم / 0508599620

�ملخطر �ليه / ��صاف �صم �لمرى ، �جلن�صية ، تركيا
�لعنو�ن/ دبي – �نرت�صونال �صيتي - �حلي �لربيطاين – Y50 بناية – �صقه رقم 310

هاتف رقم / 0525660744
�ملو�صوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 50000 درهم

�ملخطر �إليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 50000 درهم مو�صوع �ل�صيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ 
��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعى ل�صرف �ل�صيك �إل �أنه �رتد دون �صرف لعدم كفاية �لر�صيد

وبيانه كالتايل : �ل�صيك رقم 000013 مببلغ 50000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2019/12/17 و�مل�صحوب على بنك �لمار�ت دبي 
�لوطني. وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر� ولكن دون جدوى،

لذلك ، 
فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملذكور خالل خم�صة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �صن�صطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية،

و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذ� �خطار منا بذلك

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن بالن�سر 

جزئي مدين   - يف �لدعوى رقم 11 / 2021 / 2453 
�ملنظورة يف   د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�صر رقم 414

�لفائدة  و  �ملحاماة  �أتعاب  و  �مل�صاريف  و  �لر�صوم  و  درهم(  مو�صوع �لدعوى  �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )12،921 
. �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  9% من 
�ملدعى  �صركة �لحتاد للتامني �س.م.ع فرع دبي

عنو�نه  : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد . مبنى ون �صنجل تاور . �لدور �لثاين � مكتب رقم )212( بجو�ر مركز �لإمار�ت للعطالت � 
مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري

�ملطلوب �إعالنه / 1- �يز�ك ناموجال بويينز� - �صفته : مدعى عليه
و  �لر�صوم  و  درهم(   12،921( وقدره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  باإلز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أقام  قد   : �لإعالن  مو�صوع 

�مل�صاريف و �أتعاب �ملحاماة و �لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام . 
نود �إعالمكم �أنه قد مت ت�صجيل �لدعوى �ملذكور بياناتها �أعاله �صدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم و�حل�صور عرب برنامج �لت�صال �ملرئي 
 تطبيق BOTIM �أمام �إد�رة �لدعوى �لبتد�ئية �لثالثة ع�صر ، على هاتف رقم )00971502350991( �ملو�فق 8 -11 -2021

مر�كز  �و  �لقانوين  �لوكيل  طريق  عن  �ملرئي  �حل�صور  �أو  ظ   12:30 �ل�صاعة  ولغاية  �س   9:00 �ل�صاعة  من  وذلك  �لثنني  يوم 
 + �لدعوى  ..لئحة  �لت�صوية  �إمكانية  �لدعوى ومرفقاتها وما يفيد  �ملعتمد )�لع�صيد( لتقدمي جو�بكم على �صحيفة  تقدمي �خلدمة 
حافظة م�صتند�ت )ميكنكم �لطالع عليها من خالل �لنظام �للكرتوين ملحاكم دبي، لال�صرت�ك يرجى �لتو��صل على مركز �لت�صال 

)043347777
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

 تغيري ��سـم/ فوؤ�د حم�سن �سعد بخيت �لعامري 

تقدم �ملو�طن )فوؤ�د حم�صن �صعد بخيت �لعامري( 
ق�صم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 
�لتوثيقات بتغيري ��صمه من )فوؤ�د( �ىل)فهد( فمن 
�ملذكور خالل  �لق�صم  به �ىل  يتقدم  لديه �عرت��س 

15 يوما من تاريخ ن�صر �لعالن
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
دولبي ميدل �ي�صت منطقة حرة - ذ م م ، هي �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة يف �ملنطقة �حلرة 
م�صجلة لدى �صلطة دبي للتطوير مبوجب �لرخ�صة رقم 19008 وعنو�نها �مل�صجل يف مدينة 
�أنه وفقا لقر�ر �ل�صركاء  ، دبي، �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، )"�ل�صركة"(، تعلن  دبي لالإعالم 
بتاريخ 25 �غ�صط�س 2020؛ �صيتم حل �ل�صركة �ختياريا مبوجب �لإج��ر�ء �ملن�صو�س عليه يف 

�ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة لل�صركات �خلا�صة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�صنة 2016.
�أي طرف معني لديه مطالبة �صد �ل�صركة عليه بتقدميها يف غ�صون 45 يوما من تاريخ هذ� 

�لإ�صعار عن طريق �لربيد �مل�صجل �أو �لت�صال ب�:
�ل�صيدة تال �صومر

بيكر مكنزي حبيب �ملال
�س.ب.: 2268

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف رقم: 0097144230000

tala.shomar@bakermckenzie.com
لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�صاء مدة  45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لحتادية ,�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 

�د�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0007215 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه:علي �حمد �صعيد عليوه �ل�صحي - �لعنو�ن: 9379847
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالوكالة  وميثلها  �لتجارية  �لديب  موؤ�ص�صة  ل�صالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
�ل�صيد/حم�صن حممد علي ع�صفور بالتايل ن�س �حلكم �نه بتاريخ:2021/9/20 
مبلغ  للمدعية  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر  �لور�ق  على  �لطالع  بعد 
 - بامل�صروفات  و�لزمته  درهم  وع�صرون  ت�صعة  ت�صعمائة  �لف  و�ربعون  )�صبعة 

حكما غري قابال لال�صتئناف. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 2366/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
فايز  حممد   -2 �����س.ذ.م.م  �لن�صائية  للمعد�ت  �لن�صر  ���ص��ده��م��ا/1-   �ملنفذ  �ىل 
للمعد�ت  �لن�صر  �صركة  من  �ل�صادر  �ل�صيكات  حمرر  ب�صفته  �لخر�س  عبد�ملجيد 

�لن�صائية �س.ذ.م.م -  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لقد�س للمعد�ت - موؤ�ص�صة فردية

�ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك��م بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د 
به وق��دره )67081.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  . وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن بالن�سر 
 7600/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  تربيل ��س �س.ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
. وعليه فان  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )1356142.24( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لحتادية ,�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
�د�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0001848 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه:�ل�صوء �لأبي�س للتجارة �لعامة ذ.م.م - �لعنو�ن: 9239568
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالتايل:ن�س �حلكم   ، �ملحيط ذ.م.م  بالرقم �عاله ل�صالح/ مطاحن  �ملذكورة 
درهم   )403298( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  نامر 
و�لزمتها بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بامل�صروفات - حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن حكم بالن�سر

194/2021/38 جتاري م�سارف جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )146.486.61( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  �ميك�س )�ل�صرق �لو�صط( �س.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �صركة �مريكان �ك�صرب�س )�ل�صرق 

�لو�صط( �س.م.ب )�صابقا(  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- بر�باكر نايك جانغاد�ر نايك - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
�حل�صوري  مبثابة   2021/9/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )146.486.61( درهم مائة و�صتة و�ربعون �لف و�ربعمائة 
و�صتة وثمانون درهم وو�حد و�صتون فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من �ليوم �لتايل لتاريخ �ملطالبة 
�لق�صائية �حلا�صل يف 2021/6/30 وحتى �ل�صد�د �لتام وبامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7509/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به  �أد�ء  �أمر  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 4989/2021 

وقدره )181.140( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : د�نوب ملو�د �لبناء �س.م.ح

�أر���س رق��م �ي دبليو تي �يه  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - جبل علي - جافز� - �لبو�بة رق��م 4 - دو�ر رق��م 6- 
10 - هاتف رق��م:048085599 - فاك�س:043607133 - رقم م��ك��اين:0751965860 بوكالة �ملحامي �حمد 

رم�صان
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صمري ميخائيل بدرو - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)181140( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6661/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به  �أد�ء  �أمر  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/3402 
وقدره )81560( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : عبا�س ديالو
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى �لو�صل - �صقة 303 - بجو�ر 

مز�يا �صنرت
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ي�صاك كريميح - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)81560( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7488/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/907 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1946535( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �صركة �ملها �لدولية لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي �لق�صي�س �ملنطقة �ل�صناعية �لثالثة �صربة رقم 9 ملك حكومة دبي بوكالة �ملحاميني 

حممود عزب وعبد �لعزيز �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �ت�س �أيه بي �إن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
وقدره )1946535( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7457/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

�ملنفذ �صدهم  بالز�م   ، �أد�ء  �أمر  رقم 2021-4446  �لدعوى  �ل�صادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�صوع 
ب�صد�د مبلغ وقدره )42714194( درهم �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع
�ل��ط��اب��ق 14 -  ����ص���ارع �لب������ر�ج - م��ب��ن��ى 014 -  ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج �ل���ت���ج���اري - 

مكاين:2563786091
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �ح�صان ح�صن دروي�س 2- تكنوفا باكجينغ �ند�صرتيز ليمتد 3- ح�صن مياه �صليمان 
دروي�س 4- �صركة ميجا�صتار �لتجارية ذ.م.م - فرع 5- �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م - فرع 6- دروي�س 
لل�صناعات 7- ميمونه ح�صن دروي�س 8- طالب ح�صن دروي�س 9- تكنوفا �ند�صرتيز �س.ذ.م.م - �صفتهم 

: منفذ �صدهم
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
وقدره )42714194( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن بالن�سر        
 4001/2021/16  جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :دبي بال�صرت در�ي مك�س ذ.م.م 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 144.883.13( 
درهم مائة و�ربعة و�ربعون �لف وثمامنائة ثالثة وثمانون درهم وثالثة ع�صر فل�س ، مع �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 6% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام �حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س 
قدره 5000( درهم خم�صة �لف درهم كتعوي�س جابر لالأ�صر�ر �لتي �أ�صابت �ملدعية من جر�ء قيام �ملدعي 
عليها بالمتناع عن �صد�د م�صتحقاتها �ملطالب بها يف �لدعوى وحب�صها وحرمانها من �لنتفاع بها بدون وجه 
حق من تاريخ ��صتحقاقها وحتى تاريخ رفع �لدعوى �لز�م �ملدعي عليها �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة . وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2021/12/5 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن بالن�سر        
 3612/2021/16  جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�مل�صرتيحي 2- جولدن وورل��د للعقار�ت وميثلها  �ملدعي عليهم : 1- حمزه غ��ازي حممود  �إىل 

مالكها ر��صد �حمد حممد عبد�هلل لوبارى 3- ر��صد �حمد حممد عبد�هلل لوبارى  
 جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :مهند بن حممد بن عبا�س �ل�صليماين
وميثله:�صامل خمي�س �صعيد ح�صن �ليماحي 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )180.000( درهم 
�ملحاماة  �لثانية و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب  للمدعي �لول ومبلغ )130.000( درهم للمدعية 
و�لفائدة 12% من تاريخ وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت 
لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2021/11/21 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  �لطعن رقم:361/2021/440 طعن مدين 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �ملدنية �لوىل - متييز رقم 548

تنفيذه  ووق��ف  فيه  �ملطعون  �حلكم  ونق�س  ومو�صوعا  �صكال  �لطعن  قبول   : �لطعن  مو�صوع 
و�حالة �لدعوى �ىل حمكمة �ل�صتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة و�لز�م �ملطعون �صده 

�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. 
�لطاعن:م�صت�صفى �لمار�ت �س.ذ.م.م

ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - �م���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - منطقة �جل��م��ري� - ���ص��ارع �صاطئ �جل��م��ري� منطقة 
�ل�صاطئ مقابل جمري� بيت�س بارك - بجو�ر قناة دبي �ملائية مكاين رقم 2237587915 - هاتف 

رقم:043492848 - فاك�س:04392858 - بوكالة �ملحامي 
 وميثله:حممد عبد�مللك م�صطفى �أهلي

�ملطلوب �إعالنه :  1- جميل �صيد�ر  -  مطعون �صده 
عليكم  ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم    : �لإع���الن  مو�صوع 

�حل�صور �ىل حمكمة �لتمييز  وذلك للرد �صحيفة �لطعن �ملتقدمة �صدكم.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1505/2021/322 ��ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لعقارية �لوىل رقم 90
مو�صوع �ل�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:386/2021 عقاري جزئي و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�لتعاب. 
�مل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- وفاء نعمة عبد�جلليل  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:386/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/11/16  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �لختيار �لف�سل ل�سيانة �ملباين 
مدين  SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004187/ 

�إىل �ملحكوم عليه :�لختيار �لف�صل ل�صيانة �ملباين
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:نور �لعامل عبد�لكرمي بك�س ، �جلن�صية بنجالدي�صى 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 897 .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

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

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003136 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جريمن للمقاولت �ملعدنية ذ.م.م
- متفرع   01 رقم  �ر�س   2 �ل�صناعية  - عجمان  �لقامة:�مارة عجمان  جمهول حمل 
من �صارع بريوت رقم �لهاتف:067486133 - 0565647010 - فاك�س:067486144 - رقم 

مكاين:4528007849
�لعالن باللغتني �لعربية و�لجنليزية

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/14 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
 -  2 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لحتادية 
د�ئرة �ليوم �لو�حد( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ 
�لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر 

بتاريخ 2021/10/28م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007445 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ب�صري �حمد خان 
جمهول حمل �لقامة:�ل�صارقة منطقة �لعزره �صارع �ل�صيخ �صامل بن �صلطان �لقا�صمي بناية �صكن �صائقي 

�جرة �ل�صارقة - رقم �لهاتف:0553510482
�عالن بالن�صر باللغتني �لعربية و�لجنليزية

رفعت �ملدعية/�جرة �ل�صارقة ذ.م.م �صد �ملدعي عليه/ب�صري �حمد خان - باك�صتاين �جلن�صية ، تطالب فيها 
بالتايل �ول:�لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ وقدره )34409.52( �ربعة وثالثون �لفا و�ربعمائة وت�صعة درهم 
و52 فل�س - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى تاريخ 

�ل�صد�د �لتام - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ل�صارقة �لحتادية �ملحكمة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/16 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 4( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ 

�لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/11/1م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �أم �لقيوين �لحتادية ,�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
جزئي  جتاري   UAQCFICIPOR2021 /0000310 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه:�لحتاد لالأملونيوم ذ.م.م 
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2021/8/24  بانه  علما  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح/ �ملهذب لتجارة �لملونيوم و�لزجاج ذ.م.م بالتايل:قررت 
�ملدعية/�ملهذب  �ىل  توؤدي  بان   ، ذ.م.م  لالأملنيوم  عليها/�لحتاد  �ملدعي  �لز�م  �ملحكمة 
�لفا  و�ربعون  �ربعة  درهم   )44.408( مقد�ره  مبلغ  ذ.م.م  و�لزجاج  �لملنيوم  لتجارة 
�ملطالبة  تاريخ  �صنويا حتت�صب من  تاأخريية مقد�رها %5  ، فائدة  و�ربعمائة وثمانية 
�لق�صائية �حلا�صل يف 2021/7/4 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها �مل�صروفات 
وثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة - حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 

.... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدعوى رقم  193/2021/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187 

2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني  14 ل�صنة  مو�صوع �لدعوى : �ملو�صوع/طلب بيع عقار مرهون باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون رقم 
يف �مارة دبي.

طالب �لتنفيذ:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �خلليج �لتجاري - مبنى ��صبكت تاور - �صقة �لر�بع 404 

�ملطلوب �إعالنه : حممد في�صل خان 
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة �ل�صارقة - بو�صغارة - �ل�صارقة - �صارع �صارع �مللك في�صل - مبنى بناية �فنيو B - �صقة �صقة رقم 312 - 

faisal@omantechnical.com  -  065537087  -  0552584039
مو�صوع �لإعالن :�ملنفذ �صده:عمان للمقاولت �لفنية ذ.م.م

 �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/11/10 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
http://www. ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر 
�أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار �صقة  �لثمن على 
�صكنية - رقم �لر�س 240- �ملنطقة �لرب�صاء جنوب �لر�بعة - رقم �لبلدية 239-681 ��صم �ملبنى بر�مي بزن�س �صنرت �يه - رقم 

�ملبنى 1 - رقم �لوحدة A804 - �مل�صاحة 142.70 مرت مربع - مببلغ:749.180.09 درهم 
 مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1422/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صاد�صة رقم 227
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 466/2021 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )459745( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : فاطمة حمود مزعل ، �صورية �جلن�صية ب�صفتها �ل�صخ�صية وب�صفتها من ورثة �ملتويف/

وليد حممد تركي �جلا�صم )و�لدة �ملتويف( - و�خرون
بجو�ر  ��صا�س  بناية   - �خل��ان  كورني�س  �صارع   - �ل�صارقة   - �خل��ان   - �ل�صارقة  �إم��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي - مكتب 504
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صانثانام �ليك�س �صانثانام - �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
وقدره )459745.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7487/2021/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
و�ملعدل  رقم 2461/2021 عمايل جزئي  �لعمالية  �لدعوى  �ل�صادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�صوع 
�صامال  به وق��دره )156502( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  ��صتئناف عمايل،  رق���م:1680/2021  بال�صتئناف 

للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �صاميم كول بارمبيل عبد�ل�صتار كول بار�مبيل

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�صارقة - منطقة �لقا�صمية - بناية برج �لب�صتان - فلور 6/606
وميثله:عبد�لكرمي �حمد عبد�هلل عيد

�أند  �أرك���ان ت��ري��دجن  �أرك���ان �ل�صرق �لو���ص��ط )ف���رع( �ل���ص��م �لتجاري ط��ه��ر�ن  �إع��الن��ه : 1- ت��ي  �ملطلوب 
�صريفي�صز كو )ليمتد( - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)156502( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007668 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :نورودين �دميول �ولديجو 
جمهول حمل �لقامة/�ل�صارقة منطقة �لعزره �صارع �ل�صيخ �صامل بن �صلطان �لقا�صمي 

بناية �صكن �صائقي �جرة �ل�صارقة رقم �لهاتف:0586209658
بناء على طلب �ملدعية:�جرة �ل�صارقة.

�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/15 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة 
 )3 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لحتادية 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/11/1م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

  �إعالن باحل�سور �أمام �خلبري/د.�أحمد عالم     
يتعني على �ل�صيد/حممد عادل ر�صيد ر�صيد �أحمد - جمهول �لعنو�ن 
- �و من ميثله قانونيا �حل�صور خالل �صاعات �لدو�م �لر�صمي �ىل مقر 
�إد�رة �خلربة وت�صوية �ملنازعات بديو�ن �صاحب �ل�صمو حاكم دبي بطابق 
�لثاين  ب�صارع   - للجو�ئز  C مبجمع مباين �حل�صيبة  �مليز�نني مبنى 
يف  �خلربة  �جتماعات  حل�صور  وذلك   - بردبي  مبنطقة  دي�صمرب  من 
�لدعوى رقم:2020/767 ��صتئناف عقاري مع �خلبري �ملذكور و�ح�صار 
جميع �مل�صتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى وذلك خالل �أ�صبوع من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
اخلبري املحا�شبي/د.اأحمد عالم

�إد�رة �خلربة وت�سوية �ملنازعات
�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007249 يف  �لدعوى رقم
�إىل : منوج كانتيالل تهاكر 

جمهول حمل �لإقامة : �مارة �ل�صارقة كورني�س �لبحرية بناية جنمة �لقناة 305 �لطابق 3 - 05065220480
�لفرد�ن  �ملجاز برد  �ل�صارقة منطقة  بامارة   : �لإقامة  �لعنو�ن / حمل   - بارخ  �ملدعي/ قرعان  بان  نعلمكم 
�لطابق �لول مكتب 104 - 0527100326 - رقم �لهاتف:971527100326 قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
للمطالبة ب�������:�ول:قيد �لدعوى �ملاثلة وحتديد �أقرب موعد لنظرها مع �لت�صريح باعالن �ملدعي عليهما 
بالئحة �لدعوى وذلك للحكم له بالتي:ثانيا:بطالن �تفاقية �لتفاهم �ملوؤرخة يف:2017/8/3 - ثالثا:�لز�م 
و�ثنان  وثمامنائة  و�صبعون  وخم�صة  ومائتان  ماليني  �ربعة  درهم   )4275892( مبلغ  ب�صد�د  عليها  �ملدعي 
وت�صعون درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�صد�د - ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صروفات 
حمكمة  �لفكرية  �مللكية  حقوق  د�ئرة  �لد�ئرة  �مام  �حل�صور  عليكم  يتوجب  لذ�  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   11.30 �ل�صاعة   2021/11/16 �ملو�فق   ...... يوم  �صباح  �لحتادية  �ل�صارقة 
�لإجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  عنكم يف  ينوب  وكيل معتمد  �ر�صال  �و  ، ويف حالة عدم ح�صوركم  وم�صتند�ت 
جريدتني  يف  ن�صر�  �لفكرية  �مللكية  لد�ئرة  بالحالة  عليه  �ملدعي  مالحظة:لعالن  غيابكم.  يف  �لقانونية 

ت�صدر �إحد�هما بلغة �جنبية  - حرر بتاريخ 2021/10/27 
مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:5653/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

درهم مئتان  �لمر مببلغ )261.520(  ي��وؤدو� لطالبة  �ملطلوب �صدهما  بالز�م  �لم��ر   با�صد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
، و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى  وو�حد و�صتون �لف وخم�صمائة وع�صرون درهم 

متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�صركة �ملر�عي �خل�صر�ء لالألبان ذ.م.م وميثلها/حنان يا�صني حممود �أبو قعد�ن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �م �لقيوين - �م �لثعوب - وتعلن على وكيله �لقانوين مكتب ر�يه �لعامري للمحاماة و�ل�صت�صار�ت 
�لقانونية دبي - �خلليج �لتجاري - برج �وبال - �لطابق 20 - مكتب رقم 2006 - ه��ات��ف:0097145786050 - وميثله:ر�يه 

�صامل �صهيل عوي�صان �لعامري
�ملطلوب �إعالنهما :  1- خلدون ر��صي �صعبان لبناين �جلن�صية ب�صخ�صه وب�صفته �ملخول بالتوقيع عن �صركة مالتى لينك 

للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- �صركة ملتي لينك للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/21 - بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�صامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ )مائتي وو�حد و�صتني �لف وخم�صمائة وع�صرين درهم ، و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية  �حلا�صل يف 2021/8/29 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مهما بامل�صروفات ومببلغ �لف 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13381 بتاريخ 2021/11/2 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حجارة �لميال للمقاولت �لفنية ذ.م.م 
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001712/ 

�إىل �ملحكوم عليه :حجارة �لميال للمقاولت �لفنية ذ.م.م
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ:�صومون ف�صل �لرحمن 
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 11929 درهم .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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و�نطلقت �أعمال �ليوم �لثاين بح�صور كل 
�لقا�صمي،  �صلطان  بنت  بدور  �ل�صيخة  من 
رئي�صة �لحتاد �لدويل للنا�صرين، و�صعادة 
�أح��م��د ب��ن رك��ا���س �ل��ع��ام��ري، رئي�س هيئة 
نوبل،  بجائزة  و�ل��ف��ائ��ز  للكتاب،  �ل�صارقة 
�ل��ك��ات��ب و�ل���رو�ئ���ي �ل��ت��ن��ز�ين ع��ب��د �ل���رز�ق 
�ملحليني  �خل��������رب�ء  م����ن  وع�������دد  ق����رن����ح، 

و�لدوليني �ملعنيني بقطاع �لن�صر.
�لثاين  �ليوم  من  �لأوىل  �جلل�صة  وج��اءت 
�لن�صر  ق��ط��اع  “�زدهار  ب��ع��ن��و�ن  ل��ل��م��وؤمت��ر 
و�أد�رها  �لكتب”،  مبيعات  تعزيز  �مل�صتقل: 
ب���ورت���ر �أن���در����ص���ون، رئ��ي�����س حت��ري��ر جملة 
�لوليات  م��ن  بري�صبكتيف”  “ببلي�صينغ 
�لنا�صرة  م��ن:  ك��ل  فيها  و���ص��ارك  �مل��ت��ح��دة، 
وخالد  ك����ول�����س،  �إمي���ان���وي���ل  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة 
�ملتو�صط  د�ر  ورئي�س  موؤ�ص�س  �لنا�صري، 
– ف��ل�����ص��ط��ني(، وعرب  ل��ل��ك��ت��ب )�إي���ط���ال���ي���ا 
�صاموئيل  من  كل  �ملرئي  �لت�صال  تقنية 
�جلامعة  م���ن�������ص���ور�ت  م���دي���ر  ك���������ولويل، 

ومي�صيل  نيجرييا،  من  و�لن�صر  للطباعة 
للن�صر  �إنرتلينك  د�ر  موؤ�ص�س  مو�صابيك، 

من �لوليات �ملتحدة. 
�إجر�ء�ت  �أن  �إىل  مو�صابيك  مي�صيل  و�أ�صار 
�لإغالق خالل فرتة �جلائحة وما ر�فقها 
م���ن ع���و�ئ���ق ط���ال���ت ق���ط���اع �ل��ن�����ص��ر دفعت 
منوذج  ت��غ��ي��ري  �إىل  �مل�صتقلني  �ل��ن��ا���ص��ري��ن 
�أن  معترب�ً  �لظروف،  مع  للتكيف  �لأعمال 
�لأزمة مثلت فر�صة لبتكار �آليات لتحقيق 
زي���ادة يف �مل��ب��ي��ع��ات، و�أن �ل��ك��ت��اب ق���ادر على 
�ل���ع���امل مكاناً  �خ�����رت�ق �حل���و�ج���ز وج��ع��ل 

�أف�صل من خالل دعم جتارب �لقر�ء.
جائحة  �أن  �إىل  كول�س  �إميانويل  و�أ���ص��ارت 
عملها  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ط��رح��ت  كوفيد19- 
�ل���ع���دي���د م����ن �لأ����ص���ئ���ل���ة ح�����ول حت���دي���ات 
�ل�صتد�مة، ومع ظروف �جلائحة �كت�صبت 
خربة جديدة جنحت من خاللها يف حتدي 
توزع  وظلت  فرن�صا،  يف  �لإغ��الق  تد�عيات 

�لكتب وتلبي طلبات �لقر�ء عرب �لهاتف.

م��ن ج��ان��ب��ه، �أو����ص���ح ���ص��ام��وئ��ي��ل ك���ولويل 
�لنا�صرين  ���ص��اع��دت  �مل��ا���ص��ي��ة  �ل���ف���رتة  �أن 
يف  �أ�صهمت  خ��رب�ت  تكوين  على  �مل�صتقلني 
م�صاعدتهم على �لنت�صار، لفتاً �إىل �أهمية 
�ملرونة  �لنا�صرين يف نيجرييا على  �عتماد 

�لقر�ءة،  على  �ملتز�يد  �لنفتاح  و��صتثمار 
�لتقنيات  م��ن  �لن�صر  دور  ��صتفادة  مقابل 

�حلديثة للو�صول �إىل �لعمالء.
�ل�صارقة  �إن  �لنا�صري  خالد  ق��ال  ب���دوره، 
ظلت �ملكان �حلقيقي �ملنتج و�لد�عم للكتاب 

خالل �لفرتة �لتي هيمنت فيها �جلائحة، 
�لتي ط��ر�أت خالل فرتة  �ل�صعوبات  ورغم 
حقيقية  ف��ر���ص��ة  ك���ان���ت  �أن���ه���ا  �إل  �ل���وب���اء 
�أكرث  و�لهتمام  �لن�صر  عمليات  لت�صحيح 
ب�����ص��ن��اع��ة �ل��ك��ت��اب وت���ق���دمي م��ن��ت��ج جديد 

يحاكي �لتطور�ت �ملعا�صرة. 

الأثر املتنامي للكتَّاب الأفارقة
من  �لأدب  “حترير  ب��ع��ن��و�ن  ج��ل�����ص��ة  ويف 
للكّتاب  �مل���ت���ن���ام���ي  �لأث��������ر  �ل����ص���ت���ع���م���ار: 
�صونني،  ل��ول  م��ن  ك��ل  حت��دث  �لأفارقة”، 
و�لكتاب  ل��ل��ف��ن��ون  �آك����ي  م��ه��رج��ان  م���دي���رة 
و�ملوؤلفة  �لكاتبة  جابا،  وبيتينا  بنيجرييا، 
من زمبابوي، و�إيفون �أديامبو �أوور، موؤلفة 
من كينيا، و�أد�رت �جلل�صة �أجنيال و�ت�صوكا، 

�ل�صريك �ملوؤ�ص�س يف بوك بنك بكينيا. 
وتناول �ملتحدثون دور �لعوملة �لثقافية يف 
�صناعة  تطور  من  جديدة  مرحلة  ت�صريع 
�لناجحة  �لإف��ري��ق��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارب  �ل��ن�����ص��ر، 
�لإفريقية  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لآد�ب  �إي�����ص��ال  يف 
�إيفون  �أك���دت  حيث  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  ل�صتى 
�أديامبو �أوور وجود توجه عاملي نحو �لأدب 
�لإفريقي، م�صرية �إىل �أن هذ� �لتوجه ياأتي 
�لقطاعات  على  ل��الإق��ب��ال  ك��ام��ل  �صياق  يف 

كالقت�صاد  ع�������ام،  ب�����ص��ك��ل  �لإف����ري����ق����ي����ة 
و�ل�صناعات �لإبد�عية، ي�صعى �إىل �لتعريف 

بح�صار�ت �لقارة �ل�صمر�ء.
�للغة  �أن  ج��اب��ا  بيتينا  �أك����دت  جهتها،  م��ن 
�لإفريقي  �لفكر  �إىل  �أ���ص��اف��ت  �لفرن�صية 
�إز�لة  هو  �ملطلوب  و�أن  �لآد�ب،  من  �لكثري 
�ل���ص��ت��ع��م��ار م��ن ذو�ت���ن���ا م��ن خ���الل �لعلم 
على  �ل�����ص��وء  وت�صليط  و�لأدب،  و�ل��ك��ت��اب��ة 
�لأعمال �لإبد�عية �لر�ئدة �لتي حتفل بها 

�إفريقيا.
جيل  “هناك  �صونني:  لول  قالت  بدورها، 
بالعربية  و�ألفو�  كتبو�  �لذين  �لكتَّاب  من 
�لإفريقية،  �للغة  �إىل  �أعمالهم  وترجمت 
وح���اف���ظ���ت ت���ل���ك �ل���رتج���م���ة ع���ل���ى �ل�����ذوق 
�لإف��ري��ق��ي يف ن��ق��ل �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة �إىل 
�ل���ق���ارئ �لإف���ري���ق���ي، وه����ي جت�����ارب غنية 
وو�عدة تعربِّ عن �لوعي �ملتز�يد ملد ج�صور 
�إىل  ونقلها  �لعاملية  بالثقافات  �لتعريف 

كافة �أرجاء �لعامل«. 

�شم م�شاركني من اإفريقيا واأوروبا والوليات املتحدة

»موؤمتر النا�شرين« يبحث م�شتقبل قطاع الن�شر واحل�شور املتنامي للكتَّاب الأفارقة يف العامل

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�صعار  للكتاب يف  �ل��دويل  �ل�صارقة  يجيب معر�س 
�لذي �ختاره لدورته �لأربعني )هنا.. لك كتاب( عن 
�لفعاليات  جممل  حول  غالباً  تتكرر  عديدة  �أ�صئلة 
�لثقافية و�لإبد�عية �لتي تقام يف �ملنطقة، فمن هم 
جمهور هذه �لفعاليات، وهل ميكن لأي �صخ�س �أن 
جلمهور  موجهة  هي  �أم  ويح�صرها،  فيها  ي�صارك 

من �ملتخ�ص�صني بالأدب و�لفن و�لفكر؟
يف  �لثقافية  �لفعاليات  من  �لكثري  تو�جهه  ما  هذ� 
�ملنطقة و�لعامل، �إذ غالباً ما يخت�صر جمهورها على 
�ملثقفني، �إل �أن معر�س �ل�صارقة �لدويل للكتاب، مل 
�أ�صكال  و�إمن��ا لكل  للكتاب وح�صب،  يكن يوماً حدثاً 
�لفنون و�لإبد�عات و�ملعارف �لإن�صانية، وجنح منذ 
�أم��ام فئات �جلمهور  �أبو�به  �أن يفتح  دور�ت��ه �لأوىل 
�ل�صغار  ينتظره  �هتماماتهم، ف�صار  كافة، مبجمل 
�لقر�ء  قبل  بالقر�ءة  يهتمون  ل  ومن  �لكبار،  قبل 

و�لأدباء و�لكّتاب.
يف دورته �جلديدة �لتي تقام يف مركز �إك�صبو �ل�صارقة 
خالل �لفرتة من 3 – 13 نوفمرب �جلاري، يوؤكد 
طويلة،  م�صرية  ط��و�ل  كر�صها  ر�صالة  على  �ملعر�س 
وقاد فيها �أكرب حملة ثقافية يف �لعامل، حتت �صعار 
بالكتب(، فكانت هذه  يعني مهتم  ب�صي،  )�إذ� مهتم 
لهتمام  مثرية  وبد�هتها  ب�صاطتها  رغ��م  �لر�صالة 
�لدولة،  �إم���ار�ت  �ل��ع��امل، فظهرت يف  �ملاليني ح��ول 
ل��ن��دن، وعلى  �ل�صهرية يف  �لأج����رة  م��رك��ب��ات  وع��ل��ى 
�لالفتة �لأ�صهر يف �لتاميز �صكوير يف نيويورك، ويف 
�لقاهرة،  حملتها  كما  بباري�س،  �ل�صانزليزيه  �صارع 

و�ململكة �لعربية �ل�صعودية. 
يحّول �ملعر�س مع كل دورة من دور�ته هذه �لروؤية 
وح�صب،  �لعربية  باللغة  للناطقني  لي�س  و�ق��ع  �إىل 
فعلى  و�ل��ل��غ��ات،  �لثقافات  ك��ل  م��ن  للجمهور  و�إمن���ا 
ن�����ص��ر من  د�ر   1632 �ل���ع���ام  ه����ذ�  ت��ل��ت��ق��ي  �أر����ص���ه 
ومبدعني  كّتاب  وي�صت�صيف  �لعامل،  بلد�ن  خمتلف 
بالعربية،  �لناطقني  دول��ة، منهم   83 وفنانني من 
و�لإيطالية،  و�لإ�صبانية،  و�لفرن�صية،  و�لإجنليزية، 
و�لرو�صية، و�لأردو، و�لهندية، و�لفلبينية، وغريها 

من �للغات �لعاملية.
 

ملتابعي جديد الآداب والعلوم واملعارف
دور  �إ����ص���د�ر�ت  ج��دي��د  متابعي  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يبحث 
لهم  تتيح  من�صة  ع��ن  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �لعربية  �لن�صر 
�أو  �ل�صحن،  عر�قيل  دون  من  �لكتب،  �إىل  �لو�صول 
�جلودة، �أو غريها من �لتحديات �لتي تو�جه ت�صّوق 
�لكتب ع��رب �لإن���رتن���ت، وه���ذ� م��ا ي��ج��ده �ل��ُق��ر�ء يف 
�لن�صر  دور  �إ���ص��د�ر�ت  م�صتوى  على  لي�س  �ملعر�س، 
ينتجه  م��ا  م�صتوى  و�إمن���ا على  وح�����ص��ب،  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ل��ع��امل �أج��م��ع م��ن م��وؤل��ف��ات يف خم��ت��ل��ف �حلقول، 

متثل  كتاب،  مليون   15 �لعام  هذ�  يقّدم  فاملعر�س 
�ألف عنو�ن جديد   110 1.3 مليون عنو�ن، منها 

يعر�س للمرة �لأوىل يف �ملعر�س.
 

لهواة الفنون الب�شرية
�إىل جانب �آلف �لإ�صد�ر�ت �لتي تقّدم تاريخ �لفن، 
و�لتلوين،  �لر�صم  وف��ن��ون  �للوحة،  �إن��ت��اج  وتقنيات 
نا�صرين  م��ع  �مل��ع��ر���س  �ل��ت��ي حت�صر يف  و�ل��زخ��رف��ة 
هذ�  �ملعر�س  يخ�ص�س  �ل��ع��امل،  بلد�ن  خمتلف  من 
�لفر�صة  خالله  م��ن  يتيح  للر�صامني،  رك��ن��اً  �ل��ع��ام 
�أم��ام �ملهتمني لح��رت�ف فنون ر�صوم كتاب �لطفل، 
ويفتح �أمامهم �لباب ليعر�صو� جتاربهم على خرب�ء 
لتقييم  �لعاملية  �جل��و�ئ��ز  حملة  من  ومتخ�ص�صني 

جتاربهم وتوجيههم يف م�صارهم �لإبد�عي.

للمهتمني بامل�شرح 
على ميني بو�بة مركز �إك�صبو �ل�صارقة، �ملطلة على 
ممزر �ل�صارقة، يف �لقاعة �لرئي�صية للمعر�س، تفتح 
�أبو�بها طو�ل �أحد ع�صر يوماً �أمام ع�صاق �مل�صرح من 
مل�صرحيني  فنية  ع��رو���س  ملتابعة  و�ل�صغار،  �لكبار 
ومبدعني يف فنون �لأد�ء، تو�فدو� من بلد�ن عربية 
بحكايات  �مل��ع��ر���س  زو�ر  جت��رب��ة  ل��ي��رثو�  و�أج��ن��ب��ي��ة 

وفنون �صاحرة حتمل ذ�كرة بلد�ن كاملة. 
 

للمهتمني بالريا�شة 
�ل�صارقة  معر�س  موقع  يف  �ل�صريع  �لبحث  يك�صف 
عن  بالريا�صة  �ملعنية  �لكتب  ح��ول  للكتب  �ل��دويل 
مئات �لعناوين باللغة �لعربية و�لإجنليزية وغريها 
من �للغات، ميكن لهو�ة متابعة �لريا�صات �لإبحار 
وجنوم  �أب��ط��ال  و�أ����ص���ر�ر  كو�لي�س  �إىل  خاللها  م��ن 
ك��م��ا ميكن  �ل��ري��ا���ص��ّي��ة و�ل��ت��ع��رف عليهم،  �لأل���ع���اب 
�لعلم  ل��ه  تو�صل  م��ا  �أح���دث  ق���ر�ءة  للمتخ�ص�صني 
مترينه،  وتقنيات  �لب�صري،  �جل�صم  ق���در�ت  ح��ول 

و�حلدود �لتي تدفع نحو �لطاقة �لق�صوى 
للريا�صني يف كل لعبة.

 
للم�شورين الباحثني عن لقطات ا�شتثنائية

ي�صافر حمرتفو �لت�صوير وهو�ته �إىل بلد�ن �لعامل 
�لفريد،  بتنوعها  �لب�صر  وج���وه  م��الم��ح  لل��ت��ق��اط 
للو�صول  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأح������د�ث  ب���ني  وي��ت��ن��ق��ل��ون 
يختزله  م��ا  وه���ذ�  لف��ت��ة،  ��صتثنائية  ل��ق��ط��ات  �إىل 
�ملعر�س بني ردهاته، فهو �ملكان �لذي يجمع �صيوفاً 
وج��م��ه��ور�ً م��ن ك��ل ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، وه��و �مل��ك��ان �لذي 
مع  لوجه  وجهاً  يكونو�  �أن  فيه  للم�صورين  ميكن 
�مل�صاهد  �إىل  بالإ�صافة  وم�صاهري،  وفنانني  جن��وم 
�ملده�صة �لتي تقدمها �لعرو�س �لفنية و�لبهلو�نية 
منها  �خل���روج  للم�صورين  ميكن  �لتي  و�مل�صرحية 
�لعو�مل  ه��ذه  جانب  و�إىل  ون���ادرة،  مميزة  بلقطات 
و�إتقان  �لت�صوير  لح���رت�ف  كتباً  ي��ق��دم  فاملعر�س 

فنونه مبختلف �للغات.
 

لربات البيوت وهواة الطهي
ربات  وخ��ا���ص��ة  �ل��ك��ث��ري،  ل��دى  �صغفاً  �لطهي  ي�صّكل 

�ل��ب��ي��وت �ل��ل��و�ت��ي ي��ح��ّول��ن �ل��ط��ع��ام �إىل رح��ل��ة بني 
�لبلد�ن  يعّرفن  ما  وغالباً  �لعامل،  وبلد�ن  ثقافات 
�ل�صارقة  معر�س  يفتح  هنا  من  مطابخها.  باأ�صر�ر 
�ل������دويل ل��ل��ك��ت��اب وع����رب رك����ن خم�����ص�����س للطهي 
للتعّرف  و�ملحرتفني،  �لهو�ة  �لطهاة من  �أما  �لباب 
م��ب��ا���ص��رة ع��ل��ى ف��ن��ون �إع�����د�د �مل����اأك����ولت م���ع �أ�صهر 
�لطهي  رك��ن  فيتحّول  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  �لطهاة يف 
�لوجبات  �إع�����د�د  �أ����ص���ر�ر  ل��ت��ع��ل��م  ح��ّي��ة  م��ن�����ص��ة  �إىل 
�آلف  �مل��ع��ر���س  يتيح  و�مل�����ص��روب��ات، كما  و�حل��ل��وي��ات 
يقدم و�صفات  ما  بالطبخ، منها  �ملتخ�ص�صة  �لكتب 
للماأكولت  ثقافياً  ت��اري��خ��اً  يك�صف  و�آخ���ر  وف��ن��ون، 
و�أ�صناف �لطعام، فيما يتناول �آخر �لفو�ئد �ل�صحية 

لالأطعمة ويعّلم كيفية �ل�صتفادة منها.
 

لالأطفال وعواملهم ال�شاحرة
�أول���ي���اء �لأم����ور  يتطلع �لأط���ف���ال و�ل��ي��اف��ع��ون ك��م��ا 
وتك�صف  �ل�����ص��غ��ار،  ن�����ص��اط  حت��ت�����ص��ن  م��ن�����ص��ة  �إىل 
�لتعّلم  نحو  �حلما�س  فيهم  وتثري  مو�هبهم،  ع��ن 
و�لتجريب، وهذ� ما ي�صعه معر�س �ل�صارقة �لدويل 
للكتاب على ر�أ�س �أولوياته من خالل تنظيمه �صنوياً 

متكامل  ل����ربن����ام����ج 
و�لفنية  �لإبد�عية  و�لفعاليات  �لور�س  مئات  ينظم 
و�ملعرفية �لتي يقودها متخ�ص�صون عرب و�أجانب، 
ور���ص��اً يف �صناعة  �ملعر�س  �أي��ام  م��د�ر  يقدمون على 
و�لربجمة،  و�ل��ه��ن��د���ص��ة،  و�ل���ر����ص���م،  �ل���روب���وت���ات، 
تعزيز  �لتي  �ملهار�ت  من  وغريها  �لدمى،  و�صناعة 

جتارب �لأطفال �لإبد�عية و�ملعرفية.
 

و�شّناع  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ملتابعي 
املحتوى

لأن مو�قع �لتو��صل �لجتماعي متثل �ليوم مركز 
�لرتفيهي  �مل��ح��ت��وى  وت��ق��دمي  و�ل��ت��و����ص��ل  �لتفاعل 
و�لإب��د�ع��ي و�مل��ع��ريف يف �ل��ع��امل، مينح �ملعر�س عرب 
�أمام  ك��ب��رية  فر�صة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل  من�صة 
�ملحتوى  �مل��وؤث��ري��ن و���ص��ّن��اع  �أ���ص��ه��ر  للقاء  �جل��م��ه��ور 
نف�صه مي��ن��ح هو�ة  �ل��وق��ت  و�لأج���ان���ب، ويف  �ل��ع��رب 
�لفر�صة لحرت�ف وتعلم مهار�ت  �صناعة �ملحتوى 
�ل��رق��م��ي، و�ل��ت�����ص��وي��ر، و�إنتاج  �ل��ت�����ص��وي��ق  وت��ق��ن��ي��ات 
�لجتماعي،  �لتو��صل  ملو�قع  و�لكتابة  �لبودكا�صت، 

وغريها من �ملهار�ت.

للمو�شيقيني وهواة العزف على الآلت
�أروق����ة معر�س  يف  �مل��ت��ج��ول  ي��ج��د  �أن  غ��ري��ب��اً  لي�س 
�ل�صارقة �لدويل للكتاب نف�صه �أمام فرقة مو�صيقية 
�لأد�ء  فنون  ب��ني  يجمع  فنياً  عر�صاً  ت���وؤدي  ج��و�ل��ة 
و�لعزف على �لآلت، ويروي يف �لوقت نف�صه حكايات 
وتر�ث �صعوب، فاملو�صيقى تر�فق �لزو�ر وت�صحبهم 

�إىل ثقافة بلد�ن وح�صار�ت قدمية ومعا�صرة. 
 

للكتاب والأدباء
�لعاملي  �أو  �ل��ع��رب��ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�صهد  يف  ت��ربز  �أن  م��ا 
حتى  ���ص��ع��ري��ة،  �أو  ق�����ص�����ص��ي��ة  جم��م��وع��ة  �أو  رو�ي�����ة 
حديث  �إىل  كاتبها  ويتحول  �لأ�صئلة،  حولها  تثار 

من  فالعديد  و�لإع�����الم،  �ل��ث��ق��ايف  لل�صاأن  �ملتابعني 
ليتعرفو�  كتابها  مقابلة  �ل��ق��ر�ء  ينتظر  �ل��رو�ي��ات 
على كو�لي�س تاأليفها ويتعرفو� على ق�صة موؤلفها، 
عام،  كل  �ل��ق��ر�ء  �ملعر�س جلمهور  يقدمه  ما  وه��ذ� 
�صنوياً،  و�لعاملي  �لعربي  �لأدب  كبار  ي�صت�صيف  �إذ 
بينهم وبني �جلمهور، ويتيح  ويفتح حو�ر�ً مبا�صر�ً 
�ملوقعة  ن�صخهم  على  للح�صول  �لقر�ء  �أم��ام  �ملجال 
�ملعر�س  �لعام، يفاجئ  �ملف�صلني. وهذ�  من كتابهم 
حا�صد  با�صت�صافة  و�لعاملي  �لعربي  �لثقايف  �مل�صهد 
�أول  �ل��رز�ق بن قرنح، يف  جائزة نوبل ل��الأدب، عبد 

م�صاركة دولية له بعد ح�صوله على �جلائزة.  

للراغبني بامل�شي واحلفاظ على ال�شحة 
للر�غبني  �ملعر�س  يقّدم  ماذ�  �لبع�س،  يت�صاءل  قد 
يف �مل�صي و�حلفاظ على �صحتهم، و�لإجابة تقدمها 
تتجاوز  ع��ل��ى م�صاحة  ف��ه��ي مت��ت��د  �مل��ع��ر���س  �أروق����ة 
�مل�صي  يجعل  ما  �آلف مرت مربع،  ع�صرة  �أك��رث من 
�لتجّول  فيكفي  ومعرفياً،  بدنياً  مثمر�ً  م�صياً  فيه 
�أو  �لكتب،  عناوين  على  و�لتعرف  �لن�صر  دور  ب��ني 
�ملعر�س،  يف  تقام  �لتي  �لفنّية  �ل��ع��رو���س  م�صاهدة 
�لريا�صيون  ين�صدها  �لتي  �لأه���د�ف  �أح��د  لتحقيق 
 10 بامل�صي  على �صحتهم  �حل��ف��اظ  و�ل��ر�غ��ب��ون يف 

�آلف خطوة يومياً.
 

لل�شحفيني والإعالميني والإعالميات
�أما لالإعالميني و�لإعالميات، فاملعر�س ي�صت�صيف 
�صحف  حت��ري��ر  وروؤ����ص���اء  �صحفيني  ك��ّت��اب  ���ص��ن��وي��اً 
�ملوؤ�ص�صات  ك����ربى  م���ن  و�إع���الم���ي���ات  و�إع���الم���ي���ني 
�لأمر  و�لأجنبية،  �لعربية  و�لإعالمية  �ل�صحفية 
�لذي يجعله و�حد من �ملن�صات �لدولية �لتي تعزز 
�لعالقات بني �لإعالميني و�ل�صحفيني، وجتمعهم 
�ل��ب��ل��د�ن يف �ملنطقة  يف م��ك��ان و�ح����د م��ن خم��ت��ل��ف 

و�لعامل. 

ي�شت�شيف نا�شرين وفنانني ومبدعني من 83 دولة حول العامل

ملاذا يجب زيارة الدورة الـ40 لـ»معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب«؟

•• ال�سارقة-الفجر:

اأكد عدد من النا�شرين واملتخ�ش�شني بقطاع الن�شر، يف جل�شات 
اليوم الثاين من اأعمال الدورة 11 من موؤمتر النا�شرين، الذي 
يقام بالتعاون مع الحتاد الدويل للنا�شرين، الذي انطلقت 
جديدة  طرق  ابتكار  اأهمية  الأح��د،  الأول  اأم�ص  فعالياته 
وا�شتك�شاف  الكتب  مبيعات  لتعزيز  القارئ  اإىل  للو�شول 
اأ�شواق جديدة، من خالل تناول جتارب عدد من النا�شرين 

امل�شتقلني وعر�ص اأ�شرار جناحهم خالل فرتة الوباء. 
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الناجح يفر�ص نف�شه واملكان يت�شع للجميع

لنا داوود: 
الإن�شان يتعّلم

 من جتاربه

�لدر�ما  ب�صّناع  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  �لأ���ص��ب��اب  م��ا   •
للتعامل مع �لإعالميني؟

ُيطرح  �أن  �ل�����ص��وؤ�ل يجب  ك��ان  �إذ�  �أع���رف  ل   -
ن�����ص��األ هل  �أن  ينبغي  �أن���ه  �أم  �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 
�لإع����الم����ي����ون �أن��ف�����ص��ه��م ي����ري����دون �ل��ع��م��ل يف 
�ل��ت��م��ث��ي��ل؟ ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �ل�����ص��خ�����ص��ي، كنُت 
�أخطط  �مل��ج��ال كممثلة، ومل  �أرغ���ب يف دخ��ول 
�أمامي  �أتيحت  لدخول �لإع��الم، لكن �لفر�صة 
�أن هذ�  �أعرف  �أكن  و�أحببُتها، ومل  و��صتغللُتها 

�جلانب موجود يف �صخ�صيتي.

لكن رغبة �لتمثيل ظلت موجودة لأنني كربت 
يف هذه �لأجو�ء، وكنت �أذهب مع �أهلي )�ملمثلة 
مو�قع  �إىل  د�وود(  �أليكو  و�ملمثل  د�وود  نهال 
�أ�صبح  �أنتظرهم و�أحلم و�أطمح لأن  �لت�صوير، 

فنانة.
وبالن�صبة �إىل �لآَخرين، ل �أعرف �ل�صبب �لذي 
يدفعهم لدخول �ملجال �صو�ء كانو� �إعالميني 
�أم ل، ولكن �لناجح يفر�س نف�صه و�ملكان يت�صع 
للجميع، ما دمنا نحافظ على �مل�صتوى �جليد 
ون�صاهم يف تطوير �لدر�ما �لعربية، و�جلمهور 

هو �حَلَكم �لذي يقرر.
�أنك  �أم  �أوىل  كتجربة  متفائلة  �أن��ِت  وه��ل   •

تنتظرين ُحْكم َ�لنا�س؟
- �آخذ كال �لأمرين يف �لعتبار.

جد�ً  ُمْنَفِتحة  لكنني  ج��د�ً،  ح�صا�صة  �أنني  ومع 
يومياً  نف�صي  �أر�ق����ب  وك��ن��ت  �مل��الح��ظ��ات،  على 
�أن �أكون  �أريد  بعد كل حلقة تلفزيونية و�أقول 

�أف�صل.
�ل�صا�صة  على  نف�صي  �أ���ص��اه��د  �أن  بانتظار  و�أن���ا 
�صاأترك  �لتجربة، بل  �أقّيم  كممثلة، لكنني لن 
�لأم�������ر ل��ل��ُم�����ص��اه��دي��ن ولأه����ل����ي ولأ����ص���ح���اب 

�خلربة.
ويف حال وجدُت ت�صجيعاً، �صاأ�صتغل كثري�ً على 
�صابقاً،  �أمّثل  مل  لأنني  �ملقبل  عملي  يف  نف�صي 
و�أعرف �أنني بحاجة �إىل تطوير �أد�ئي و�صوتي 

وغريها من �لتفا�صيل.
• وكاأنك تقولني �إن ُحْكَم و�لدتك عليك غري 

كاٍف؟
موقع  يف  )ف���اج���اأت���ي���ن���ي  يل  ق���ال���ت  ه���ي   -

على  �لعمل  ن�صاهد  مل  ولكننا  ت�صوير(، 
�ل�صا�صة.

�أتفاءل،  جعلني  ك��الم��ه��ا  �أن  ���ص��ك  ل 
�أعرف  ك��ي  �لنتيجة  �أن��ت��ظ��ر  لكنني 

كيف �أكمل م�صو�ري.
ف��اأن��ا ���ص��غ��رية يف �ل�����ص��ن ويف 

بد�ية �مل�صو�ر.
�ل�������ت�������ج�������رب�������ة 

هي  �لأوىل 
�حَل�����������ك�����������م 
و�ل����������ت����������ي 
�إذ�  ت��ق��رر 
ك���������ن���������ت 

�صاأكمل 
يف 

بالعمل  ���ص��اأك��ت��ف��ي  �أن���ن���ي  �أم  �ل��ت��م��ث��ي��ل  جم����ال 
كمذيعة.

�لإن�صان يتعّلم من جتاربه، و�أنا منفتحة جد�ً 
على هذ� �ملو�صوع.

)ليف  برنامج  تقدمي  يف  �صتكملني  وه��ل   •
�صتايل(؟

- �نتهينا من تقدمي �ملو�صم �لأول �لذي ي�صارك 
فيه مذيعون من خمتلف �لدول �لعربية.

�ل���ربن���ام���ج ي��وم��ي وح��ق��ق جن���اح���اً ك���ب���ري�ً، ما 
�صهل علينا ��صت�صافة �مل�صاهري من كل �لعامل 
�لعربي، حتى �إن بع�صهم كانو� هم َمن يطلبون 

�لظهور يف �لربنامج.
و�إذ� �صمحْت �لظروف �صيكون هناك مو�صم ثاٍن 

منه.
فريق  م����ع   •

�ملذيعني ذ�ته؟
- نعم مبدئياً.

عندما  �ل��ت�����ص��ن��ج��ات  ب��ع�����س  حت�����ص��ل  ع����ادة   •
يت�صارك �أكرث من �صخ�س يف تقدمي �لربنامج، 

فكيف متكنتم من جتاوز هذ� �لأمر؟
- فريق �لإنتاج و�ل�صركة �لتي نعمل معها لها 
دور كبري يف �صْبط �لأمور، ويفرت�س باملذيعة 

�أن تكون )كبرية �لعقل(.
�أ���ص��خ��ا���س ي��ح��اول��ون �أن  ويف �أي جم��ال ه��ن��اك 

ياأخذو� من درب �لآَخرين.
 )mbc( و�أ�صكر ربي لأن َمن تعاملُت معهم يف
وك��ن��ا جنتمع يومياً  �أ���ص��خ��ا���س ج��ي��دون ج����د�ً، 

�ل����ع����الق����ُة وحت���ّول���ت 

بيننا �ىل �أخوة.
معاً  نناق�صه  كنا  توتر  �أي  يح�صل  ك��ان  عندما 
ب��ه��دف �ل��ت��ح�����ص��ني، و�أن�����ا ت��ع��ّل��م��ُت م��ن��ه��م ومن 
ثقافتهم وعاد�تهم �أ�صياء كثرية لأننا من دول 
�صخ�صية  له  منا  ك��اًل  �أن  كما  خمتلفة،  عربية 

خمتلفة.
�ل�صحيح،  �لطريق  على  َو�َصَعنا  �لإنتاج  فريق 
�أن  وعرفنا  �صحيحة  بطريقة  �أكملنا  ون��ح��ن 
عالقتنا �ل�صخ�صية توؤّثر على �لربنامج �لذي 

كنا ن�صعى جميعاً لإجناحه.
�ملقبل؟ �ملو�صم  موعد  • وما 

- بح�صب �لظروف.
رمبا منت�صف �صهر نوفمرب �جلاري �أو �آخره.

بها  ي��ق��وم  �أن  يجب  ه��ن��اك حت�����ص��ري�ت خا�صة 
�ملذيعون بخ�صو�س �ل�صفر، لأن كل و�حد منا 

من بلد معني.
بك؟ خا�صاً  برناجماً  تتمنني  • �أل 

�أعرف  ول  �ملو�صوع،  ه��ذ�  يف  �أفكر  مل   -
قّدمُت  ح���ال  يف  ينا�صبني  ب��رن��ام��ج  �أي 

برناجماً لوحدي.
ت�صاعدين  فر�صة  �أي  على  منفتحة  �أن��ا 

على �كت�صاف جو�نب جديدة عندي.
�نتقلُت من برنامج )بتحلى �حلياة( �إىل 
�إىل �جليل  �لذي يتوّجه  �صتايل(،  )ليف 
م�صوؤولية  حّملني  �لأم����ر  وه���ذ�  �ل�����ص��اب، 
�أحر�س على كل كلمة  �أن  �أك��رب لأن��ه يجب 

�أقولها.
ل �أعرف كم هو متاح تقدمي برنامج مبفردي 
�لعامل  ن��ع��ي�����ص��ه��ا يف  �ل���ت���ي  �ل���ظ���روف  ه����ذه  يف 

�لعربي.
م ملَن هم يف مثل عمري،  وعادًة �لفر�س ل ُتقدَّ
ب���ر�م���ج تالئمهم  م�����ص��ارك��ت��ه��م يف  ُي��ف�����ص��ل  ب���ل 
�ل�صهرة  ي��ك��ت�����ص��ب��و�  �أن  �إىل  �مل��ح��ط��ة،  وت���الئ���م 
وي�صبح لهم برناجمهم �خلا�س ك�)ذ� فوي�س( 

�أو )�آر�بز غوت تالنت(.
علّي �لقيام بخطو�ت عدة قبل �أن �أقّدم برناجماً 
مبفردي، ومن غري �مل�صموح �أن )تكرب �خل�صة 

بر��صي(، لأنني يف بد�ية �لطريق.

�أعربت �لفنانة �مل�صرية هنادي مهنا عن �صعادتها، بردود �أفعال �جلمهور 
و�لنقاد، و�حلديث عن جناح حكاية )كدبة كبرية(، من م�صل�صل )ور� كل 

باب(، حيث لعبت فيه دور )فتاة ريفية(، تعي�س ق�صة حب مع �بن 
�ل�صخ�صية،  ز�هر(، وقيامها بعر�س جتربتها  )�أحمد  عمها 

�إل��ي��ه ه��ذ� م��ن معاناة  �أدى  �ل��ت��و����ص��ل، وم��ا  ع��رب من�صات 
كبرية، وردت يف تعليقات )�ل�صو�صيال ميديا(، وما حدث 

من تنّمر يف هذه �لتعليقات، و�ي�صاً �لتدخل يف حياتها 
�ل�صخ�صية.

�لعمل  للخو�س يف هذ�  و�أ�صافت مهنا: )حتم�صت 
بع�س  وهناك  �ل�صيناريو،  ق��ر�ءة  منذ  �ل��در�م��ي، 

�مل�صاهد، حدث فيها �رجت��ال، وهو ما دفعني 
ب��ه يف ه��ذه �حلالة،  �أ�صعر  م��ا  �أق���ول  لأن 

وخرجت �مل�صاهد طبيعية(.
و�أردفت: )�صعيدة �أي�صاً بالنجاح 

)بدون  حكاية  حققته  �ل���ذي 
�صمان(، من م�صل�صل )�إل 

وف��اق كل  كان كبري�ً  �مل�صل�صل  �ل��ذي حققه  �لنجاح  �أن  2(، خ�صو�صاً  �أن��ا 
�لتوقعات يف خميلتي(.

وعن �ل�صينما، قالت مهنا: )�أنتظر عر�س 
�لنيل(  )مت��ا���ص��ي��ح  �جل���دي���د  ف��ي��ل��م��ي 
حمدي  م�صر(  )م�صرح  بطلي  م��ع 
خاطر،  وم�����ص��ط��ف��ى  �مل���ريغ���ن���ي 
و�صعيدة بهذه �لتجربة للغاية، 
لأنني خاللها �أخو�س �لقالب 

�لكوميدي للمرة �لأوىل(.
و�������ص�����اف�����ت: )ك���و�ل���ي�������س 
�ل������ع������م������ل م��������ع ح����م����دي 
باملو�قف  مليئة  وخ��اط��ر، 
و�ل�صحك  �ل��ك��وم��ي��دي��ة 
�ل�����ذي ل ي��ت��وق��ف ط���و�ل 

�لوقت(.

يتقا�صم �لفنان �إياد ن�صار و�لفنانة ريهام عبد�لغفور بطولة م�صل�صل "قانون �لعمل"، �لذي ينتمي لنوعية �لدر�ما �لق�صرية، حيث ت�صل حلقات �لعمل �إىل 
�إبر�هيم. �إ�صالم  من�صور،  حم�صن  جبيل،  ثر�ء  منهم  �لفنانني  من  جمموعة  بطولته  يف  وي�صارك  �أبوعوف،  مرمي  وتخرجه  نعوم،  مرمي  وكتبته   ،10

بالكامل يف م�صر بني مو�قع خارجية  �لأح��د�ث  �لعمل  وي�صور فريق  �ملقبل،  �ل�صتاء  �ل�صهرية خالل  �لإلكرتونية  �ملن�صات  �إح��دى  �مل�صل�صل عرب  ويعر�س 
وبالتوهات ت�صوير يجري �ختيارها يف �لفرتة �حلالية.

تطل الإعالمية اللبنانية لنا داوود يف اأول جتربة متثيلية لها من خالل م�شل�شل )دقيقة الع�شرين(، وهي �شتحل �شيفة يف اإحدى حلقاته الع�شر، اإىل جانب 
والدتها املمثلة نهال داوود.

داوود حتدثت عن هذه التجربة، لفتة اإىل اأنها لن تقّيمها، بل �شترتك الأمر للُم�شاهدين ولأهلها ولأ�شحاب اخلربة.
وفيما قالت اإن والدتها قالت لها )فاجاأتيني يف موقع ت�شوير(، وكالمها جعلها تتفاءل، اأ�شارت اإىل اأنها �شتنتظر النتيجة كي تعرف كيف تكمل م�شوارها، 

معتربة اأن التجربة الأوىل هي احَلكم والتي تقرر اإذا كانت �شتكمل يف جمال التمثيل اأم �شتكتفي بالعمل كمذيعة.

هنادي مهنا: يف )متا�شيح النيل( 
اأخو�ص القالب الكوميدي للمرة الأوىل

اإياد ن�شار و ريهام عبدالغفور  بطال )قانون العمل(
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درا�شة جتد موؤ�شرا حمتمال 
جديدا ل�شرطان الأمعاء!

يعد �صرطان �لأمعاء م�صطلح عام لل�صرطان �لذي يبد�أ يف �لأمعاء �لغليظة، 
و�عتماد� على مكان بدء �لورم، ُيطلق على �صرطان �لأمعاء �أحيانا �صرطان 

�لقولون و�مل�صتقيم.
�لأمعاء  بكترييا معينة يف  وج��ود  زي��ادة  �أن  در��صة من�صورة حديثا  وك�صفت 

ت�صري �إىل زيادة خطر �أن ت�صبح �أن�صجة �لقولون �صرطانية.
 ،Cell Host & Microbe وتن�س �لدر��صة، �لتي ُن�صرت يف جملة 
على �أن: "�صرطان �لقولون و�مل�صتقيم هو م�صدر قلق �صحي كبري يف جميع 

�أنحاء �لعامل".
ووجدت �أن بكترييا �لأمعاء قد تكون موؤ�صر� على خطر �لإ�صابة ب�صرطان 

�لقولون.
40 مري�صا - خ�صعو� لفح�س �لقولون باملنظار و�أخذو�  وتابع �لباحثون 
خزعات بالقرب من �لأور�م - ووجدو� �لبكترييا �ملوجودة مب�صتويات �أعلى 

ن�صبيا مقارنة باملر�صى �لذين كانو� خالني من �لورم.
%60 منهم من  50 و75 ع��ام��ا، وك���ان  �أع��م��ار �مل��ر���ص��ى ب��ني  وت��ر�وح��ت 

�لن�صاء.
وهناك ثالثة �أعر��س رئي�صية ل�صرطان �لأمعاء، على �لرغم من �أن �لعديد 
من �لأ�صخا�س �لذين يعانون من هذه �لأعر��س ل يعانون من �ل�صرطان. 
وت�صمل �لأعر��س ��صتمر�ر وجود �لدم يف بر�زك، و�لذي يحدث بدون �صبب 
�لأمعاء. وه��ذ� يعني  ع��ادة  �أن هناك تغري� م�صتمر� يف  و��صح. و�لثاين هو 
�أكرث  �أي�صا  ي�صبح  قد  ب��ر�زك  �أن  و�كت�صاف  �لتربز  من  مزيد  �إىل  �حلاجة 

�صيولة.
�أ�صفل �لبطن �مل�صتمرة. وقد يكون  �آلم  �أما �لعار�س �لرئي�صي �لثالث فهو 
�لذي يبدو د�ئما ناجتا عن تناول �لطعام،  �أو �لنزعاج يف بطنك  �لنتفاخ 
وغري  كبري  ب�صكل  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  �أو  �ل�صهية  بفقد�ن  مرتبطا  يكون  وق��د 

م�صتهدف.
ومع ذلك، فاإن �لدم يف بر�زك عندما يكون م�صحوبا ببع�س �لنزعاج، غالبا 

ما يكون ناجتا عن �لبو��صري.
وميكن �أن حتدث تغري�ت �أخرى يف �لأمعاء ب�صبب �لنظام �لغذ�ئي، ول تنتج 

.NHS عادة عن �أي حالة خطرية، كما تقول
ويف �لو�قع، هناك عدد من �لعو�مل �لتي ميكن �أن تزيد من خطر �لإ�صابة 
ب�صرطان �لأمعاء، على �لرغم من �أن �ل�صبب �لدقيق ل�صرطان �لأمعاء غري 

معروف.
وبالإ�صافة �إىل كونك فوق �صن �ل�صتني، ت�صمل عو�مل �خلطر �تباع نظام 

غذ�ئي غني باللحوم �حلمر�ء �أو �مل�صنعة وقليلة �لألياف وزيادة �لوزن.
�أن  �إ�صابتك ب�صرطان �لأمعاء، كما ميكن  وقد يزيد �لتدخني من �حتمال 

يكون غري ن�صط.
ب�صرطان  لالإ�صابة  متز�يد  خطر  �أي�صا  �لأ�صخا�س  بع�س  ل��دى  و�صيكون 
�لأمعاء نتيجة حلالة �أخرى، على �صبيل �ملثال �إذ� كان لديهم مر�س كرون 

يف �لقولون لأكرث من 10 �صنو�ت.

بالُعقار؟  املق�شود  • ما 
- �خلمر. 

احلديث؟  الع�شر  يف  الإ�شباين  الأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�صا ت�صائل 

قنال  قولنا  اأم  ال�شوي�ص  قناة   : قولنا  اأ�شح  • اأيهما 
ال�شوي�ص؟ 

- كلمة قناة لأنها عربية. 
ا�شتاد؟  كلمة  اأ�شل  • ما 

- يونانية
اخلطابه؟  يف  املثل  به  ُي�شرب  • من 

- �صحبان بن و�ئل. 

- هل تعلم �أن �لإفر�ط يف تناول �لربتقال قد يوؤدي �إىل �لإ�صابة بقرحة �ملعدة.
- هل تعلم �أن �رتفاع �صغط �لدم يوؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف بالأنف.

- هل تعلم �أن �صعف �ل�صهية يعالج بالب�صل و�لثوم.
- هل تعلم �أن مر�س �لبول �ل�صكري مر�س ور�ثي.

- هل تعلم �أن �لليمون �ملغلي يفيد يف عالج �لنحافة.
- هل تعلم �أن �لربقوق و�لتفاح ي�صتخدمان يف عالج �لروماتيزم.

- هل تعلم �أن �لإجهاد �لع�صبي و�لتوتر �لنف�صي �أحد م�صببات �لإ�صهال.
- هل تعلم �أن ت�صلب �ل�صر�يني يوؤدي �إىل �رتفاع �صغط �لدم وحدوث �جللطات �لدموية.

- هل تعلم �أن نق�س �لفو�صفور يف �جل�صم ي�صبب �إجهاد�ً ذهنياً ويقلل �لقدرة على �لرتكيز.
- هل تعلم �أن زيادة ن�صبة �لبوليك يف �لدم قد تكون بد�ية �لإ�صابة بالروماتيزم.

- هل تعلم �أن �لتهاب �ملفا�صل �ملزمن ي�صيب �لركبتني فقط.
- هل تعلم �أن زيادة ن�صبة �لكحول يف �جل�صم توؤدى �إىل �صعف نب�صات �لقلب.

 -هل تعلم �أن �حتبا�س �لبول يف �جل�صم يوؤدي �إىل �رتفاع ن�صبة �لبولينا وحدوث حالة ت�صمم ت�صمى �لت�صمم 
�لبوليني.

احلار�ص والل�ص العامل
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فوائد الكبدة
ف�����و�ئ�����د   5 ه������ن������اك 
يح�صل  �����ص����ح����ي����ة 
ع��ل��ي��ه��ا �لإن�������ص���ان من 
ت��ن��اول��ه ل��ل��ك��ب��دة وقد 
وميكننا  �أك��رث،  تكون 
تف�صيل هذه �لفو�ئد 
�صحية �خلم�صة لكل 

�لكبدة كالتايل:
�لكبدة  ت����ن����اول   .1
ي��ع��ال��ج م�����ص��ك��ل��ة فقر 
�جل�صم  وي��ق��ي  �ل����دم 

تناولها  ي�صاهم  ك��م��ا   )12 )ب  بفيتامني  �ل��ع��ايل  حم��ت��و�ه��ا  ب�صبب  م��ن��ه 
ب�صكل كبري جد� يف تكوين كريات �لدم �حلمر�ء

تقوية  على  و�لعمل  �جل�صم  ع�صالت  بناء  يف  كبري  دور  لها  �لكبدة   .  2
جهاز �ملناعة.

يف  �ل�صليمة  �لأن�صجة  تقوية  على  تعمل  حيث  للب�صرة  ج��د�  مفيدة   .3
يقلل من م�صاكل  �لكبد  تناول  ف��اإن  لذ�  �لتالف منها،  بناء  و�إع��ادة  �لب�صرة 

ت�صقق �جللد و�لتق�صر و�جلفاف لحتو�ئه على �لريبوفالفني.
و�لأظافر. و�لعظام  �لأ�صنان  و�صالمة  �صحة  على  �لكبدة  حتافظ   .4

�لبنتوثينيك �ل�صروري للعمليات �حليوية  �لكبد على حم�س  5. يحتوي 
�لتي ت�صري د�خل �جل�صم و�لتي من خاللها يتم حتويل �لطاقة �لكيميائية 

�إىل �أ�صكال �لطاقة �لأخرى.

 يف �حدي �مل�صانع �ل�صغرية وقف �حلار�س يوؤدي و�جبه جيد�ً فكان يدقق على �لعمال ويفت�س حقائب يدهم 
حتى ل ي�صرقو� �صيئاً .. وهذه هى �لأو�مر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�صوته وغالظته ومهارته ويف �حد �لأيام 
�صاهد �حلار�س �حد �لعمال وهو ينقل كمية كبرية من �لق�س على عربه �صغرية فاأوقف �حلار�س و�خذ يف تفتي�س 
�مل�صهد كثري�ً كل يوم يخرج  دقيقاً جد�ً ومل يجد �صئ فمنحه �لت�صريح باخلروج.  تكرر ذلك  �لعربة تفتي�صاً 
�لعامل ومعه عربه مليئة بالق�س ويقوم �حلار�س بالتدقيق فيها بل لقد كان ي�صع �لق�س على �لأر�س ثم يقوم 
باأرجاعه �لعربة مرة �خرى وبعد �ن ينتهى يح�س ر�حة كبرية لأنه يوؤدي عمله على �كمل وجه وبدقة متناهيه 
فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه �لت�صريح �لالزم للخروج ورغم من �ن �لعامل و�حلار�س ��صبحا �صديقني �ل �نه 
كلما جاء �لعامل بعربة مليئة بالق�س قام �حلار�س بتفتي�صها بنف�س �لطريقة وبعد �ن ينتهى من كتابه ت�صرح 
�خلروج يقف �لثنان يتبادلن �لكالم و�لأخبار و�لنكات و�لحاديث �حللوة.  مرت �صهور عديدة على هذ� �لنحو 
ثم ��صتقال �لعامل و�خذ م�صتحقاته ومكافاأته وقبل �ن يغادر �مل�صنع �لقى حتيته على �حلار�س بحر�رة على �مل 
�ن ير�ه مرة �خرى و�فرتق �لثنان وهم �صديقان. جاء مو�صم �خلريف و�حتاج �لفالحون و�ملز�رعون و��صحاب 
�لبيوت �لكبرية �لتى ت�صم حد�ئق �إىل عربات حلمل �ملزروعات و�لق�س وقد �رتفع �صعرها يف �ل�صوق وهنا قرر 
�ملدير �ن يبد�أ يف بيع �ملنتج �لز�ئد من تلك �لعربات و�لذي حافظ عليه طو�ل هذه �لفرتة يف �ملخزن �لكبري 
�خلا�س مب�صنعه و�مر باأن يفتح �ملخزن لتوزيع �لعربات على �ق�صام �لبيع لتباع للجمهور ب�صعر عايل وعندما 
فتحو� �ملخزن مل يجدو� فيه ول عربة و�حدة فظنو� �نهم �خطئو� فيه ففتحو� كل �ملخازن لكنهم مل يجدو� 
�أي عربات فكاد �ملدير �ن يجن من �ل�صدمة .. كيف ي�صرق �صخ�صاً ما 250 عربة وكيف يتم �صحنهم بدون �ن 
يح�س هو بذلك، �ين ذهبت �لعربات وكيف خرجت من �مل�صنع .. �ن مل يكن مت ت�صريفها �لعام �ملا�صي .. �ين 
هى هذ� �ل�صوؤ�ل �خذ �ملدير ي�صاأله لنف�صه عدة مر�ت وقد كادت �ع�صابه �ن تنهار ومل ت�صل �ل�صرطة �إىل �أي حل 
وحده فقط .. �حلار�س هو �لذي عرف �ين �لعربات �لن فقط عرف، كيف مل ينتبه �إىل ذلك، ملاذ� مل ي�صاأل نف�صه 
�ن كان �لعامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�س لو�صعها يف �ملخلفات خلف �مل�صنع فلماذ� ل يعود بالعربة 
مرة �خرى .. ح�صناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة ول يعود وبذلك �صرق 250 عربة حتت �حلر��صة �مل�صددة 

و�لتدقيق، يا له من حار�س ي�صتحق �لعجاب ول�س ي�صتحق �عجاب �كرث.. و�كرث. 

اأنابيل دك�شرت جونز تقف اأثناء ح�شورها العر�ص الأول للمو�شم الثالث من اخلالفة يف مانهاتن، نيويورك. رويرتز

�إيفان لي�صكوف، �أخ�صائي �أمر��س �لأنف و�لأذن و�حلنجرة،  �أعلن �لدكتور 
�أمر� ل مفر منه ول يحاولون عالجه. فما  �أن �لكثريين يعتربون �لزكام 

�لذي ميكن �أن ي�صببه �لزكام؟
�لزكام  �أن  �إىل  "�صبوتنيك"،  ل���ر�دي���و  ح��دي��ث  يف  �لأخ�����ص��ائ��ي  ي�����ص��ري 
 . �خلريف  ف�صل  يف  �ل��ربد  مو�صم  بد�ية  يف  �لكثريين  ي�صيب  مر�س 
ي�صبب  �أن  �إهماله ميكن  لأن  �ملر�س  بعدم جتاهل هذ�  ين�صح  لذلك 

م�صاعفات مزعجة.
ك��ان �لأنف  �إذ�  �ل��زك��ام. لأن���ه  "بر�أي يجب ع��دم جت��اه��ل  وي��ق��ول، 
حمتقنا، فعلينا �أردنا ذلك �أم ل، ��صتخد�م قطر�ت لت�صييق 
فقد  ذل����ك،  ن��ف��ع��ل  مل  و�إذ�  �لأوع����ي����ة. 
�لتهاب  �إىل  �ل�����زك�����ام  ي���ت���ح���ول 
�جليوب �لأنفية )�لتهاب �لغ�صاء 

�ملخاطي للجيوب �لأنفية �جلبهية و�لفك �لعلوي وغريها(. لأن تورم �لأنف 
ي�صد �جليوب �لأنفية".

وي�صيف، ولكن �ل�صتخد�م �ملتكرر لأدوية ت�صييق �لأوعية �لدموية ي�صبب 
�لإدم����ان، م��ا يجرب �لإن�����ص��ان على زي���ادة �جل��رع��ة م��ن �أج���ل ب��ل��وغ �لنتيجة 
�أدوية  �أج���ل جتنب ه��ذه �حل��ال��ة، يجب ع��دم جت��اه��ل  ل��ذل��ك م��ن  �ملطلوبة. 

�أخرى.
�لأنف  غ�صل  �أول-  �لزكام.  عالج  يجب  �لإدم���ان،  يح�صل  "لتجنب  ويقول، 
وثانيا،  �ل�صيدليات.  يف  تباع  �لتي  �لعديدة  �ملحاليل  من  ملحي  مبحلول 
يجب ��صتخد�م قطر�ت �أو بخاخ يحتوي على �لنرتفريون، و�إذ� كان �ملخاط 

بلون �أخ�صر يجب �إ�صافة م�صاد�ت حيوية".
وعموما، يتمكن �لطبيب �لأخ�صائي من �إعطاء و�صفة دقيقة لعالج �ملر�س 

بعد فح�س �ملري�س و�لطالع على حالته فقط.

ماذا يح�شل اإذا مل نعالج الزكام؟


