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كرمي يغذي الب�شرة وي�ؤخر ظهور جتاعيد الوجه

�أوردت ب��واب��ة اجل �م��ال "هاوت.دي" الأمل��ان �ي��ة �أن ك��رمي  DDيعد
مبثابة �سر جمال و�شباب الب�شرة ،حيث �إنه ي�ساعد يف احل�صول على
ب�شرة �شابة تتمتع بالنقاء والن�ضارة واحليوية ومتتاز مبلم�س ناعم
كاحلرير .و�أو�ضحت البوابة �أن كرمي  DDغني مبواد فعالة حتظى
ب�أهمية كبرية ل�صحة وج�م��ال الب�شرة مثل حم�ض الهيالورونيك
وم�ضادات الأك�سدة ومركبات البوليفينول.
وبف�ضل ه��ذه امل��واد الفعالة يعمل ه��ذا الكرمي على حماية الب�شرة
م��ن الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية ال���ض��ارة والأو� �س��اخ البيئية والإجهاد
الت�أك�سدي ،كما �أن��ه يعد �سالحاً فعا ًال ملحاربة التجاعيد ال�صغرية
واخلطوط الرفيعة والت�صبغات اللونية ،ف�ض ً
ال عن �أن��ه يعمل على
ترطيب الب�شرة ب�شكل مكثف.
جدير بالذكر �أن احلرفني  DDهما اخت�صار للكلمتني (Daily
" )Defenseالدفاع اليومي" �أو للكلمتني (& Disguise
" )Diminishالإخفاء والتقليل".

�أوان من الطني تربد الطعام بدون كهرباء

 Terracoolerهي �شكل جديد من �أوعية الطعام التقليدية
امل�صنوعة من الطني ،وتعتمد على مبد�أ �أجهزة التربيد بالتبخري
التي مت ا�ستخدامها لقرون ،وال تزال ت�ستخدم حتى اليوم يف العديد
من بلدان العامل مثل الهند ونيجرييا.
وحتمل �أواين الزير� ،أو ثالجات القدر ،تاريخً ا ثر ًيا ،ويعود تاريخ
هذه الأواين �إىل  3000قبل امليالد ،وقد مت ا�ستخدامها يف املطبخ
ك�أجهزة تربيد بالتبخري يف جميع �أنحاء العامل لعدة قرون .ويت�ألف
القدر اخلارجي امل�سامي من �إناءين فخاريني ،وهو مبطن بالرمل
الرطب ويحيط بوعاء طيني داخلي مزجج حيث ميكن تخزين املواد
الغذائية لتربيدها.
وال تتطلب �أواين الزير كهرباء على الإطالق ،وحتتاج فقط �إىل م�صدر
للمياه وبع�ض ال�ه��واء اجل��اف للحفاظ على ب��رودة املنتجات واملواد
الغذائية الأخ��رى .ولإع��ادة �إحياء �إن��اء الزير لال�ستخدام احلديث،
ابتكرت امل�صممة �إيلي بريي من لندن ثالجة ثالثية الطبقات ميكن
و�ضعها يف املنزل مبا�شرة على من�ضدة املطبخ.
و�شعرت ب�يري ب�أنها م�ضطرة لت�صميم  Terracoolerبعد �أن
علمت �أن الثالجات املنزلية ت�ستهلك  10%من الطاقة املنزلية،
وبد�أت بابتكار ر�سومات ومناذج قبل االنتقال �إىل الطحن با�ستخدام
احلا�سب الآيل لإنتاج منوذج خ�شبي ملربد

درا�سة ت�سعد املر�أة ..الكعب العايل بهذا الطول مفيد جدا
خل�صت درا�سة علمية حديثة �إىل �أن ارت��داء ال�سيدات للكعب العايل
بطول معني ي�ساعدهن يف �ضبط حركة ع�ضالت احلو�ض ،ما يعزز
من �صحة املر�أة.
وذك��رت ال��درا��س��ة التي �أع��ده��ا باحثون بجامعة ف��ودان يف �شنغهاي،
ون�شرت تفا�صيلها �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية� ،أن الطول
ال�سحري للكعب الذي ترتديه املر�أة يبلغ � 2إن�ش.
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن هذا الطول يحفز الع�ضالت يف ج�سم املر�أة ،حيث
يعترب الباحثون يف الدرا�سة �أن الكعب العايل بطول (� 2إن�ش) ميكن
�أن يعزز احلياة العاطفية للمر�أة.
وتو�صل العلماء �إىل هذه النتيجة بعدما حللوا ارتفاعات الأحذية
املختلفة التي ترتديها الن�ساء ،ودر�سوا ت�أثري ذلك على ع�ضالت قاع
احلو�ض ،ويف حال كانت ع�ضالت �أ�سفل احلو�ض �أق��وى ،تكون املر�أة
بحال �أف�ضل.
و�س�أل الباحثون يف جامعة فودان  1263امر�أة عن نوع احلذاء الذي
يرتدينه ،بدءاً من الكعب الذي يقل طوله عن �إن�ش واحد �إىل �أكرث
من � 3إن�شات.
واكت�شفوا �أن ارت ��داء امل ��ر�أة ح��ذاء بطول (� 2إن����ش) عندما تقف هو
الأف �� �ض��ل� ،إذ ت��دف��ع احل��و���ض للميل مب��ا يكفي جل�ع��ل ال�ع���ض�لات يف
�أ�سفلها تنقب�ض ب�شكل متكرر ،مبا يبقيها يف حالة جيدة.
ولوحظ الت�أثري ب�صورة �أكرب لدى الالتي ارتدين الكعب العايل ملدة
� 8ساعات يوميا.
ووجدت الدرا�سة �أن الأحذية املنب�سطة القاعدة (بال كعب) �أو املبالغة
يف طول الكعب ال حتفز هذه الع�ضالت بنف�س الطريق.

وفاة كامبيول� ..صانع
�أ�شهر احللويات يف العامل
ت ��ويف ال���ش�ي��ف الإي� �ط ��ايل ال���ش�ه�ير� ،أدو
كامبيول ،الذي و�صفته و�سائل الإعالم
امل �ح �ل �ي��ة بـ"�أبو ك�ع�ك��ة التريامي�سو"،
ال�ت��ي تعد واح ��دة م��ن �أ��ش�ه��ر احللويات
يف ال �ع ��امل .ورح� ��ل ك��ام�ب�ي��ول ع��ن عمر
ن��اه��ز ( 93ع��ام��ا) بعد ح�ي��اة حافلة يف
امل�ط�ب��خ الإي �ط��ايل ت��وج��ه ب��اب�ت�ك��ار كعكة
"التريامي�سو".
وك � � ��ان ك ��ام �ب �ي ��ول مي �ل ��ك م �ط �ع��م "لو
بيكريي" ال�شهري يف مدينة تريفيزو،
�شمايل �إيطاليا .وغ� ّرد لوكا زاي��ا رئي�س
منطقة فينيتو ،التي تقع �ضمن حدودها
مدينة تريفيزو ":فقدت ريفيزو جنما
�آخ� ��ر يف ت��اري��خ الطعام" .و�أ�� �ض ��اف �أن
ن �� �ش��اط ال ��راح ��ل ك �� �ص��اح��ب م �ط �ع��م ثم
�شركة ،عمل على تقدمي تقاليد منطقة
تريفيزو ب�أف�ضل �صورة .وتقول تقارير
�إن ابتكار الكعكة كان عن طريق ال�صدفة
ع��ام  ،1969عندما ك��ان كامبيول مع
طاه �آخر ي�صنعان �آي�س كرمي بالفانيال،
�إذ �سقطت مكونات �أخرى بطريق اخلط�أ
على مكان �إعداد اخللطة ،ما �أنتج الكعكة
اجلديدة.
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ال�شرطة تقتل 25
من ل�صو�ص البنوك

احتفظ ب�أ�سنانك �سليمة مدى
احلياة باتباع هذه الن�صائح الهامة

قالت ال�سلطات يف والي��ة مينا�س
جرياي�س الربازيلية �إن ما ال يقل
ع��ن �� 25ش�خ���ص��ا ي���ش�ت�ب��ه ب�أنهم
ل���ص��و���ص ب �ن��وك ل �ق��وا ح�ت�ف�ه��م يف
ا�شتباكني مع ال�شرطة الربازيلية.
وقع احلادثان بالقرب من مدينة
فارجينها بالوالية نتيجة لعملية
م�شرتكة بني �شرطة والية مينا�س
جرياي�س و�شرطة الطرق ال�سريعة
االحت��ادي��ة للق�ضاء ع�ل��ى ع�صابة
ل�صو�ص البنوك التي �شنت عددا
من الهجمات اجلريئة يف املنطقة.
ولقي  18م�شتبهاً بهم حتفهم يف
اال�شتباك الأول بينما لقي �سبعة
حتفهم يف الهجوم الثاين.
و��ش��ن ل�صو�ص ب�ن��وك �سل�سلة من
الهجمات اجلريئة يف جميع �أنحاء
ال�ب�رازي��ل ه��ذا ال �ع��ام م�ستهدفني
بنوكا يف مدن �إقليمية �صغرية.

عادة ما ي�ستخدم معظم الأ�شخا�ص الذين جتاوزوا
ال�ستني من العمر �أطقم الأ�سنان اال�صطناعية .اليوم
�أ�صبحت هذه الأطقم بف�ضل تقدم طب الأ�سنان .فمن
يلتزم بهذه القواعد ال�سبع ،قد يحافظ على �أ�سنانه
مدى احلياة.
ل��دى البع�ض فر�ص �ضئيلة للحفاظ على �أ�سنانهم
عند و�صولهم �سن ال�شيخوخة ،لأنهم ينتمون �إىل
الفئة املعر�ضة لأمرا�ض الأ�سنان :تت�سبب البكترييا

دي جي �آي تطلق كامريا
�أك�شن مقاومة للماء

يف التهاب اللثة وانح�سارها ما قد ي��ؤدي �إىل �ضعف
الأ�سنان و�سقوطها .تنتج بكترييا الت�سو�س الأحما�ض
التي تهاجم مينا الأ�سنان و تت�سبب يف ت�آكل الأ�سنان.
كال هذين املر�ضني وراثيني ،لكنهما قد ينجمان عن
�سلوك خط�أ.
لكن اخل�بر ال�سار هو �أن��ه ميكنهم االحتفاظ ب�أ�سنانهم
حتى �أواخر حياتهم �أو حتى مدى احلياة .فمع اتباع هذه
القواعد ال�سبع ميكن احلفاظ على �أ�سنان �صحية مدى
احلياة ،بح�سب موقع "فوكو�س" الأملاين:
 .1قد تبدو لك القاعدة الأوىل بديهية ،غري �أن هذه
العملية تتطلب م��دة زم�ن�ي��ة م�ع�ي�ن��ة .ق��د ال ي�ل�ت��زم بها
ك�ث�يرون .لهذا ين�صح �أط�ب��اء الأ�سنان بتنظيف الأ�سنان
بالفر�شاة مرتني يومياً ،وملدة ال تقل عن دقيقتني يف كل
مرة.
 .2ال ت�شاهد التلفاز �أو تقر�أ املجالت ،فقط ركز على
ع�م�ل�ي��ة ت�ن�ظ�ي��ف �أ� �س �ن��ان��ك .ف �ق��د ال ي�ن�ظ��ف ال �ك �ث�ير منا
�أ��س�ن��ان�ه��م ب�ط��ري�ق��ة ك��اف �ي��ة ،وق ��د ي�ن���س��ى ك �ث�ي�رون منهم
الأ�سطح الداخلية للأ�سنان �أو مي��ررون الفر�شاة عليها
ل�ف�ترة ق���ص�يرة .ين�صح ف��ال��ك �شفينديكه ،م��دي��ر ق�سم
طب الأ�سنان الوقائي مب�ست�شفى �شاريتيه يف برلني".من
الأف�ضل �أن تبد�أ من الداخل .لأن معظم املر�ضى يركزون
على تنظيف الأ�سطح اخلارجية فقط ".
 .3ا��س�ت�خ��دم ف��ر��ش��اة �أ��س�ن��ان كهربائية ب��دل الفر�شاة
ال �ي��دوي��ة� .إذ ث�ب��ت علمياً �أن امل��ر��ض��ى ال ��ذي ا�ستخدموا
هذا النوع حققوا نتائج �أف�ضل مقارنة با�ستخدام فر�شاة
الأ�سنان اليدوية.
 .4دع طبيب الأ�سنان يو�ضح لك كيفية ا�ستخدام خيط
تنظيف الأ�سنان وفر�شاة تنظيف ما بني الأ�سنان ب�شكل
�صحيح .ي�ج��ب عليك تنظيف ال �ف��راغ��ات ب�ين الأ�سنان
م��رة واح��دة يف اليوم .ي�ستخدم الكثريون خيط تنظيف
الأ��س�ن��ان وف��ر��ش��اة م��ا ب�ين الأ��س�ن��ان ب�شكل غ�ير �صحيح،

مم��ا يت�سبب ل�ه��م يف ج ��روح .م�ب��دئ�ي�اً ،مي�ك��ن للمر�ضى
الأ�صغر �سنًا ا�ستخدام خيط تنظيف الأ�سنان� ،أما بالن�سبة
للمر�ضى الأكرب �سنًا  ،ففر�شاة الأ�سنان �أكرث مالءمة لأن
ن�صائح للآباء للحفاظ على �أ�سنان �أطفالهم
اللثة مل تعد متلأ الفراغات بني الأ�سنان ب�شكل تام.
 .5اذه��ب �إىل طبيب الأ�سنان بانتظام .من قبل كان ي�ق��دم الأط �ب��اء ث�لاث ن�صائح �إ�ضافية ل�ل�آب��اء ،كما نقل
ين�صح القيام بذلك ك��ل �ستة �أ�شهر ،لكن امل��دة الزمنية موقع "فوكو�س".
قد تختلف اليوم .بالن�سبة للمر�ضى املا�صبني بالتهاب �أو ًال :ق��د تخ�شى الأم�ه��ات م��ن معجون �أ�سنان الأطفال
دواع��م الأ�سنان والت�سو�س ،ميكن �أن تكون امل��دة الأق�صر املتوفر يف املحالت التجارية ب�سبب الفلوريد .لكن هذا
�أف�ضل" ،كما يقول طبيب الأ�سنان الوقائي" .بالن�سبة اخل��وف ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،كما ي�ؤكد �شفينديكه.
للمر�ضى الآخرين ،ف�إن الزيارة ال�سنوية للطبيب كافية" ،ت�شري الدرا�سات �إىل �أن الأطفال الذين ي�ستخدمون
ويف ح ��االت ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة مي�ك��ن ح�ت��ى حت��دي��د م��وع��د كل م�ع�ج��ون �أ� �س �ن��ان ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال �ف �ل��وراي��د� ،أق ��ل عر�ضة
للإ�صابة بت�سو�س الأ�سنان ب�شكل ملحوظ".
عامني".
 .6يف حالة كنت معر�ضاً للإ�صابة بت�سو�س الأ�سنان الن�صيحة الثانية :على الآباء عدم ت�شجيع �أطفالهم على
�أو �أم��را���ض اللثة ،اح��ر���ص على حتديد موعد لتنظيف �شرب امل�شروبات املحالة مثل الع�صائر �أو ال�شاي املحلى �أو
الأ� �س �ن ��ان االح� �ت��رايف ب��ان �ت �ظ��ام .وي��و� �ض��ح �شفينديكه :حتى امل�شروبات الغازية" .امل�شروبات احللوة �سم ،خا�صة
"الفرتات الزمنية هنا تبقى على ح�سب كل فرد �أي�ضاً .لأ�سنان الأطفال ال�صغار .نالحظ ب�شكل متزايد ت�سو�س
بالن�سبة للبع�ض ،يكون املوعد ربع ال�سنوي مع �أخ�صائي الأ�سنان لدى الأطفال ال�صغار الذين ي�شربون الع�صائر
�صحة الأ�سنان �أم��راً منطقياً ،وبالن�سبة للآخرين ف�إن �أو م��ا �شابه ذل��ك على م��دار ال �ي��وم" .ال�شاي وامل ��اء غري
الزيارة ال�سنوية كافية ،يف حني قد ال يحتاج �آخرون �إىل املحلى مفيدان للأطفال".
الن�صيحة الأخرية :يكون خطر ت�سو�س الأ�سنان مرتفعاً
تنظيف �أ�سنانهم لفرتة طويلة.
 .7ي��ؤك��د كبري الأط �ب��اء� ،شوينديكه" ،ال تخافوا من عند ت�شقق �أ��ض��را���س طفلك .الأ��س�ن��ان لديها م��ا ي�سمى
الفلورايد" ،وي�ستدرك قائ ً
ال" :لكن كميات كبرية منه ال�شقوق على �أ�سطح امل�ضغ ،قد ال ي�صل طفلك �إليها �أثناء
�سامة" .غ�ير �أن ع ��دداً ك �ب�يراً م��ن ال��درا� �س��ات ي ��ؤك��د �أن تنظيف �أ�سنانه بالفر�شاة .لهذا ين�صح با�ستخدام �سطح
معاجني الأ�سنان التي حتتوي على الفلوريد �آمنة ".فهي م�ضغ خمتوم من قبل طبيب الأ�سنان .هذا الإجراء يقلل
حتمي من نزع املعادن من املينا والثقوب .ميكن ملر�ضى ب�شكل كبري من خطر الت�سو�س ،وعادة ما تتحمل �شركات
الت�سو�س �أي�ضاً ا�ستخدام هالم الفلورايد مرة واح��دة يف الت�أمني ال�صحي التكاليف اخلا�صة.
الأ��س�ب��وع .ه��ذه املنتجات �ستخدم مثل معجون الأ�سنان
وتوفر حماية �إ�ضافية للأ�سنان.

�أط�ل�ق��ت �شركة دي ج��ي �آي DJI
ك ��ام�ي�را الأك �� �ش��ن Action 2
اجل��دي��دة م��ع جتهيزها بالعديد
من الوظائف املتطورة ،و�أو�ضحت
ال �� �ش��رك��ة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة �أن كامريا
الأك �� �ش��ن اجل��دي��دة مت �ت��از بجودة
فيديو عالية وثبات فعال مع �شا�شة
مل�سية كبرية والكثري من امللحقات
املغناطي�سية العملية للغاية.
و�أ�� �ش ��ارت ال���ش��رك��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة �إىل
�أن ك ��ام�ي�را الأك� ��� �ش ��ن اجل ��دي ��دة
ت ��أت��ي يف ج�سم م�ت�ين ل�ل�غ��اي��ة ،وال
ي�ت�ع��دى وزن �ه��ا  59غ� ��رام ،وعلى
الرغم من اجل�سم املدمج للغاية
�إال �أنها ت�شتمل على �شا�شة مل�سية
قيا�س  1.76بو�صة على اجلانب
اخل �ل �ف��ي وت �ع �م��ل ب��دق��ة الو�ضوح
 x 424 446بيك�سل ودرجة
ال�سطوع  500نيت.
وع�ل��ى اجل��ان��ب ال�ع�ل��وي م��ن ج�سم
ك ��ام�ي�را الأك �� �ش��ن Action 2
اجل��دي��دة ي��وج��د زر واح� ��د ،ويتم
تثبيت امللحقات املغناطي�سية على
اجل��ان��ب ال���س�ف�ل��ي ،وع�ل��ى اجلانب
الأمامي تظهر العد�سة ذات جمال
ر�ؤية وا�سع للغاية ي�صل �إىل 155
درج��ة م��ع فتحة عد�سة ،f/2.8
ويوجد بداخل الكامريا م�ست�شعر
بتن�سيق  1.7/1ب��و��ص��ة ،والذي
يتيح �إمكانية التقاط ال�صور بدقة
 12ميجابيك�سل وت�سجيل مقاطع
الفيديو  4Kب�سرعة � 120إطار
يف الثانية مع معدل بت ي�صل �إىل
 130ميجابت-الثانية.

احلفاظ على اخلاليا اجلذعية ثالجة ذكية مع م�ساحة
لزجة قد يق�ضي على ال�صلع مدجمة لتح�ضري الطعام
ت�شري درا��س��ة جديدة من جامعة ن��ورث و�سرتن،
�إىل �أن احل�ف��اظ على ل��زوج��ة اخل�لاي��ا اجلذعية
ميكن �أن يتغلب على م�شكلة ال�صلع.
اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة ه��ي م��واد اجل�سم اخل��ام التي
تتولد منها خاليا خمتلفة ذات وظائف خا�صة.
ويف ظل الظروف املنا�سبة ،تنق�سم لت�شكل
املزيد من اخلاليا يف اجل�سم .وقد
وج ��دت ال��درا� �س��ة اجلديدة،
�آل �ي��ة غ�ي�ر م �ع��روف��ة من
قبل ت�ؤثر بها اخلاليا
اجلذعية على �صحة
الب�صيالت.
ت �ظ �ه��ر الأدل � ��ة
امل �ن �� �ش��ورة يف
جم � � � �ل� � � ��ة
"نيت�شر

�إيجينغ" كيف ميكن للخاليا اجلذعية �أن تفقد
الت�صاقها وتزول من ب�صيالت ال�شعر.
وح��ددت ال��درا��س��ة �أي���ض�اً اجلينات ال�ت��ي ميكن �أن
تعك�س العملية ،وا�ستخدم العلماء الفئران احلية
ك�ن�م��وذج لل�صلع عند �شيخوخة الب�شر .و�صنف
الفريق خاليا ب�صيالت ال�شعر ،مبا يف ذلك اخلاليا
اجلذعية ذات الربوتينات الفلورية اخل�ضراء.
وق ��د م � ّك��ن ه ��ذا ال�ب��اح�ث�ين م��ن م�لاح�ظ��ة ن�شاط
اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة �أث �ن��اء ال�شيخوخة با�ستخدام
ال �ل �ي��زر ،ح�ي��ث ك��ان��وا ق��ادري��ن ع�ل��ى ر�ؤي� ��ة عملية
ال�ت��ده��ور ب�أكملها عند م�شاهدة نف�س ب�صيالت
ال�شعر على مدار عدة �أيام.
وي �ق�ترح ال�ع�ل�م��اء �أن ه��ذا ي �ح��دث ب�سبب فقدان
اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة خا�صية االل�ت���ص��اق ال��ذي من
�ش�أنه �أن يثبتها يف مكانها .وي�ؤدي فقدان اخلاليا
اجل��ذع�ي��ة خل��ا��ص�ي��ة االل�ت���ص��اق �إىل ه��روب�ه��ا �إىل
الأدمة ،وهي طبقة يف اجللد ال تتوفر فيها �شروط
العي�ش املالئمة للخاليا اجلذعية.

 The Fresh Fridgeهي نوع من �أنظمة الثالجات الذكية ذات
واجهة رقمية متكاملة تعلم امل�ستخدمني ع��ادات الأك��ل الواعية وو�صفات
الطبخ اجلديدة.
الثالجة امل�صممة من قبل  Tati Feruccioمقرتنة مبجموعة من
امليزات التقنية التي ت�شجع على منط حياة واع بال�صحة ،وتعد نوعًا من
الثالجة الذكية التي حتلل عادات الأكل وال�صحة لكل م�ستخدم لتق�سيم
الوجبات املغذية على مدار اليوم ،مع واجهة رقمية موجودة �أعلى الثالجة
ال�صغرية مبا�شر ًة.
وعرب بث احلقائق ال�صحية وو�صفات الطبخ من �شا�شتها ،ف��إن الواجهة
الرقمية ت�شبه عر�ض الطبخ ال�شخ�صي اخلا�ص بك لوجبات متنوعة على
م��دار ال�ي��وم .و�أ�سفل الواجهة مبا�شرة ،تبدو امل�ساحة املخ�ص�صة لإعداد
الوجبات �أم ًرا بديه ًيا وجتعل متابعة الو�صفات �أثناء تقطيع املنتجات �أ�سهل
من �أي وقت م�ضى.
وميكن تبديل حاويات الطعام الزجاجية املعيارية داخ��ل وخ��ارج الأرفف
املختلفة داخ ��ل ال�ث�لاج��ة ،بحيث ميكنك ت�خ��زي��ن ك��ل ح��اوي��ة يف مكانها
املخ�ص�ص و�إح�ضار �صندوق �شبكي معك ب�سهولة �إىل العمل �أو املدر�سة
عند االنتهاء من حت�ضري الوجبة للأ�سبوع املقبل .وجللب اال�ستدامة �إىل
عامل �أدوات املطبخ ،قامت  Feruccioببناء كل من الأرف��ف الداخلية،
واحلاويات من البال�ستيك املعاد تدويره والعنا�صر اخل�شبية.
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�أ�شهر ال�شتاء املعتدلة الطق�س ،من املتوقع �أن تزداد �أعداد الزوار ب�شكل مطرد

جناح باهر يحققه �إك�سبو  2020دبي با�ستقطاب  2.35مليون زيارة خالل �أكتوبر
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�أ� �ش��اد منظمو �إك�سبو  2020دب��ي بالنجاح ال�ب��اه��ر الذي
حققته فعاليات احل��دث ال ��دويل يف �شهره الأول معلنني
العدد الهائل من ال��زوار الذي بلغ ما يقارب  2.35مليون
زي��ارة يف الفرتة من � 1إىل � 31أكتوبر ،و�أقيم �أثنائه عدة
فعاليات وحفالت ترفيهية وندوات بارزة جذبت الزوار من
دولة الإمارات واملنطقة و�أنحاء العامل.
وبلغت ن�سبة ال��زوار التي تقل �أعمارهم عن  18عاما 28
يف املئة من العدد الكلي حتى الآن ،ومن املتوقع ارتفاع هذه
الن�سبة عند تو�سع برنامج �إك�سبو للمدار�س يف الأ�شهر املقبلة
املعتدلة املناخ.
وبا�ستعرا�ض ع��ام للزيارات العاملية ،بلغت ن�سبة الزيارات
م��ن خ��ارج دول��ة الإم ��ارات  17يف املئة م��ن ن�سبة الزيارات
الإج�م��ال�ي��ة ،وه��ي ن�سبة الفتة للنظر ،ال �سيما �أن احلدث
ال ��دويل ي�ق��ام يف ال��وق��ت ال��ذي ال ت��زال فيه ع��دة دول حتت

قيود ال�سفر التي فر�ضتها اجلائحة .و�أح�صى �إك�سبو مرور
زوار من  185جن�سية عرب بواباته ،فيما كانت �أكرث خم�سة
ب�ل��دان ج��اء منها زوار م��ن خ��ارج ال��دول��ة ه��ي الهند و�أملانيا
وفرن�سا واململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة.
وينوي غالبية الزوار زيارة �إك�سبو عدة مرات؛ حيث يحمل
�أك�ثر من ن�صف ال��زوار –  53يف املئة  -التذاكر املو�سمية،
بينما يحمل �أكرث من ربع الزوار – �أي  27يف املئة – تذاكر
الدخول املتعدد ،ودخل  20يف املئة من الزوار بتذاكر اليوم
الواحد .ومتا�شياً مع �أه��داف اال�ستدامة لإك�سبو ،2020
تنقل ع��دد هائل م��ن ال ��زوار �إىل امل��وق��ع وح��ول��ه با�ستخدام
و�سائل االنتقال التابعة لهيئة الطرق وامل��وا��ص�لات .حيث
بلغ ع��دد ال��رح�لات م��ن م��وق��ع �إك�سبو و�إل �ي��ه  1.1مليون
رحلة با�ستخدام مرتو دبي من �إجمايل  3.6مليون رحلة
ت�ق��ري� ًب��ا .و�شهد �أول  31ي��وم��ا منذ اف�ت�ت��اح �إك�سبو �إقامة
فعاليات �أول �أ�سبوعني من �أ�سابيع املو�ضوعات �ضمن برنامج
الإن�سان وكوكب الأر�ض من �إك�سبو ،امل�ص�صم ليكون م�صدر
�إلهام لإجراء جماعي وجمدٍ يهدف �إىل معاجلة التحديات
والفر�ص العاملية الأك�ث�ر �أهمية يف ال�ع��امل .وجمع �إك�سبو

لفيفا م��ن اخل�ب�راء م��ن �أن�ح��اء ال�ع��امل خ�لال �أ��س�ب��وع املناخ
والتنوع احليوي الذي بد�أ قبل م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري
امل �ن��اخ (كوب ،)-26وذل ��ك ق�ب��ل ان �ط�لاق �أ��س�ب��وع الف�ضاء،
الذي �ساهم يف طرح �سبل اال�ستفادة من ا�ستك�شاف الف�ضاء
لتح�سني احل �ي��اة ع�ل��ى ك��وك��ب الأر�� ��ض� .ستنتطلق �أ�سابيع
امل��و��ض��وع��ات الثمانية املتبقية م��ن الآن حتى نهاية �شهر
مار�س بينما ميتد �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية من
اليوم حتى ال�ساد�س من نوفمرب.
و�أ� �ش��اد م��ا جمموعة  1938م��ن ال�ق�ي��ادي�ين احلكوميني،
وبينهم ر�ؤ� �س��اء دول ور�ؤ� �س��اء وزراء ووزراء زاروا احلدث
ال��دويل ،حيث افتتحوا �أجنحة بالدهم و�أل�ق��وا اخلطابات
يف الفعاليات الر�سمية واحتفل كل منهم باليوم الوطني
لبلده يف �إك�سبو  2020دبي .وقد �أثبت العديد من �أجنحة
الدول ،والتي بلغ عددها  – 192ولأول مرة يف تاريخ �إك�سبو
ال ��دويل يُخ�صَ �ص لكل دول��ة م�شاركة جناحا م�ستقال –
متتعها ب�شعبية خا�صة ،حيث ا�ستقطب جناح اململكة العربية
ال�سعودية ،وهو �أحد �أكرب الأجنحة يف موقع �إك�سبو 2020
دبي ،ن�صف مليون زائر حتى الآن.

ويف �شهره الأول� ،شهد �إك�سبو  2020دبي االحتفال بعدد
من الأي��ام الوطنية والفخرية ،التي �ضمت فعاليات بارزة
منها اال�ستعرا�ض اجل��وي الرائع ال��ذي �أداه فريق الوحدة
اال��س�ت�ع��را��ض�ي��ة ل �ل �ق��وات اجل��وي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة "باتروي دو
فران�س"؛ و�إزاحة �سوي�سرا ال�ستار عن عمل فني �ضخم ملهم
للفنان �سايب؛ وتقدمي الفرقة الدولية "�أورك�سرتا ال�شباب
الإماراتي" ال�سيمفونية ر��س��ال��ة ��س�لام وت�ف��اه��م يف اليوم
الفخري ل�ل�أمم املتحدة .وا�ستخدم حاملو التذاكر ب�شغف
جوازات �سفر �إك�سبو التي ا�شرتوها ،حيث بيعت 695،437
ن�سخة يف ال�شهر الأول ،ليتناف�س الزوار على احل�صول على
�أكرث عدد من �أختام الدول يف يوم واحد.
و��ش�ه��دت �أن �ح��اء م��وق��ع �إك���س�ب��و يف ال�شهر الأول ف�ق��ط بعد
االنطالق تنظيم  5610فعاليات ر�سمية مبهرة .وتقاطرت
احل �� �ش��ود ل�ت���ش�ه��د �إب� � ��داع جم �م��وع��ة رائ �ع ��ة م ��ن الفنانني
املو�سيقيني الإقليميني والعامليني ،مبن فيهم عمرو دياب
وك��اظ��م ال���س��اه��ر و� �س��ام��ي ي��و� �س��ف .و��س�ج��ل ع ��دد م��ن �أب ��رز
جن��وم الريا�ضة ظهورهم �أي�ضا من �أول فريق ك��رة ال�سلة
اال��س�ت�ع��را��ض��ي الأ��ش�ه��ر "هارمل غلوبرتوترز" �إىل فريق

الكريكيت البارز "راج�ستان رويالز" .و�أر�سلت بع�ض الدول
مو�سيقيني وم�ؤدّين ،فيما �ضمت مناق�شات جماعية اجلميع
من قادة الأعمال �إىل رواد الف�ضاء.
مع دخول دولة الإمارات �أ�شهر ال�شتاء املعتدلة الطق�س ،من
املتوقع �أن تزداد �أعداد الزوار ب�شكل مطرد ،حيث ي�ستقطبهم
�أي�ضا برنامج فعاليات �إك�سبو املتوا�صلة .ي�شهد �شهر نوفمرب
وحده ختام �أ�سبوع من الفعاليات مبنا�سبة ديوايل وانطالق
نان�سي عجرم وراغب عالمة بالطرب يف احلفلة الثانية من
�سل�سة حفالت "�أم�سيات خالدة" املو�سيقية ،وبداية جدول
حافل من الفعاليات االحتفالية باليوبيل الذهبي لدولة
الإمارات العربية املتحدة .وبو�صول �إك�سبو  2020دبي �إىل
جمهور رقمي عاملي ،بلغ عدد ال��زوار االفرتا�ضيني 12.8
مليون زائر منذ الأول من �أكتوبر.
ت�ستمر ف�ع��ال�ي��ات �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ح�ت��ى  31مار�س
 ،2022ويدعو هذا احلدث الدويل الزوار من جميع �أنحاء
كوكب الإر� ��ض �إىل �أن ن�صنع معاً ع��امل�اً ج��دي��داً يف احتفال
ب�إبداع الب�شر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم ممتد على
مدار �ستة �شهور.

كولومبيا تروي تاريخها عرب جناحها يف �أك�سبو 2020
•• اك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

�إذا كان جناح كولومبيا يقع يف منطقة الفر�ص
بجوار ا�سبانيا وم�صر وباملقابل لبنان والعراق،
فهذا يعني �أن�ه��ا ب�ين ال�شرق وال�غ��رب ب�ين دول
عربية و�أوروب�ي��ة ،لكنها على اخلريطة العاملية
ت �ق��ع يف اجل � ��زء ال �� �ش �م��ايل ال �غ��رب��ي م ��ن ق ��ارة
�أمريكا اجلنوبية وتطل من ال�شمال على البحر
الكاريبي ومن ال�شرق فنزويال والربازيل ومن
اجلنوب بريو والأك��وادور ومن ال�شمال الغربي
بنما ومن الغرب ااملحيط الهادي وهي الدولة
ال��وح �ي��دة يف �أم��ري �ك��ا اجل �ن��وب �ي��ة ال �ت��ي متلك
�سواحل على املحيط الهادئ والبحر الكاريبي،
كما ت�ضم كولومبيا ع��دة ج��زر و�أرخ�ب�ي��ل �سان
�أندري�س وبروفيدن�سيا بيئياً ،كولومبيا واحدة
م��ن �أك�ث�ر  17دول ��ة ت �ن��وع �اً يف ع ��دد الكائنات
احلية التي ت�ؤويها ،وتع ّد الأكرث من حيث عدد
الكائنات احلية لكل وح��دة م�ساحة يف العامل،

ت��داع�ي��ات وجم�سم لأم ��ر�أة بدينة ت��رق��د ب�شكل
مغاير للرقود الطبيعي  ،وهذا يعد �إبداع وتفكري
خ��ارج ال�صندوق للعملية الده�شة والإث ��ارة ،ما
يجعل الزوار يتهافتون على اجلناح لإكت�شاف ما
به من مقتنيات وتراث ميثل هذه الدولة املهمة
على اخلريطة االقت�صادية العاملية.
ويف ح��وار م��ع خ��وان بابلو كافيليري ،املتحدث
ال��ر��س�م��ي لكولومبيا يف �إك���س�ب��و  2020دبي،
�أكد �أن امل�شاركة جاءت تعزيزاً لأوا�صل التعاون
امل���ش�ترك م��ع دول ��ة الإم � ��ارات و�أن دب��ي منوذج
م�شرف و�أثبت قدرته على تنظيم هذا احلدث
الكبري الذي ي�ضم الكثري من دول العامل حتت
�سقف واح ��د ،واجل�م�ي��ع ي�ع��رف نف�سه ب�أريحية
مطلقة للعامل ،م�شرياً �إىل �أن الإم��ارات ت�شهد
وعدد �سكانها  50مليون و� 800ألف ن�سمة يف بف�ضل قيادتها الر�شيدة طفرة نوعية يف �شتى
اح�صائيات العام املا�ضي تقريباً.
امل �ج��االت وم�ت��وق��ع �أن ت��زده��ر ج��دا يف املرجلة
جناح كولومبيا م��ن اخل��ارج يعترب الوحيد يف ال �ق��ادم��ة .وع ��ن م�ق�ت�ن�ي��ات اجل �ن��اح �أف� ��اد بابلو
�أك���س�ب��و  2020امل�ل�ف��ت للنظر مل��ا ج��اء ب��ه من كافيليري �أن ي�ضم بع�ض االل�صناعات احلرفية

التى يعتمد عليها �سكان كولومبيا يف الرتويج
ال�صناعي واالهتمام باحلرف اليدوية كنموذج
ل �ل �م��وروث ال�ث�ق��ايف وامل � ��ر�آة ال�ت��ى تعك�س ثقافة
ال��دول��ة ،كما خ�ص�ص مكان لعر�ض امل�شروبات
اخل��ا� �ص��ة ب��ال��دول��ة ل �ل �ف��واك��ة ال �ت��ى ت �ن �ف��رد بها
املنطقة يف كولومبيا مع الرتكيز على القهوة
وع��ر���ض �أف�خ��ر �أن��واع ال�بن يف ال�ع��امل ،مم��ا ينال
ا��س�ت�ح���س��ان ال � ��زوار وي� ��روق ل�ه��م ه ��ذا العر�ض
املب�سط يف �صورة رائعة وتوزيع املثتنيات ب�أ�سلوب
مريح للم�شاهدة واملتابعة ،وذكر �أن اجلناح ي�ضم
ثالثة طوابق يحتوي كل طابق على جانب من
جوانب ثقافة كولومبيا ،الطابق الثاين يعر�ض
�إىل �أه ��م م��دن�ه��ا� ،أم ��ا ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث الثالث
فيعر�ض فن املو�سيقى.
و�أك��د على ��ض��رورة التعاون بني دول العامل يف
هذه املرحلة و�أن �أك�سبو  2020فر�صة عظيمة
لعقد ال�صفقات التجارية بني دول العامل وتبادل
اخل�برات والثقافات ،ونحن يف جناح كولومبيا

نحر�ص على متعة ال��زائ��ر و�أن ي�شعر ب��أن��ه يف
كولومبيا بالفعل ،كما نعر�ض دور ال�سياحة
يف الدولة خا�صة و�أن الدولة تتمتع ب�ساحلني
مهمني وبع�ض اجل��زر مما مييزها عن غريها
م��ن ال� ��دول ال���س�ي��اح�ي��ة ،ف���ض�لا ع��ن م�شاهدة
الكائنات احلية املتنوعة والتى قلما وج��دت يف
�أي منطقة �أخرى من العامل.
و�أعرب خوان بابلو كافيليري ،املتحدث الر�سمي

لكولومبيا يف �إك�سبو  2020دبي ،عن �سعادته
بامل�شاركة يف املعر�ض ،مو�ضحاً �أن ال��زوار على
ق� ��در ك �ب�ير م ��ن ال ��وع ��ي وااله� �ت� �م ��ام باملعرفة
ويحر�ص اجلميع على ختم جواز �سفر �أك�سبو،
وه��ذا ي�سعدنا كثرياً وه��ذا االهتمام �أنهم زاروا
كولومبيا بالفعل واطلعوا على ثقافتها وتراثها
و�أهم مواردها االقت�صادية وال�سياحية وهذا يعد
مك�سب كبري من مكا�سب �أك�سبو .2020

خالل �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية يف �إك�سبو  2020دبي

ً
الأمم املتحدة واملجل�س العاملي للمباين اخل�ضراء يطلقان دليال لإعادة �إعمار املناطق املت�ضررة ب�سبب الكوارث وال�صراعات يف املنطقة
•• دبي -الفجر

ملك وملكة هولندا يزوران معر�ض �إك�سبو
 2020دبي يف اليوم الوطني لبلدهما

•• دبي-الفجر:

يح�ضر جاللة امللك الهولندي فيليم �ألك�ساندر وزوجته امللكة ماك�سيما
االفتتاح الر�سمي جلناح دول��ة هولندا يف �إك�سبو  2020دب��ي ،مبنا�سبة
اليوم الوطني لبلدهما الذي يوافق الأربعاء  3نوفمرب  .2021ويرافق
جاللتهما توم دي بروين ،وزير التجارة اخلارجية والتنمية ،الذي �سيقود
بعثة جتارية يف نف�س الوقت �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،تركز على
التنمية احل�ضرية امل�ستدامة.
وي �� �ش��ارك يف ال�ب�ع�ث��ة ال�ت�ج��اري��ة م��ا ي �ق��رب م��ن �� 50ش��رك��ة ه��ول�ن��دي��ة من
قطاعات املياه والطاقة امل�ستدامة والغذاء والتنمية احل�ضرية واخلدمات
اللوج�ستية .ويعلق دي بروين قائ ً
ال�" :أنني �سعيد لأن العديد من رواد
الأعمال الهولنديني ي��رون يف منطقة اخلليج فر�صاً للنمو .هناك طلب
كبري هنا على احللول امل�ستدامة يف ه��ذه القطاعات .فعلى �سبيل املثال،
هناك تقنيات لزراعة املحا�صيل با�ستخدام كميات �أقل من املياه ،و�إن لدى
�شركاتنا الكثري لتقدمه يف جماالت عدة .ويوفر املعر�ض  -وجناح هولندا
 من�صة رائعة لل�شركات ال�ستعرا�ض خرباتهم يف منطقة اخلليج وبقيةال�ع��امل .و�إن احلكومة الهولندية حري�صة على م�ساعدتهم لال�ستفادة
من ه��ذه الفر�ص" .لقد كلفت وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية وكالة امل�شاريع
الهولندية ( )RVOلتنظيم البعثة التجارية .و�إن �إنغريد ثيج�سن،
رئي�سة احت��اد ال�صناعة و�أرب��اب العمل الهولندية (،)VNO-NCW
هي ممثل الأعمال الرئي�سي .وتعترب هذه املهمة جزء من برنامج �أو�سع
مدته �ستة �أ�شهر يف اجلناح الهولندي خالل معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
ويت�ضمن الربنامج ع��دداً م��ن الأ�سابيع التي تتمحور ح��ول مو�ضوعات
حم� ��ددة ،مي�ك��ن خ�لال�ه��ا ل�ل���ش��رك��ات ال�ه��ول�ن��دي��ة وامل �ن �ظ �م��ات الأخ � ��رى يف
القطاعات املميزة �أن تنمي �شبكاتها و�أن تتعامل م��ع �شركاء يف منطقة
اخلليج وخارجها .وت�شمل املو�ضوعات املناخ والرعاية ال�صحية والأمن
الغذائي واملياه .و�سيقام احلفل الر�سمي لليوم الوطني على �أر�ض معر�ض
�إك�سبو  2020دبي يف الو�صل بالزا .ومبنا�سبة االحتفال بالعيد الوطني
وا�ستعداداً للبعثة التجارية� ،سيتم �إغالق اجلناح الهولندي �أمام زوار �إك�سبو
يومي  2و  3نوفمرب .2021

�أع�ل��ن ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة للم�ستوطنات
الب�شرية "موائل الأمم املتحدة" واملجل�س
العاملي للمباين اخل�ضراء� ،أم�س عن �إطالق
دليل جديد يجمع املعارف املحلية والدولية
ب���ش��أن �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات امل���س�ت��دام��ة لإع ��ادة
الإع� �م ��ار وال �ت �ج��دي��د ال �ع �م��راين يف املناطق
امل�ت���ض��ررة ب�سبب ال �ك��وارث وال �� �ص��راع��ات يف
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا ،وذلك
بالتزامن مع انعقاد �أ�سبوع التنمية احل�ضرية
والريفية يف �إك�سبو  2020دبي.
وت�سلط املبادئ التوجيهية للدليل على �سبل
�إع� ��ادة الإع �م��ار امل�� �س�ت��دام ،وجت��دي��د املناطق
احل �� �ض��ري��ة يف م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش ��رق الأو�� �س ��ط
و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا ،ال�ت��ي ا� �ش�ترك يف و�ضعها
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية

ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جم �ل ����س امل� �ب ��اين اخل�ضراء
العاملية ،وذلك من خالل املعلومات املكت�سبة
من الق�ضايا الرئي�سية ،وال ُنهُج والأ�ساليب
املتبعة ،مع اقرتاح حلول معت َمدة مل�شروعات
ف��ردي��ة وجمتمعية .ويعترب ال��دل�ي��ل داعماً
ل�ل�ت�ع��ايف و�إع � ��ادة الإ� �ص�ل�اح و�إع � ��ادة الإعمار
املنهجي املخطط له يف املجتمعات املت�ضررة
ب�سبب الكوارث وال�صراعات يف جميع �أنحاء
امل�ن�ط�ق��ة .وجت���س��د احل�صيلة ال�ت��ي ترتكها
ال�ك��وارث واحل ��روب وال���ص��راع��ات على املدن،
والبنية التحتية ،والأحياء ال�سكنية واملنازل،
الأث ��ر ال��ذي يمُ �ك��ن �أن حت��دث��ه على ال�صحة
اجل���س��دي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة ل�ل�ب���ش��ر ،ول �ك��ن عندما
يُعاد بناء املجتمعات على نحو �أف�ضل ،ومع
دم ��ج م �ب��ادئ اال� �س �ت��دام��ة ،ف � ��إن املجتمعات
�ستحظى باال�ستقرار ،وتنتع�ش االقت�صادات
ف �ي �ه��ا .وي �� �ض��اع��ف ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي خطر

ال�صراع القائم �أي�ضاً ،نظرا لتعر�ض منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للفي�ضانات،
وارت � � �ف � ��اع درج� � � ��ات احل� � � � ��رارة �أو ال� �ب ��رودة
ال���ش��دي��دت�ين ،واجل �ف��اف ،وح��رائ��ق الغابات،
وارت�ف��اع م�ستوى من�سوب مياه البحر ،ف�إن
ه��ذه التغريات املناخية تهدد ب��زي��ادة الفقر،
وخطر ال�صراعات يهدد امل��وارد ب�شكل كبري.
ويوفر الدليل الذي �أُطلق ليتزامن مع اليوم
العاملي للمدن� ،إط��ارا �شامال لإع��ادة الإعمار
والتجديد يف املناطق احل�ضرية يرتكز على
م �ب��ادئ البيئة امل���س�ت��دام��ة .وق��د �ُ��ص�م��م هذا
الدليل لت�ستخدمه اجلهات املعنية على نطاق
وا� �س��ع ،م�ث��ل احل�ك��وم��ات ال��وط�ن�ي��ة واملحلية،
واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات املجتمع ف�إن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
امل��دين ،وكيانات القطاع اخل��ا���ص ،واملهنيني ا�ست�ضافت ح��وايل  15مليون الج��ئ ونازح،
وال �ب��اح �ث�ين احل �� �ض��ري�ي�ن .ووف �ق ��ا ملفوَّ�ض وط��ال�ب��ي جل��وء وع��ائ��دي��ن يف  .2018وقد
الأمم امل�ت�ح��دة ال�سامي ل���ش��ؤون الالجئني�ُ ،ش ِّرد �أك�ثر من  10ماليني �شخ�ص ونزحوا

داخليا ب�سبب ال�صراعات يف العراق و�سوريا
واليمن ،حيث �أ�صبح هناك  7.2مليون الجئ
وطالب جلوء يحتاجون للحماية وامل�ساعدة
يف بلدان املنطقة وخارجها.

حتت عنوان التحاور عرب الت�صميم..

جولة زائر تتيح ا�ستك�شاف العمارة البديعة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

ي��زخ��ر م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دب��ي بروائع
ف��ن ال�ع�م��ارة ال�ب��دي�ع��ة ،ومي�ك��ن الآن ملحبي
ال �ه �ن��د� �س��ة امل �ع �م��اري��ة �أن ي �ح �ظ��وا بجولة
�إر�شادية عرب الكثري من املباين املميزة يف
املوقع بف�ضل جولة زائ��ر بعنوان "التحاور
عرب الت�صميم" ،وهي واح��دة من اجلوالت
املُعدّة خ�صي�صاً لتالئم االهتمامات املتنوعة،
م��ن الأط �ع �م��ة �إىل الأن �� �ش �ط��ة الرتفيهية
للعائالت.
تظهر من ��اذج ال�ع�م��ارة امل��وج��ودة يف �إك�سبو
 2020دب ��ي �أن� ��ه ق ��د ُج � ِّن ��د مهند�سون
م �ع �م��اري��ون م �ع��روف��ون و� �ش��رك��ات ت�صميم
ذات �شهرة عاملية من جميع �أرج��اء املوقع،
ومُنحوا حرية التعبري والتفكري تدريجيا.
فالإن�شاءات والتقنيات الهند�سية املعرو�ضة

جذابة ورائ��دة ،ويف حاالت كثرية ،لي�س لها
مثيل على كوكبنا.
تبد�أ اجلولة عند واح��دة من بوابات دخول

�إك �� �س �ب��و  2020ال �ث�ل�اث امل ُ�� �س �ت��وح��اة من احلائز على عدد من اجلوائز العاملية� ،آ�صف التاريخي ،ف��إن الت�صميم اخلارجي معقد،
امل�شربية وامل�صنوعة م��ن �أل�ي��اف الكربون ،خان ،ولكل منطقة من مناطق املو�ضوعات وم�ش ّوق ،وم�ستقبلي.
والتي �صممها املهند�س املعماري الربيطاين ال�ث�لاث��ة يف امل��وق��ع بوابتها اخل��ا��ص��ة ،حيث ويقدم جناح اململكة املتحدة عر�ضا مُبهرا،
حت � � ّول ل�غ��ة امل���ش��رب�ي��ة �إىل ب��داي��ة حمادثة ُم��ز ّي �ن��ا ب�ك�ل�م��ات مجُ � ّم�ع��ة م��ن ال � ��زوار ،وهو
ث�لاث�ي��ة الأب� �ع ��اد ت�ستح�ضر ��ش�ع��ار �إك�سبو ي �ع��ر���ض ع �ل��ى �أح � ��د ج��ان �ب��ي اجل� �ن ��اح ،وقد
اختريت و�أُدخلت ب�صورة حلظية داخله ،ثم
 2020امل�ص ّمم على �شكل حلقة.
ومل�شاهدة الدمج بني مواد البناء التقليدية �أُدجمت مب�ساعدة تقنية الذكاء اال�صطناعي
وتقنيات الت�صميم احلديثة� ،ستكون الوجهة ب�شكل كبري لإن���ش��اء ر��س��ال��ة �شعرية دائمة
التالية جناح النم�سا ،حيث تكت�شف جمموعة التغري.
من املخاريط املقطوعة لتكوين �أمناط من ومي�ك��ن ال�ق��ول �إن ج�ن��اح رو��س�ي��ا ه��و امل�شهد
ال�ضوء والظل ،بينما تدعو ال��زوار للراحة الأكرث �إبهاراً بالوانه الباهية يف املوقع ،حيث
يتحدى احلدود الهند�سية ،ويُحاط بقو�س
وت�أمل املعر�ض املحيط.
وت �ع � َر� ��ض امل ��زي ��د م ��ن احل ��داث ��ة املُدجمة قزح من الألوان ،مثل كوكب متعدد الألوان
ب��ال�ت�ق��ال�ي��د يف ج �ن��اح امل� �غ ��رب ،ال� ��ذي ميثل مغطى بحلقات متحدة املركز.
تكرميا للمناهج التي ا�ستخدمها الأجداد و ُي �غ �ط ��ى ج� �ن ��اح ف��رن �� �س��ا امل ُ �� �س �م��ى ب� ��أل ��واح
يف ب �ن��اء ق ��رى امل��ا� �ض��ي يف ال��دول��ة الواقعة كهرو�ضوئية ت�ستخدم ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
ب�شمال �أفريقيا .وعلى الرغم من اجلانب ل�ت��زوي��د م�ساحة ال�ع��ر���ض امل��وج��ودة داخله
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ي�ؤثر ارتفاع �ضغط الدم على عدد كبري من البالغني ،لكن اال�ستغناء
ع��ن � 14أطعمة حم��ددة ق��د ي�ساعد يف خف�ض �ضغط الدم
لديك.
ويعد ارت��ف��اع �ضغط ال��دم عالمة حتذير رئي�سية
للإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية ،وميكن �أن ي ��ؤدي �إىل
ح��دوث نوبات قلبية و�سكتات دماغية �إذا تركت
دون عالج.و ُين�صح بفح�ص �ضغط الدم ب�شكل متكرر،
حيث ال تظهر عليه �أعرا�ض وا�ضحة دائما.
تغيريات �سهلة جدا على نظامك الغذائي ومنط حياتك

Tuesday

23

 14نوعا من الأطعمة ينبغي جتنبها
�إذا كنت تعاين من ارتفاع �ضغط الدم
و ُين�صح الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تزيد
�أع�م��اره��م ع��ن  40عاما بفح�ص
�ضغط الدم كل خم�س �سنوات ،يف
ح�ين �أن �أول�ئ��ك ال��ذي��ن يعتربون
معر�ضني خلطر الإ�صابة بارتفاع
�ضغط ال��دم يجب عليهم فح�صه
مرة واحدة كل عام.
ويقول اخلرب الواعد �إنه �إذا كنت
تعاين من ارتفاع �ضغط ال��دم� ،أو
ترغب يف تقليل فر�ص الإ�صابة به،
فيمكنك �إج��راء بع�ض التغيريات
ال�سهلة جدا على نظامك الغذائي
ومنط حياتك ملكافحته.
�إذن ،م ��ا ه ��ي الـ 14ن ��وع ��ا من
الأط� �ع� �م ��ة ال� �ت ��ي ي �ج��ب جتنبها
خلف�ض �ضغط الدم؟
 1ملحي��ؤث��ر امل�ل��ح على ت ��وازن ال�سوائل
يف ال��دم ،ما قد ي�ساهم يف ارتفاع
�ضغط الدم.
 2-الكحول

 3الأطعمة الد�سمةيف حني �أن هناك بع�ض الأطعمة
ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر على
ق� � ��راءة � �ض �غ��ط ال� � ��دم ،ي �ج��ب �أن
ت �ه��دف �أي �� �ض��ا �إىل ت �ن��اول طعام
�صحي ب�شكل عام.
 - 4اللحوم احلمراء
ل �� �س��ت م �� �ض �ط��را ل�ل�ت�خ�ل��ي عنها
متاما ،لكن التقليل من ا�ستهالك
اللحوم احل�م��راء فكرة جيدة �إذا
ك �ن��ت ت ��رغ ��ب يف خ �ف ����ض �ضغط
الدم.
 - 5الوجبات اجلاهزة
ميكن �أن حت�ت��وي ه��ذه الوجبات
�أحيانا على م�ستويات عالية من
امللح.
 - 6الزبدة
ال��زب��دة غنية ب��ال��ده��ون امل�شبعة،
وهو �أم��ر ال ين�صح به ملن يعانون
من ارتفاع �ضغط الدم.
 7البيتزا املجمدة - 8كات�شب الطماطم

 9اللحوم املقددةغالبا م��ا تعالج اللحوم املعاجلة
ب ��امل� �ل ��ح ،م� ��ا ي �ع �ن��ي �أن � �ه� ��ا مليئة
بال�صوديوم.
 10احل�ساء املعلب 11امل�شروبات ال�سكرية 12املعجناتمت� �ي ��ل امل� �ع� �ج� �ن ��ات �إىل اح � �ت ��واء
الزبدة ون�سبة عالية من الدهون
امل�شبعة ،التي ت�سبب ارتفاع ن�سبة
ال �ك��ول �ي �� �س�ترول يف ال� ��دم وال ��ذي
بدوره ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ارتفاع
�ضغط الدم.
 13اللحوم امل�صنعةميكن �أن حتتوي على ن�سبة عالية
م��ن امل �ل��ح وال��ده��ون امل���ش�ب�ع��ة ،ما
ي�ج�ع�ل�ه��ا و��ص�ف��ة الرت �ف ��اع �ضغط
الدم.
 14الكربوهيدرات امل�صنعةث �ب��ت �أي �� �ض��ا �أن الكربوهيدرات
امل� �ك ��ررة ل �ه��ا ت ��أث�ي�ر ع �ل��ى �ضغط
الدم.

درا�سة 4 :مالعق كبرية من زيت الذرة يف كيف من ّيز بني �آالم ال�صدر والقلب؟
اليوم قد تخف�ض الكولي�سرتول يف الدم!

ين�صح خ�براء التغذية ب��أن الطهي با�ستخدام
ال��ده��ون وال ��زي ��وت ،وخ��ا��ص��ة زي��ت ال� ��ذرة ،قد
يعمل يف ال��واق��ع مع اجلهود املبذولة خلف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.
وق ّيمت درا�سة حديثة ،نُ�شرت يف جملة التغذية،
جم�م��وع��ة م��ن  25ب��ال�غ��ا ي�ع��ان��ون م��ن ارتفاع
الكولي�سرتول يف الدم ،وا�ستهلكوا �أربع مالعق
كبرية من زيت الذرة يوميا.
و�أظهرت النتائج �أن تناول زيت ال��ذرة خفّ�ض
م���س�ت��وي��ات ال �ك��ول �ي �� �س�ترول ب�ن���س��ب �أك �ب�ر من
�أول�ئ��ك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت

جوز الهند.
وع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن خف�ض الكولي�سرتول
لي�س فقط ال�ف��ائ��دة ال�صحية ال��وح�ي��دة التي
ت�أتي من زيت الذرة .وقد تقلل الذرة �أي�ضا من
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
وت�ت�م�ت��ع ال� ��ذرة �أي �� �ض��ا ب��ال �ق��درة ع�ل��ى حت�سني
عملية اله�ضم لأن �ه��ا حت�ت��وي ع�ل��ى م ��واد من
الألياف الطبيعية.
ووج��دت الدرا�سة ،التي نُ�شرت �أي�ضا يف جملة
التغذية� ،أن ا�ستهالك بويل دك�سرتوز و�ألياف
ال � ��ذرة ال �ق��اب �ل��ة ل �ل ��ذوب ��ان ،وه �م��ا ن ��وع ��ان من

الألياف املوجودة يف الذرة ،كان مرتبطا بزيادة
�إنتاج الرباز ب�شكل متكرر.
و�أو�ضح الباحث يف الدرا�سة ،الدكتور ديريك
ت�ي��م� ،أن ك�لا امل��ادت�ين "تزيد م��ن وزن الرباز
ل��دى الأف ��راد الأ��ص�ح��اء عند �إ��ض��اف��ة الألياف
�إىل احل�ب��وب والكعك .ون�ظ��را لأن��ه يتم قبول
الزيادة يف وزن الرباز كم�ؤ�شر حيوي لتح�سني
الرتاخي ،تظهر هذه النتائج �أن هذه الألياف
حت���س��ن ال�ت�ل�ين ع�ن��د �إ��ض��اف�ت�ه��ا �إىل الأطعمة
وامل�شروبات امل�صنعة".
وي�ت��م �أي���ض��ا حت�سني بكترييا الأم �ع��اء  -وهي
طريقة �أخ��رى للم�ساعدة يف اله�ضم  -عندما
يتم دمج الذرة يف نظامك الغذائي.
ويعد التوازن ال�صحي لبكترييا الأمعاء �أمرا
�ضروريا لي�س فقط للحفاظ على �صحة اجلهاز
اله�ضمي ،ولكن �أي�ضا لتعزيز �صحة التوازنات
الكيميائية يف اجل�ه��از اله�ضمي ،حيث �أن ما
يقرب من  70%من جهاز املناعة يف اجل�سم
يقع داخل القناة اله�ضمية.
وحل�سن احل��ظ ،ف ��إن �إ�ضافة بع�ض ال��ذرة �إىل
نظامك الغذائي قد ي�ساعد يف احلفاظ على
هذا التوازن الأ�سا�سي �سليما.
ووج ��دت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة ُن���ش��رت يف PLOS
� ،Oneأن �ألياف الذرة القابلة للذوبان لها
ت�أثري حيوي،
م ��ا ي�ـ�ـ�ـ��زي��د م ��ن ك �م�ي��ة ال �ب �ك �ت�يري��ا امل �ف �ي��دة يف
اجلهاز اله�ضمي للمر�ضى الذين اختُربوا يف
ال��درا� �س��ة.و�إذا كنت قلقا ب�ش�أن كمية نظامك
الغذائي� ،سواء كان ذلك ب�سبب عادات االنغالق
�أو اجل�ه��از اله�ضمي ال�صغري ،فقد ي�ساعدك
ال�ع�لاج التقليدي على ال�ب�ق��اء ممتلئا لفرتة
�أطول.

يعتقد اجلميع �أن ال�شعور ب ��الأمل يف منطقة
القلب ،ي�شري �إىل احت�شاء ع�ضلة القلب �أو �أمل
ع�صبي .ولكن يف الواقع قد ي�شري �إىل م�شكالت
خطرية يف املعدة والرئتني وحتى يف الدماغ.
ويو�ضح الطبيب الرو�سي �ألك�سندر ميا�سنيكوف،
يف حديث تلفزيوين ،كيف نفهم �أن �سبب الأمل
يف القلب ،ومتى يجب فورا مراجعة الطبيب.
وي �ق��ول ميا�سنيكوف� ،إذا مت�ك��ن امل��ري����ض من
الإ�شارة بال�ضبط �إىل مكان الأمل ف�إن هذا يعني
�أن �سبب الأمل لي�س يف القلب .و�إذا قال �إن الأمل
يف جميع �أنحاء �صدره ،فهذا دليل على �إ�صابته
بذبحة �صدرية فعال.
وي�ضيف ،ال�سبب الآخر الذي �سيده�ش اجلميع،
هو الهرب�س النطاقي ،وهو مر�ض معد ي�صيب

الأ�شخا�ص الذين �سبق �أن ا�صيبوا بجدري املاء.
وهذا املر�ض ميكن �أن ي�سبب �أملا �شديدا خالل
فرتة طويلة.
وي�شري ميا�سنيكوف� ،إىل �أن الأمل يف ال�صدر
مي�ك��ن �أن ي�ظ�ه��ر ب�سبب م���ش�ك�لات يف اجلهاز
اله�ضمي،
والأمل الع�صبي ونوبات الهلع .كما �أن الأ�سنان
امل�صابة ميكن �أن ت�سبب �أملا يف ال�صدر.
وي���ض�ي��ف ،مل�ع��رف��ة ال�سبب احلقيقي ل�ل��أمل يف
منطقة القلب ،يجب االنتباه �إىل م��ن يعاين
منه ولي�س �إىل طبيعة الأمل.
ويقول" ،لكي نفهم من هم �أكرث عر�ضة للأمل
يف منطقة ال �ق �ل��ب .ي�ج��ب الأخ� ��ذ باالعتبار-
اجلن�س والعمر وال�ت��دخ�ين وال��وراث��ة وارتفاع
م�ستوى �ضغط ال��دم وم�ستوى الكولي�سرتول

وال�سكر يف الدم ووزن ال�شخ�ص وهل يعاين من
م�شكالت يف الكلى ،وعلى �ضوء هذه املعلومات،
ن�ستخل�ص النتائج".
فمثال� ،إذا كانت فتاة عمرها  20عاما ت�شكو
من �أمل يف ال�صدر ،ال تدخن وال ت�شرب الكحول،
فعلى الطبيب البحث عن �أمرا�ض �أخرى تعاين
م�ن�ه��ا .و�أم� ��ا �إذا ك ��ان رج�ل�ا ع �م��ره  50عاما،
ف�إحتمال �إ�صابته باحت�شاء ع�ضلة القلب كبري
جدا.
وي�ؤكد ميا�سنيكوف� ،إذا ك��ان الأمل من القلب
فعال ،ف�إن احلالة �سيئة ،لأن القلب ال يعلن عن
نف�سه يف احلاالت االعتيادية.
ويقول" ،يجب معرفة عوامل اخلطر احلقيقية
وال �ت �ف �ك�ي�ر ب �ك �ي �ف �ي��ة الإق � �ل ��اع ع ��ن التدخني
وتخفي�ض الوزن".
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 253004 :بتاريخ2016/05/03 :
امل�سجلة بالرقم 253004 :بتاريخ2016/10/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2790 :بتاريخ1993/10/17 :
امل�سجلة بالرقم 2790 :بتاريخ1995/09/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2787 :بتاريخ1993/10/17 :
امل�سجلة بالرقم 2787 :بتاريخ1995/09/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 4072 :بتاريخ1993/12/26 :
امل�سجلة بالرقم 4072 :بتاريخ1995/12/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 318299 :بتاريخ2019/10/03 :
امل�سجلة بالرقم 318299 :بتاريخ2020/01/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

حماكم دبي
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 257615 :بتاريخ2016/08/02 :
امل�سجلة بالرقم 257615 :بتاريخ2017/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8131/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4355/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )6048460درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :الفا فينت�شر لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج املو�سى  -الطابق العا�شر  - 101متحرك0505255858:
 مكاين - 2646090014:االمييلkhalid@alphavinv.com:وميثله:ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي
املطلوب �إعالنهما  -1 :بيرتوين اجنينريينغ م.د.م�� �.س  -2خ��رم بن لطيف عبد اللطيف قري�شي -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )6048460درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 257426 :بتاريخ2016/07/31 :
امل�سجلة بالرقم 257426 :بتاريخ2017/02/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

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

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 219451 :بتاريخ2014/10/12 :
امل�سجلة بالرقم 219451 :بتاريخ2015/02/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1511/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف ال��دع��وى رق� ��م 976/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :هودان نور عبداهلل � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 976/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر
 1259/2021/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ابوزيد عمران احمد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )519.360دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/11ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم146467 :بتاريخ2010/08/26 :
امل�سجلة بالرقم146467 :بتاريخ2012/06/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 178261

EAT 178260

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359943تاريخ2021/09/20 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي،
�ص .ب ،79947 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة34:
تبغ� ،أدوات املدخنني� ،أعواد الثقاب ،ورق ما�ص لغاليني التبغ� ،أدوات لال�ستخدام مع التبغ ،مناف�ض �سجائر� ،سجائر� ،سجائر
الكرتونية� ،أرجيلة الكرتونية� ،سيجار الكرتوين ،غاليني الكرتونية للتدخني� ،أنابيب ال�شي�شة االلكرتونية� ،صناديق
وعلب ال�سجائر االلكرتونية� ،سوائل لل�سجائر االلكرتونية والأرجيلة� ،أجهزة الكرتونية ال�ستن�شاق النيكوتني ،لفافات
ولفافات تعبئة لل�سجائر االلكرتونية� ،أطقم تدخني لل�سجائر االلكرتونية ،بخاخات لل�سجائر االلكرتونية ،علب لل�سجائر
االلكرتونية ،حجارة النار (ال�صوان) ،منكهات بخالف زيوت العطرية لال�ستخدام يف ال�سجائر االلكرتونية والأرجيلة ،تبغ
منكه ،منكهات بخالف زيوت العطرية للتبغ ،مع�سل ع�شبي (بدائل التبغ)� ،أع�شاب للتدخني� ،أرجيلة ،تبغ الأرجيلة� ،أنابيب
الأرجيلة ،والعات للمدخنني ،تبغ حمتوي على منثول ،حجارة بخارية للأرجيلة ،تبغ ال�شي�شة� ،أنابيب ال�شي�شة ،فالتر تبغ،
�أوعية وعلب التبغ ،بدائل التبغ ،م�ساحيق تبغ ،دبابي�س تبغ� ،أكيا�س تبغ ،علب تبغ ،تبغ اللف ،تبغ بدون دخان ،تبغ ومنتجات
التبغ (مبا يف ذلك بدائل التبغ) ،تبغ خام �أو م�صنّع� ،أنابيب مبخرات ال�سجائر بدون دخان ،مبخرات لأغرا�ض التدخني،
مبخرات فموية للمدخنني ،مبخرات �شخ�صية و�سجائر الكرتونية و�أرجيلة الكرتونية ومنكهات وحماليل لها.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OOKA SENSE STATIONباللغة الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم
لدائرتني فوق بع�ضهما.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359942تاريخ2021/09/20 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنوانه :وحدة �إ�س  ،317الطابق � ،3أبراج الإمارات املالية  ،مركز دبي املايل العاملي� ،ص .ب ،79947 .دبي
 ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359004تاريخ2021/09/07 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
تبغ� ،أدوات املدخنني� ،أع��واد الثقاب ،ورق ما�ص جهزة �شحن لل�سجائر االلكرتونية ،بطاريات لل�سجائر
االلكرتونية� ،أجهزة �شحن عرب منفذ يو ا�س بي لل�سجائر االلكرتونية� ،أجهزة �شحن لبطاريات ال�سجائر
االلكرتونية ،برامج لل�سجائر االلكرتونية� ،صناديق �شحن حممولة لل�سجائر االلكرتونية واملبخرات،
بطاريات للمبخرات� ،أجهزة �شحن للمبخرات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  OOKA SENSE STATIONباللغة الإجنليزية على
ي�سارهم ر�سم لدائرتني فوق بع�ضهما.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10:
معدات احلماية ال�شخ�صية (بيه بيه ئي) حتديدًا �أجهزة التنف�س لال�ستخدام من قبل الطواقم الطبية
والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة AURAباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 183607 :بتاريخ2012/12/17 :
امل�سجلة بالرقم 183607 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 177196 :بتاريخ2012/07/29 :
امل�سجلة بالرقم 177196 :بتاريخ2014/02/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1654 :بتاريخ1993/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 1654 :بتاريخ1997/02/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1647 :بتاريخ1993/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 1647 :بتاريخ1995/02/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 223706 :بتاريخ2014/12/21 :
امل�سجلة بالرقم 223706 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم200023 :بتاريخ2013/10/27 :
امل�سجلة بالرقم200023 :بتاريخ2014/09/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 190053 :بتاريخ2013/04/14 :
امل�سجلة بالرقم 190053 :بتاريخ2014/07/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم185677 :بتاريخ2013/01/27 :
امل�سجلة بالرقم185677 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم224123 :بتاريخ2014/12/25 :
امل�سجلة بالرقم224123 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم224122 :بتاريخ2014/12/25 :
امل�سجلة بالرقم224122 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم224121 :بتاريخ2014/12/25 :
امل�سجلة بالرقم224121 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم224120 :بتاريخ2014/12/25 :
امل�سجلة بالرقم224120 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة1 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 243499 :بتاريخ2015/11/11 :
امل�سجلة بالرقم 243499 :بتاريخ2016/07/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 243497 :بتاريخ2015/11/11 :
امل�سجلة بالرقم 243497 :بتاريخ2016/07/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 240331 :بتاريخ2015/09/13 :
امل�سجلة بالرقم 240331 :بتاريخ2016/08/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم224124 :بتاريخ2014/12/25 :
امل�سجلة بالرقم224124 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة40 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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انطالق �أ�سبوع النفط الإفريقي فى دبي الإثنني املقبل لتعزيز احلوار حول التنوع وامل�ساواة بقطاع الطاقة
•• دبي-وام:

ي�ست�ضيف �أ�سبوع النفط الإفريقي  2021خالل
الفرتة من � 8إىل  11نوفمرب اجلاري بدبي نخبة
من �صناع القرار وال��وزراء وامل�س�ؤولني من العديد
م��ن ال� ��دول الإف��ري �ق �ي��ة و� �س �ي��وف��ر امل ��ؤمت ��ر من�صة
للنقا�شات ال�ضرورية واحللول وامل�شاركة الإيجابية
حول التحديات الرئي�سة التي تواجه قطاع الطاقة
يف �إفريقيا كما �سي�سهل ال�شراكات م��ع املعنيني يف
ال�شرق الأو�سط وا�ستقطاب اال�ستثمارات �إىل قطاع
النفط والغاز الإفريقي.
ويقام “�أ�سبوع النفط الإفريقي” بالتعاون مع “لني
�إن �إن�يرج��ي»  LIENم �ب��ادرة “م�سرعات �أ�سبوع
النفط الإفريقي :التنوع وال�شمول  ”2021التي
تركز على دور التنوع وال�شمول يف التحول الذي
ي�شهده قطاع الطاقة يف �إفريقيا من خالل حوارات
ب �ن��اءة ت�ست�ضيف ن�خ�ب��ة م��ن اخل �ب�راء واملخت�صني
م��ن اجلن�سني بهدف دف��ع النمو ال�شامل يف قطاع
الطاقة .ويهدف اىل ت�شجيع املمار�سات التي ت�ضمن
ق��د ًرا �أك�بر من امل�ساواة يف مكان العمل يف خمتلف
ج��وان��ب ق �ط��اع ال�ط��اق��ة ال �سيما بالن�سبة للمر�أة
ولتمكني اجل�ي��ل املقبل م��ن ال�ق�ي��ادات الن�سائية يف
قطاع الطاقة.
وق��ال��ت الم��ي ف�ير الرئي�س امل�شارك ملنطقة �أوروبا
و�إفريقيا جنوب ال�صحراء يف “لني �إن �إنريجي”:
“يف “لني” تتمثل ر�سالتنا يف متكني املر�أة وال�شركاء
وجميع املعنيني يف قطاع الطاقة لتحقيق طموحاتهم
م��ن خ�لال ت��وف�ير اال�ست�شارات والتوجيه الفردي
�إ�ضافة �إىل تعزيز الوعي والتعليم وتقدمي الدعم.

27
و�أ�ضافت توفر �شراكتنا مع �أ�سبوع النفط الإفريقي
من�صة تتعاون من خاللها امل�ؤ�س�ستان للو�صول �إىل
ج�م�ه��ور �أو� �س��ع .وع�ب�ر ت��وح�ي��د ج�ه��ودن��ا ن�ضمن �أن
ي�صل �صوت املر�أة �إىل دوائر �صنع القرار مع توفري
امل�سارات الالزمة لتحقيق التحول يف قطاع الطاقة
العاملي والو�صول �إىل اقت�صاد منخف�ض الكربون”.
من جهتها قالت �سينثيا لومور نائب املدير العام يف
“تولو غانا” “بينما ت�سعى دول العامل جلعل التنوع
وال�شمول جزءًا من ا�سرتاتيجياتها من امل�شجع ر�ؤية
�أننا نلعب � ً
أي�ضا دو ًرا يف تعزيز التنوع وال�شمول يف
�إفريقيا وخا�صة يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة .و�أن��ا على ثقة

من �أن مبادرة “م�سرعات �أ�سبوع النفط الإفريقي”
�ستوفر من�صة رئي�سة لتمكني املر�أة وت�شجيعها على
امل�شاركة يف �صنع ال�ق��رار وتعزيز من��و القطاع كما
تن�سجم هذه املبادرة مع هدف امل�ساواة بني اجلن�سني
ال��ذي حددته الأمم املتحدة �ضمن �أه��داف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر .لقد �أثبتت املر�أة �أن لديها
قدرات هائلة و�أنه ميكنها الإ�سهام ب�شكل كبري يف �أي
قطاع .لذا من ال�ضروري �إ�شراكها يف النقا�شات املهمة
التي ميكن �أن تعيد ت�شكيل قطاع الطاقة ”.وقال
بول �سنكلري نائب رئي�س الطاقة ومدير العالقات
احل�ك��وم�ي��ة يف �أ��س�ب��وع ال�ط��اق��ة الإف��ري �ق��ي و�سل�سلة

م�ؤمترات طاقة امل�ستقبل يف �إفريقيا“ :لطاملا كانت
النقا�شات املتعلقة بال�شمولية والتنوع �ضرورية يف
خمتلف القطاعات وبدون �شك يحتاج قطاع الطاقة
�إىل م�شاركة �أك�ب�ر م��ن امل ��ر�أة ف��امل�ه��ارات والقدرات
ال�ف��ري��دة ال�ت��ي متتلكها مي�ك��ن �أن ت��دف��ع باالبتكار
قد ًما وتعزز التحول يف هذا القطاع .و �أطلقت “لني
�إن �إنريجي” و”�أ�سبوع الطاقة الإفريقي” قائمة
الن�ساء امللهمات يف قطاع الطاقة لعام  2021وت�ضم
 50ام��ر�أة من خمتلف �أنحاء �إفريقيا ويف خمتلف
امل �ن��ا� �ص��ب ال �ق �ي��ادي��ة وج�م�ي�ع�ه��ن ي�ع�م�ل��ن ويحفّزن
الآخرين يف قطاع الطاقة الإفريقي.

اجلناح الفنلندي يف �إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف ً
ندوة حول �أهمية االقت�صاد الدائري باعتباره ً
توجها عا ًمليا بارزاً

•• دبي-الفجر:

�أعلن جناح فنلندا يف �إك�سبو  2020دبي
يوم � 31أكتوبر  2021عن ا�ست�ضافته
ملنتدى االقت�صاد ال��دائ��ري ال��ذي �سلط
ال���ض��وء ع�ل��ى �أه�م�ي��ة اع�ت�م��اد ه��ذا النوع
م��ن ال�ن�م��اذج االقت�صادية ملواجهة �أزمة
امل�ن��اخ احلالية التي ي�شهدها ال�ع��امل ،يف
�إط��ار احتفاالت فنلندا بيومها الوطني.
وحت� � � � �دّث يف امل� �ن� �ت ��دى جم� �م ��وع ��ة من
اخل �ب��راء وال���ش�خ���ص�ي��ات امل � ��ؤث ��رة ،مبن
فيهم �سعادة ال�سيد فيل �سكيناري ،وزير
ال�ت�ع��اون الإمن��ائ��ي وال�ت�ج��ارة اخلارجية
جل�م�ه��وري��ة ف�ن�ل�ن��دا؛ و��س�ع��ادة الدكتورة
ن��وال احلو�سني ،امل�ن��دوب ال��دائ��م لدولة
الإم��ارات لدى الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�آيرينا) ،حيث تبادل امل�شاركون
خرباتهم ور�ؤاه��م ح��ول �إمكانية اعتماد
الدول على ممار�سات االقت�صاد الدائري
ل �ت �ح �ق �ي��ق �أه� � � ��داف ط �م��وح��ة يف جمال
اال�ستدامة .كما �س ّلط امل�شاركون ال�ضوء
ع �ل��ى �� �ض ��رورة ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ال�شركاء
والتوجه نحو االبتكار واحللول الرقمية
واال�ستثمار يف جم��ال التعليم امل�ستدام
باعتباره م�ساراً ال غنى للدول عنه �ضمن
جهودها للتحوّل �إىل من��وذج االقت�صاد
الدائري بنجاح.
وي�شري تقرير فجوة االقت�صاد الدائري
ل �ع��ام  2021ال ��ذي �أ� �ص��درت��ه منظمة
� �س�ي�رك��ل �إي� �ك ��ون ��وم ��ي ب � � ��أن ح �� �ص��ة هذا
االق�ت���ص��اد يف امل�شهد ال�ع��امل��ي ال تتجاوز
 .8.6%و ُت� �ع� � ّد ف �ن �ل �ن��دا ب ��دوره ��ا من
الدول الرائدة يف جمال حلول االقت�صاد
ال��دائ��ري ،حيث �أطلقت يف ع��ام 2016
�أول خ��ارط��ة ط��ري��ق وط �ن �ي��ة يف العامل
لالقت�صاد الدائري حتت �إ�شراف �صندوق
االبتكار الفنلندي (�سيرتا) .وتو ّفر هذه
مف�صلة
اخل ��ارط ��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ع�م��ل ّ
لل�شركاء واملواطنني يف فنلندا من �أجل
التحول �إىل االقت�صاد ال��دائ��ري بحلول
ع��ام  ،2025م��ن خ�لال اال�ستغناء عن
منوذج االقت�صاد اخلطي التقليدي الذي
يقوم على الت�صنيع واال�ستهالك و�إنتاج
ال �ن �ف��اي��ات واالن �ت �ق��ال �إىل ن �ظ��ام يحمي

امل��وارد ويق�ضي على النفايات يف جميع
مراحل �سل�سلة القيمة.
وتعليقاً على ه��ذا امل��و��ض��وع ،ق��ال �سعادة
ف �ي��ل � �س �ك �ي �ن��اري يف ك �ل �م �ت��ه“ :حددت
احلكومة الفنلندية �أهدافاً وطني ًة جلعل
فنلندا دول ًة رائد ًة عاملياً يف جمال تطبيق
االقت�صاد الدائري بحلول عام ،2025
وم� ��ن ث ��م ال �ت �ح��ول �إىل دول � ��ة حيادية
الكربون بحلول عام  .2035وت�ستعني
الدولة لتحقيق هذه الغاية ب�أدوات �إدارية
وت�شريعية واقت�صادية لتعزيز التوجه
نحو االقت�صاد ال��دائ��ري والتخل�ص من
جميع العقبات يف طريق تنفيذه �سواء
��ض�م��ن ف �ن �ل �ن��دا �أو االحت � ��اد الأوروب � � ��ي.
لذلك ف�إن التحوّل الذي ت�شهده اجلهات
احلكومية وال���ش��رك��ات وال�ب�ل��دات واملدن
يف ه��ذا املجال ي��ؤ ّث��ر �إيجاباً على احلياة
اليومية لأفراد املجتمع الفنلندي».
ب�ي�ن�م��ا ر ّك � ��ز ج�ي�رك��ي ك��ات �ي �ن�ين ،رئي�س
��ص�ن��دوق االب�ت�ك��ار الفنلندي (�سيرتا)،
على �ضرورة التعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص لتحقيق التحول نحو االقت�صاد
الدائري ،وذلك خالل كلمته التي مت بثها
ع�بر تقنية ه��ول��وج��رام با�ستعمال جهاز

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

نوكيا م��ن اجل�ي��ل اخل��ام����س ،حيث قال:
“ك�شف منوذج االقت�صاد اخلطي احلايل
عن خلل كبري يف بنائه ،وق��د حت��ول �إىل
م�شكلة خطرية تتط ّلب عالجاً جذرياً،
حيث ت�سببت ممار�ساته بت�أثريات �سلبية
ع�ل��ى امل �ن��اخ وال �ت �ن��وع احل �ي��وي واملجتمع
وحتى القطاع االقت�صادي نف�سه .لذلك
ف �ن �ح��ن ب �ح��اج��ة �إىل ح �ل��ول االقت�صاد
الدائري ملواجهة هذه التحديات».
واكت�سب منوذج االقت�صاد الدائري منذ
�إط�لاق فنلندا خلارطة الطريق يف عام
� 2016أه�م�ي� ًة ك�ب�ير ًة باعتباره خطو ًة
�� �ض ��روري� � ًة ل �ل �ح��د م ��ن خم��اط��ر التغري
املناخي ونق�ص امل ��وارد والآث ��ار ال�سلبية
على البيئة.
ومن جهتها� ،أ ّكدت �سعادة الدكتورة نوال
احل��و��س�ن��ي ال �ت��زام الإم� � ��ارات مبقومات
اال�ستدامة ،وا�ستعر�ضت م�ساعيها لبلوغ
ن �ظ��ام خ� ��الٍ مت ��ام �اً م ��ن ال �ك ��رب ��ون ،كما
حتدّثت عن التدابري احلكومية ال�ساعية
لالنتقال �إىل االقت�صاد الدائري؛ حيث
قالت�“ :أدى النمو ال�سريع يف االقت�صاد
وع��دد ال�سكان يف الإم� ��ارات �إىل حتقيق
ازده��ار كبري يف الدولة ،وت�سبب يف نف�س

الوقت بزيادة الطلب على موارد الطاقة
والغذاء واملاء؛ ومع ذلك� ،أعلنت الإمارات
خالل الأ�سبوع الأول من �إك�سبو 2020
دب� ��ي ع ��ن ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت �ه��ا لتخفي�ض
االنبعاثات الكربونية �إىل ال�صفر بحلول
ع ��ام  .2050ون� ��أم ��ل �أن ن �ك��ون مثا ًال
ُي �ح �ت��ذى ب��ه ب�ي�ن ال� ��دول واالقت�صادات
اخلليجية امل �ج��اورة ،ب��اع�ت�ب��ارن��ا الدولة
الأوىل يف منطقة اخلليج التي تطلق هذه
اال�سرتاتيجية ومتتلك ر�ؤي� � ًة وا�ضح ًة
بهذا ال�ش�أن.
ك�م��ا ن �ه��دف مب��وج��ب ه ��ذه امل� �ب ��ادرة �إىل
االنتقال من االقت�صاد اخلطي التقليدي،
ال � ��ذي ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��راج امل � ��وارد
وت�صنيعها �أو ا�ستخدامها �أو ا�ستهالكها،
وا�ستبداله باالقت�صاد الدائري املتجدد،
الذي يعتمد عمليات اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامة التي ت�ضمن حماية الأجيال
احل��ال �ي��ة وال �ق��ادم��ة دون ال �ت ��أث�ي�ر على
البيئة �إط�ل�اق �اً» .وك��ان جمل�س ال ��ورزاء
الإماراتي قد وافق على �سيا�سة االقت�صاد
ال��دائ��ري ل��دول��ة الإم� ��ارات يف يناير من
ع ��ام  ،2021مم��ا �أت� ��اح �إط� � ��اراً �شام ً
ال
لتحديد نهج الدولة للو�صول �إىل نظام

حوكمة �أكرث ا�ستدام ًة وا�ستخدام املوارد
الطبيعية ب�ط��ري�ق��ة م�ث��ال�ي��ة م��ن خالل
اعتماد �أ�ساليب ا�ستهالك و�إنتاج ت�ضمن
حيا ًة �أف�ضل لأجيال اليوم وامل�ستقبل.
ويف �� �ض ��وء م �� �س��اع �ي��ه مل �� �س��اع��دة ال� ��دول
الأخ � � ��رى يف حت��ول �ه��ا ن �ح��و االقت�صاد
ال��دائ��ري ،ط�وّر �صندوق (�سيرتا) دلي ً
ال
يعتمد على خربات فنلندا يف هذا املجال،
وي��و ّف��ر �إط � ��اراً مي�ك��ن ل �ل��دول ا�ستعماله
عند �إن�شاء ا�سرتاتيجية خا�صة بها .كما
ي�ق��دم ه��ذا ال��دل �ي��ل ،ال ��ذي ي�ستلهم من
ف��وائ��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة واخل�ب�رات
التي اكت�سبتها يف ر�سم خارطة طريقها
ال��وط�ن�ي��ة� ،أدوات و�إر� � �ش ��ادات وخطوات
ت�شجع البلدان �سواء التي حت ّركت
ملهمة ّ
نحو االقت�صاد الدائري �أو التي ماتزال
يف بداية جهودها يف هذا املجال.
و�� �ش� �دّد ج�ي�رك��ي ك��ات �ي �ن�ين ع �ل��ى �أهمية
ال�ت�ع��اون وال�ت�غ�ي�ير ب��ال�ق��ول“ :ال ي�ش ّكل
االقت�صاد الدائري هدفاً قائماً بح ّد ذاته،
بل هو �أداة تتيح لنا العي�ش ب��أم��ان على
الكوكب .لذلك من ال�ضروري االعتماد
على التجارب الناجحة لقيادة التغيري
مب�شاركة جميع القطاعات.

ليبيديكو الأ�سرتالية ت�ستثمر  348مليون درهم يف مدينة خليفة ال�صناعية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �أم����س مدينة خليفة ال�صناعية ،التابعة لقطاع امل��دن ال�صناعية
واملنطقة احل��رة �ضمن جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي ..ع��ن توقيع اتفاقية
مدتها  25عاما مع “ليبيديكو” ،ال�شركة العاملية املتخ�ص�صة يف التنقيب
عن الليثيوم وتطويره ،تن�ص على بناء من�ش�أة �صناعية لإنتاج الليثيوم تعد
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط وبا�ستثمار يبلغ  348مليون
درهم .ومتتد املرحلة الأوىل للم�شروع على م�ساحة  57,000مرت مربع،
وت�شمل بناء م�صنع للكيماويات يتبنى تقنيات خ�ضراء مبتكرة م�سجلة
با�سم “ليبيديكو” مثل “�إل ماك�س» « « L-Maxو”�إل �أو �إت�ش-ماك�س»
« « LOH-Maxالتي تقوم با�ستخال�ص الليثيوم من �صخور امليكا الغنية
بفلزات الليثيوم والفو�سفات .كما �سيتم خالل املرحلة الأوىل من امل�شروع
ا�ستخراج امل�ع��ادن املطلوبة لعملية الت�صنيع من منجمني �صغريين ،ثم
حتويلها �إىل ليبيدوليت مركز يف من�ش�أة يف ناميبيا ،ليتم بعد ذلك �شحنها
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عرب ميناء خليفة �إىل املن�ش�أة اجلديدة لل�شركة يف مدينة خليفة ال�صناعية.
وتعد �شركة “ليبيديكو” �إحدى ال�شركات املبتكرة الرائدة يف جمال تطوير
هيدروك�سيد الليثيوم وامل��واد الكيميائية امل�ستدامة وي�شكل ه��ذا امل�شروع
خطوة مهمة ،ت�سهم يف تطوير �صناعة م�ستدامة لهيدروك�سيد الليثيوم
وتدعم اجلهود العاملية يف �إح��داث التحول املن�شود نحو الطاقة النظيفة.
ونظرا خللو هذه املن�ش�أة من النفايات ال�صناعية� ،ستقوم ال�شركة ب�إعادة
تدوير املخلفات و�إدخالها يف �صناعة اجلب�س امل�ستخدم يف قطاع الإن�شاءات.
و�أك��د عبداهلل الهاملي ،رئي�س قطاع امل��دن ال�صناعية واملنطقة احل��رة –
جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي ..ال �ت��زام املجموعة ب��دع��م التقنيات واحللول
اجلديدة الكفيلة بدفع عجلة التطوير ال�صناعي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة وق��ال “ تعترب ليبيديكو من �أب��رز ال�شركات التي تتبنى االبتكار،
وتتوافق تقنياتها امل�ستخدمة يف هذا امل�شروع مع ر�ؤيتنا الرامية �إىل تبني
احللول البيئية املبتكرة مبا يعزز التنمية امل�ستدامة يف �إمارة �أبوظبي وفقا
لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة».
United Arab Emirates
Ministry of Justice

�ش�ؤون املواطنني وجمل�س �سيدات الأعمال بعجمان
يتعاونان لدعم �أ�صحاب امل�شاريع وتبادل اخلربات

•• عجمان-وام:

وق��ع مكتب �ش�ؤون املواطنني يف �إم��ارة عجمان مذكرة تفاهم مع جمل�س
�سيدات �أع�م��ال عجمان ،وذل��ك �سعياً نحو تعزيز �أوا��ص��ر التعاون والعمل
امل�شرتك لتحقيق �أهداف الطرفني واال�ستفادة من الإمكانيات املتوفرة.
وق��ع االتفاقية يف مركز عجمان لريادة االعمال كل من ال�شيخ عبد اهلل
بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني يف عجمان والدكتورة
�آمنة خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان بح�ضور مرمي
املعمري املدير التنفيذي ملكتب �ش�ؤون املواطنني.
و�أ�شار ال�شيخ عبد اهلل بن ماجد النعيمي �إىل �أهمية املذكرة ودورها يف دعم
اجلهود املبذولة للم�ساهمة الفاعلة يف التنمية املحلية مو�ضحاً �أن مكتب
��ش��ؤون املواطنني يف عجمان بتوجيهات من القيادة الر�شيدة ي�سعى �إىل
تنويع �شراكاته بهدف توفري �سبل حياة كرمية للمواطنني.
و�أك��د النعيمي ان التعاون بني الطرفني له ت�أثري �إيجابي على ت�شجيع
و�إنخراط املواطنني �أ�صحاب الأفكار يف تنفيذ م�شاريع خا�صة �إىل جانب
تهيئة املناخ املالئم لنمو �أعمال �أ�صحاب امل�شاريع القائمة وتعزيز ا�ستدامتها.
من جانبها �أكدت �سعادة الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي �أن املجل�س ي�سعى من
خالل ال�شراكة مع مكتب �ش�ؤون املواطنني يف �إمارة عجمان �إىلتنويع قائمة
�شراكاته التي ت�سهم يف دعم قطاع الأعمال وامل�شاريع الريادية م�شرية ايل
ان مذكرة التفاهم مع مكتب �ش�ؤون املواطنني يف �إمارة عجمان ت�أتي بهدف
حتفيز �أ�صحاب امل�شاريع والأفكار من املواطنني واملواطنات لتحقيق النجاح
واجل��دوى االقت�صادية �إ�ضاف ًة ايل مواكبة ر�ؤي��ة قيادتنا الر�شيدة يف دعم
امل�شاريع التي تخ�ص املر�أة وتعززم�شاركتها يف تنمية القطاع االقت�صادي.
وم��ن خ�لال م��ذك��رة التفاهم �سيتعاون اجل��ان�ب��ان على ت�ق��دمي اخلدمات
املوجهة اىل �أ�صحاب امل�شاريع وتبادل اخل�برات والتعاون يف عدة جماالت
ومنها التن�سيق يف امل�شاريع واملبادرات ذات ال�صلة برواد ورائ��دات االعمال
�إىل جانب امل�شاركة يف تنظيم امل��ؤمت��رات واالجتماعات وال�ن��دوات وور�ش
العمل ذات العالقة بالطرفني وتن�سيق امل�شاركة باملعار�ض اخلارجية.

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

•• دبي  -وام:

وقعت م�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية م��ع “جي �أم جي”
املتخ�ص�صة يف قطاعات الريا�ضة وال�صحة والأغ��ذي��ة تهدف �إىل تعزيز
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بينهما يف جمموعة م��ن الفعاليات والأن�شطة
الريا�ضية يف املدينة خ�لال “حتدي دب��ي للياقة” بهدف تر�سيخ مكانة
دب��ي كوجهة ريا�ضية رائ��دة على م�ستوى ال�ع��امل .وق��ع االتفاقية يف مقر
دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي �أحمد اخلاجة املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات والتجزئة وحممد باقر نائب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي يف “جي �أم ج��ي» .ومب��وج��ب ه��ذه ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية ال�ت��ي متتد ث�لاث ��س�ن��وات �سيتعاون ال�ط��رف��ان يف تنظيم
جمموعة م��ن الأن�شطة والفعاليات التي �سترثي برنامج “حتدي دبي
للياقة” مبا يف ذلك “حتدي دبي للجري” املميز.
GOVERNMENT OF DUBAI
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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.

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 2/ 11/ 2021 Issue No : 13381

Date 2/ 11/ 2021 Issue No : 13381

Date 2/ 11/ 2021 Issue No : 13381

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

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:05638065030504591190 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

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

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
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�أحمد بن �سعيد  :معر�ض دبي للطريان  2021من�صة دولية جتمع قطاعات الطريان والف�ضاء والدفاع
•• دبي-وام:

معر�ض هايربمو�شن يف �إك�سبو  2020ي�سلط ال�ضوء
اليوم على قطاعات النقل واخلدمات اللوج�ستية والتنقل

•• دبي -وام:

�أعلن معر�ض هايربمو�شن دبي عن انطالق دورته الأوىل يف الإمارة اليوم
على مدى  3ايام على هام�ش فعاليات �إك�سبو  2020دبي حتت رعاية �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى
ملجموعة طريان الإم��ارات وذلك لبحث التحديات الفعلية التي يواجهها
القطاع وموا�ضيع حيادية ال�ك��رب��ون وال�ت�ح��ول الرقمي ال�ت��ي ت��ؤث��ر على
�أربعة قطاعات اقت�صادية حيوية يف منطقة ال�شرق الأو�سط وذلك .ويع ّد
هايربمو�شن دبي من�ص ًة جتمع اخلرباء و�ص ّناع القرار يف قطاعات النقل
واخلدمات اللوج�ستية والتنقل ومناولة الب�ضائع يف املنطقة وتتناول مع
معر�ضها التجاري ماترييالز هاندلينج ميدل �إي�ست  2021يف نف�س املوقع
�أكرب التحوالت يف تاريخ القطاع من خالل ا�ستعرا�ض التقنيات املتقدمة
ال�ت��ي ت��دف��ع عملية الأمت�ت��ة واال��س�ت��دام��ة لتطوير ال�سبل ال�ت��ي يعتمدها
الأف��راد لل�سفر والتنقل وت�سليم الب�ضائع .وق��ال �ساميون ميلر الرئي�س
التنفيذي لدى مي�سي فرانكفورت ميدل �إي�ست اجلهة املنظمة للمعر�ض
�ضمن فعاليات �إك�سبو  2020الرئي�سية “يقدم هايرب مو�شن دبي نظر ًة
على واقع و�آفاق القطاعات التي من املتوقع �أن ت�شهد تغيريات دائمة من
�ش�أنها الت�أثري على �أمناط حياة الأفراد يف خمتلف �أنحاء العامل».

� 972ألف زائر ومت�سوق يف �سوق
اجلبيل خالل الربع الثالث من العام
اجلاري

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت �إدارة �سوق اجلبيل التابعة ل�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،الذراع
اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة ،عن �إقبال كبري للزوار واملت�سوقني الذين
ت��واف��دوا �إىل ال�سوق يف مدينة ال�شارقة ،خ�لال ال��رب��ع الثالث م��ن العام
اجلاري� ،إذ جتاوز العدد � 972ألف زائر ومت�سوق ،يف ظل وفرة كبرية من
املواد وفق �أعلى املعايري وب�أ�سعار تناف�سية تنا�سب اجلميع.
وتف�صي ً
ال ،قال طالل حممد – مدير �أول يف �سوق اجلبيل ،زادت احلركة
من قبل ال��زوار واملت�سوقني على �سوق اجلبيل ب�شكل الفت ،ما ي�ؤ�شر �إىل
�أهمية وقيمة املكان وما يتوافر فيه من منتجات تلبي خمتلف احتياجات
الأ�سر والأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وما ي�ؤكد م�ستوى التعايف من اجلائحة ،حيث
عادت احلركة �إىل عهدها ال�سابق و�أكرث �أي�ضاً ،خ�صو�صاً �أن ال�سوق ميثل
وجهة ت�سوق عائلية مميزة ،ووجهة ترفيهية جاذبة ،ويتوافر يف ال�سوق
حتت �سقف واحد كل االحتياجات وب�أ�سعار تناف�سية منا�سبة.
اجلدير بالذكر �أنه يتوافر يف �سوق اجلبيل �أكرث من  250منتجاً موزعاً
على � 3أق�سام حتوي جميعها  260حم ً
ال ،هي ق�سم اخل�ضروات والفواكه
ال للتمور ،وق�سم اللحوم وي�ضم  50حمالً،
لا ،منها  40حم ً
 160حم� ً
ً
وق�سم الأ�سماك الطازجة وي�ضم  40حمال ،بالإ�ضافة �إىل ق�سم ال�شواء،
وق�سمي تنظيف وتقطيع الأ�سماك ،حيث يعمل �أك�ثر من  70موظف يف

��ش��دد �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل
م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة دب ��ي للطريان
امل ��دين رئ�ي����س م��ؤ��س���س��ة م �ط��ارات دبي
ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل �ط�ي�ران الإم � � ��ارات وامل �ج �م��وع��ة ،على
�أهمية معر�ض دب��ي للطريان 2021
ب�صفته من�صة عاملية جتمع قادة القطاع
الدوليني.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عُقد يف
دبي �أم�س للإعالن عن فعاليات الدورة
الـ 17ملعر�ض دبي للطريان التي تقام
يف ال �ف�ترة م��ن � 14إىل  18نوفمرب
اجل� ��اري حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” � ،ضمن دبي

ورل ��د ��س�ن�ترال يف م��وق��ع م�ع��ر���ض دبي
ل �ل �ط�يران مب �� �ش��ارك��ة  1200عار�ض
م ��ن  148دول � ��ة ،و  160ط ��ائ ��رة يف
منطقة العر�ض و  20جناحا خم�ص�صا
لل�شركات.
وا� �ض��اف �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد
�آل مكتوم انه من املتوقع �أن تكون دورة
هذا العام من املعر�ض �أكرب و�أكرث متيزاً
من الدورات ال�سابقة ،ا�ستناداً �إىل عدد
ال� ��دول واجل �ه ��ات ال �ع��ار� �ض��ة اجلديدة
امل�شاركة  ..الف�ت��ا �إىل �أن املعر�ض هذا
العام يتميز بطابعه الع�صري والإبداعي،
وي��رك��ز على موا�ضيع م�ستقبل النقل
اجل��وي وا�ستك�شاف الف�ضاء وجماالت
الدفاع� ،إ�ضافة �إىل الذكاء اال�صطناعي
والتحول الرقمي.
و�أك��د �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �أنه
�سيتم افتتاح مبنى الكونكور�س  Aيف

م�ط��ار دب��ي ال ��دويل خ�لال الأ�سبوعني
امل�ق�ب�ل�ين و��س�ي�ك��ون م �ط��ار دب ��ي جاهزا
للعمل بكامل طاقته الت�شغيلية.
وحت �دّث ع��ن ال��دور ال�ب��ارز ال��ذي يلعبه
املعر�ض كمن�صة مثالية جتمع قطاعات
الطريان والف�ضاء والدفاع ،مو�ضحاً �أنه
من املتوقع �أن تكون دورة هذا العام من
املعر�ض �أكرب و�أكرث متيزاً من الدورات
ال �� �س��اب �ق��ة ،ا� �س �ت �ن��اداً �إىل ع ��دد ال ��دول
واجلهات العار�ضة اجلديدة امل�شاركة.
و�أ��ش��ار �إىل ال��دور امل�ح��وري ال��ذي يلعبه
امل �ع��ر���ض يف حت�ق�ي��ق ت��وا� �ص��ل قطاعات
ال � �ط�ي��ران وال� �ف� ��� �ض ��اء وال � ��دف � ��اع على
امل�ستوى العاملي �إذ يعترب من�صة جتمع
القادة واخلرباء حول العامل ،ل�شراكات
ج ��دي ��دة ومت �ه��د ال �ط��ري��ق ن �ح��و تعايف
القطاع وحتقيق النمو يف امل�ستقبل.
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل

ال وا�ضحاً
مكتوم“ :تعد الفعالية دلي ً
ع �ل��ى ك �ف��اءة دب ��ي ودول � ��ة الإم � � ��ارات يف
اال�ستجابة ل�ل�أزم��ة ال�صحية العاملية،
حيث ت���ص��درت حماية �صحة و�سالمة
اجل �م �ي��ع ق��ائ �م��ة الأول � ��وي � ��ات يف خطة
ا�ستجابة احل�ك��وم��ة ل�ل�أزم��ة ال�صحية
العاملية بالإ�ضافة �إىل تقليل �أثرها على
االقت�صاد وها نحن اليوم ن�ست�ضيف من
جديد فعاليات بارزة وبح�ضور �شخ�صي،
ونعود �إىل �أعمالنا ب�شكل طبيعي بف�ضل
جناح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة».
وتركز دورة هذا العام من املعر�ض على
التقنيات اجل��دي��دة و�أح��دث االبتكارات
واحل� �ل ��ول ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا امل�شاركون.
و�ست�سلط مرحلة تيك �إك�سبلور اجلديدة
ال�ضوء على م�ساهمة التقنيات النا�شئة
يف تعايف قطاع الطريان وتطوير جتربة
الطريان ب�أكملها .كما �ستنعقد م�ؤمترات

جديدة ملعاجلة �أه��م املوا�ضيع املتعلقة
بالطريان ،مثل التنقل اجلوي املتطور
واال�ستدامة والف�ضاء وحركة الطريان
وال�شحن .و�سيتطرق امل�شاركون ب�شكلٍ
خا�ص �إىل دور ال�شركات النا�شئة ورجال
الأع�م��ال يف القطاع ،مع فعالية في�ستا
اخلا�صة بال�شركات النا�شئة .وي�ساهم
معر�ض دبي للطريان من خالل تنظيم
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل�سابقات
اجلديدة يف ت�شجيع �أملع العقول البتكار
�أفكار جديدة ترثي القطاع.
ويحظى املعر�ض ،الذي يُعد واحداً من
�أب ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات املتخ�ص�صة يف قطاع
الطريان حول العامل ،بدعم من هيئة
دبي للطريان املدين وم�ؤ�س�سة مطارات
دب� ��ي ووزارة ال ��دف ��اع وم ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
مل�شاريع ال�ط�يران الهند�سيةّ ،
وتنظمه
�شركة تار�سو�س ال�شرق الأو�سط.

�إمباور ت�ستحوذ على حمطات تربيد املناطق يف مطار دبي الدويل بـ  1.1مليار درهم

•• دبي -وام:

بح�ضور �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل مكتوم رئي�س هيئة دب��ي للطريان
ال��رئ �ي ����س الأع � �ل ��ى مل �ج �م��وع��ة ط�ي�ران
الإمارات رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة
يف دب � ��ي ..وق �ع��ت م��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات
لأن�ظ�م��ة ال�ت�بري��د امل��رك��زي “�إمباور”
مز ّود خلدمات تربيد املناطق يف العامل
اتفاقية ا�ستحواذ على حمطات تربيد
املناطق التابعة لـ “مطار دبي الدويل”
بطاقة تربيد �إجمالية ت�صل �إىل 110
�آالف ط��ن ت�بري��د وب�ق�ي�م��ة �إجمالية
بلغت  1.1مليار دره��م مم��ول��ة ذاتياً
وم��ن خ�لال البنوك املحلية والعاملية
ال �ت��ي ت��رت�ب��ط م�ع�ه��ا �إم �ب ��اور بعالقات
ا�سرتاتيجية وثيقة.
�شهد ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة م�ع��ايل �سعيد
حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
لأنظمة التربيد املركزي “�إمباور».
ووق ��ع ات�ف��اق�ي��ة اال��س�ت�ح��واذ �أح �م��د بن
��ش�ع�ف��ار ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
الإم� � ��ارات لأن �ظ �م��ة ال �ت�بري��د املركزي
“�إمباور” و� �س �ع��ادة خ�ل�ي�ف��ة الزفني
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي
للطريان.
وتق�ضي اتفاقية اال�ستحواذ بـ امتالك
و�إدارة م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات لأنظمة
ال �ت�بري��د امل ��رك ��زي “�إمباور” جميع
حمطات تربيد املناطق التابعة ملطار
دب��ي ال ��دويل بكل مرافقه وجممعاته
بطاقة ت�صل اىل � 110آالف طن تربيد
والبالغ عددها  5حمطات وتغطي هذه
ال�سعة ما يعادل ا�ستهالك برج خليفة
الأعلى يف العامل  11مرات.
وق ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد
�آل مكتوم “ تعد ه��ذه االتفاقية �أوىل

ث� �م ��ار حم �ف �ظ��ة م �� �ش��اري��ع ال�شراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص التي
�أع�ل�ن��ت عنها حكومة دب��ي بقيمة 25
مليار دره��م وال�ت��ي �أع�ل��ن عنها خالل
م�ؤمتر نظمته دائرة املالية يف حكومة
دب��ي ال���ش�ه��ر امل��ا��ض��ي و�أُق �ي��م يف موقع
�إك�سبو  2020دبي” .و�أو��ض��ح �سموه
�أن م ��ؤ� �س �� �س��ة م��دي �ن��ة دب� ��ي للطريان
خطت خطوة كبرية يف م�سريتها عرب
�شراكتها م��ع “�إمباور” ال�ت��ي �سبقت
اق��ران �ه��ا يف � �ص �ن��اع��ة ت�ب�ري��د املناطق
ال�صديقة للبيئة وتوظيفها للتقنيات
املبتكرة لرت�سيخ ري��ادت�ه��ا العاملية ما
ي�ساند م�ؤ�س�سة مدينة دب��ي للطريان
يف م��وا��ص�ل��ة جن��اح��ات ا�سرتاتيجيتها
الطموحة املنبثقة من ر�ؤي��ة الإمارات
 2021لتحقيق منو م�ستدام ور�ؤية
دب��ي امل�ت�ف��ردة يف ت�ع��زي��ز ق�ي��م ومعايري
اال� �س �ت��دام��ة واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى البيئة,
م�ستندة �إىل امل�ك��ان��ة العاملية الرائدة

ال �ت��ي حت �ظ��ى ب �ه��ا الإم� � ��ارة والرامية
اىل ت�سريع وت�يرة التنمية من خالل
تعزيز ال�شراكات وا�ستخدام التقنيات
احلديثة وتبني االبتكار يف كل �أن�شطتها
الريادية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م�ع��ايل �سعيد حممد
الطاير “ تن�سجم اتفاقية اال�ستحواذ
م��ع ر�ؤي ��ة وت��وج�ي�ه��ات ��س�ي��دي �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف
تر�سيخ مكانة دبي العاملية على خارطة
التنمية امل���س�ت��دام��ة وح�ل�ق��ة ف��اع�ل��ة يف
ا�سرتاتيجية دب��ي لإدارة الطلب على
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه  2030وال �ت��ي ميثل
ت�ب�ري��د امل �ن��اط��ق �أح� ��د �أب � ��رز �أركانها.
وت���ص��وغ اتفاقية اال��س�ت�ح��واذ مفهوماً
جديداً لل�شراكة بني الطرفني وتنقل
خم��رج��ات��ه اال� �س �ت �ث �م��اري��ة �إىل ف�ضاء
ي�شمل حماية البيئة واملوارد الطبيعية

وت�ع��زي��ز �إن �� �ش��اء جم�ت�م�ع��ات م�ستدامة
بيئياً يف جميع �أنحاء الإمارة وت�سجيل
م�ستويات �أداء غري م�سبوقة يف االرتقاء
بكفاءة قطاعات الطاقة ال�سيما فيما
يتعلق مبعايري تلبية الطلب املتنامي
ع�ل��ى خ��دم��ات ت�بري��د امل�ن��اط��ق وه��و ما
يتما�شى ب�شكل رئي�سي مع ر�ؤية دبي ب�أن
تكون من �أكرث املدن ا�ستدامة عامليا».
و�أك� � ��د �أن “�إمباور” ب �ك��ل ريادتها
وتقنياتها املبتكرة وج��ودة خرباتها يف
�صناعة تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة
تعتز ب�شراكتها م��ع “م�ؤ�س�سة مدينة
دب��ي للطريان” لكونها الع�ب�اً رئي�ساً
يف �صناعة ال�ط�يران العاملية وتنه�ض
ب�ح��رف�ي��ة ع��ال�ي��ة ب��دوره��ا امل �ح��وري يف
التنمية االقت�صادية لإمارة دبي ولت�ؤكد
“�إمباور” و�صدارتها ل�صناعة تربيد
املناطق حملياً و�إقليمياً وعاملياً وتنامي
وازده � � ��ار ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي يف دبي
�سواء برثائه بالفر�ص اال�ستثمارية �أو

مبقدرته على التطوير الدائم وتو�سيع
جمال الأن�شطة اال�ستثمارية املرتبطة
بحا�ضر وم�ستقبل قطاع تربيد املناطق
احليوي.
وق��ال ��س�ع��ادة خليفة ال��زف�ين الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان
“ نحن ف�خ��ورون للغاية مب��ا حققناه
داخ��ل جمموعة مدينة دب��ي للطريان
وم�ساهمتنا يف جعل �إم��ارة دب��ي مركز
ال�ط�يران العاملي الأول وك��أك�بر مطار
دويل يف ال � �ع� ��امل .وه� � ��ذه ال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م ��ع “�إمباور” هي
�شهادة على طموحنا يف تقدمي عمليات
مب�سطة يف مطار دبي الدويل وموا�صلة
م�سار النمو والتطور و�أن��ا على يقني
من �أن “�إمباور” �ستخدم مطار دبي
الدويل وفقًا لأعلى املعايري».
وق� � ��ال �أح � �م� ��د ب� ��ن � �ش �ع �ف��ار الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإم� ��ارات لأنظمة
التربيد املركزي “�إمباور” ان امل�ؤ�س�سة
تنظر التفاقية اال��س�ت�ح��واذ على �أنها
� �ش��راك��ة ط��وي �ل��ة الأم � ��د م ��ع م�ؤ�س�سة
عريقة لها ثقلها التنموي واالقت�صادي
وه��ي يف ذات ال��وق��ت م�س�ؤولية كبرية
يتحملها فرق عمل وكوادر “�إمباور”..
م��و��ض�ح�اً �أن ت�ف��وق وري ��ادة “�إمباور”
يف �صناعة ت�بري��د املناطق و�صدارتها
لهذه ال�صناعة عاملياً وجناحها الالفت
يف تبني تكنولوجيا غ�ير م�سبوقة يف
الت�شغيل والإن �ت��اج وت��زوي��د اخلدمات
جعلها تنفرد بال�شراكات اال�سرتاتيجية
مع �أكرب امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع ال�ضخمة
و�آخرها مطار دبي الدويل بكل مرافقه
وجممعاته حيث يعد من �أكرث املطارات
ازدح��ا ًم��ا لل�سفر ال��دويل على م�ستوى
العامل فقد تعامل مع  25.9مليون
م�سافر ال�ع��ام املا�ضي و 86.4مليون
يف  2019وي�ستهدف التعامل مع نحو
 56مليوناً للعام املقبل.

تطبيق تعديالت قانون املعامالت التجارية ب�ش�أن �إلغاء جترمي ال�شيك بدون ر�صيد والوفاء اجلزئي لقيمة ال�شيك
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فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /حممد
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 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )BQ0638315من
يجدهعليهاالت�صالبتليفون
رقم 0507811050

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /عثمان بيبارى
وىل اهلل بيبارى  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )B L 0 8 2 3 2 3 4 9
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0567819897

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد �شهيل
ع�ي�ن ال��دي��ن  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()BB0463637
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0562805839

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ن � ��وري � ��ه
حم� �م ��د ح �� �س�ي�ن  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP4801068يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

�أع �ل��ن م���ص��رف الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل��رك��زي �أن
التعديالت اجلديدة على قانون املعامالت التجارية ب�ش�أن
�إل�غ��اء جت��رمي ال�شيك ب��دون ر�صيد والتعديالت املتعلقة
بالوفاء اجلزئي لل�شيك وت�شديد اجل��زاءات الإداري��ة عن
�إ��ص��دار ال�شيك ب��دون ر�صيد ال���ص��ادرة مبوجب املر�سوم
بقانون احتادي رقم “ ”14ل�سنة  2020الذي �سيدخل
حيز التنفيذ اعتباراً من  2يناير  ،2022تتما�شى وتتفق
مع خطة احلكومة ومبادراتها اال�سرتاتيجية الرئي�سية
لدعم القطاع االقت�صادي وبناء اقت�صاد وطني م�ستدام
يرتكز على �أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية مما ي�ساهم
يف رفع م�ؤ�شرات التناف�سية الدولية يف هذا املجال.
و�أ ّك� ��د م �ع��ايل خ��ال��د حم�م��د ب��ال�ع�م��ى ،حم��اف��ظ امل�صرف
املركزي �أن ه��ذه التعديالت تتما�شى �أي�ضاً مع مبادرات
وخطط امل�صرف املركزي اال�سرتاتيجية لالرتقاء امل�ستمر
بالقوانني والأن�ظ�م��ة امل�صرفية ملواكبة ال�ت�ط��ورات و�سد
الفجوات القانونية و�أوجه الق�صور لتحقيق ر�ؤية امل�صرف
امل��رك��زي بالتوافق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا
املجال .ومن �ش�أن هذه التعديالت �أن ت�ساعد يف ت�سهيل
امل �ع��ام�لات ال�ت�ج��اري��ة وامل���ص��رف�ي��ة وتنظيمها وتب�سيط
�إج��راءات حت�صيل قيمة ال�شيك والوفاء به وجعلها �أكرث
مرونة .و�أو�ضح معاليه ب�أن التعديالت اجلديدة حتد من
ال�سلبيات التي ك�شف عنها الواقع العملي للتعامل بال�شيك
مقارنة ب�أف�ضل و�أجنح املمار�سات الدولية ،وتر�سخ مبادئ
العدالة من خالل حتقيق التوازن بني م�صلحة امل�ستفيد
احل��ام��ل لل�شيك يف اقت�ضاء حقه ب�أ�سرع طريقة ممكنة
وب�ين م�صلحة ال�ساحب يف انق�ضاء ال��دع��وى اجلزائية
املرفوعة �ضده يف حالة ال�سداد.
وبهذه التعديالت مت ت�ضييق �إطار جترمي ال�شيك املرجتع
ب ��دون ر��ص�ي��د واق�ت���ص��اره ف�ق��ط ع�ل��ى احل ��االت املرتبطة
ب�سوء النية وبع�ض جرائم ال�شيك ،وذلك ل�ضمان حتقيق

الأه ��داف املن�شودة م��ن رف��ع التجرمي واال�ستعا�ضة عنه
بالتدابري الوقائية ،مع و�ضع عقوبات وبدائل رادعة للحد
من اال�ستخدام ال�سيئ لل�شيك.
كما تهدف هذه التعديالت �إىل �ضمان حقوق امل�ستفيدين
م��ن ال�شيكات وحامليها ،ع�ل�اوة على ا�ستح�صال قيمة
ال�شيك ب�شكل �أ� �س��رع وبطريقة �أك�ث�ر فعالية حت��دد من
قبل امل�صرف املركزي ،ويف نف�س الوقت ت�شجع اجلمهور
على ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية والرقمية احلديثة
بد ًال من ال�شيكات الورقية التقليدية .كما �أ�صبح الوفاء
اجلزئي لقيمة ال�شيك �إل��زام�ي�اً ،ف ��إذا ك��ان مقابل الوفاء
�أقل من مبلغ ال�شيك ،فعلى امل�سحوب عليه الوفاء اجلزئي
بالقدر املوجود لديه ما مل يرف�ض احلامل ذلك.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��دم م�ع��ايل حم��اف��ظ امل���ص��رف املركزي
ج��زي��ل ��ش�ك��ره وع�ظ�ي��م ام�ت�ن��ان��ه ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل”
لإ� �ص��داره ه��ذا امل��ر��س��وم ب�ق��ان��ون ،وملجل�س ال ��وزراء املوقر
ال��ذي اعتمد ال�ت�ع��دي�لات امل���ش��ار ال�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك اجلهات
الأخ ��رى املعنية ال�ت��ي �ساهمت يف م��راج�ع��ة التعديالت،
حيث �أن هذه التعديالت �ست�ساهم يف االرتقاء بالقوانني
والأنظمة التجارية وامل�صرفية وت�ضع الدولة يف م�صاف
الدول املتقدمة يف هذا املجال.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك��د م�ع��ايل ع�ب��د اهلل ب��ن ط��وق امل ��ري ،وزير
االقت�صاد� ،أن �إلغاء جترمي ال�شيكات بدون ر�صيد مبوجب
امل��ر� �س��وم ب �ق��ان��ون احت� ��ادي رق ��م “ ”14ل���س�ن��ة 2020
بتعديل بع�ض �أح�ك��ام ق��ان��ون املعامالت التجارية ،ميثل
خ�ط��وة ج��وه��ري��ة يف تطوير وت�ع��زي��ز م��رون��ة الت�شريعات
املنظمة للعمل االقت�صادي و�أن�شطة الأع�م��ال والتجارة
واال�ستثمار يف دول��ة الإم ��ارات ،وتر�سيخ م�ب��ادئ العدالة
والإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص يف املعامالت التجارية وبيئة
الأعمال يف الدولة ،وت�صب يف متكني املمار�سات التجارية
ال�سليمة يف على م�ستوى الأفراد واملن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات.
و�أو��ض��ح معاليه �أن ه��ذا التعديل املتمثل برفع احلماية

اجلزائية عن ال�شيكات بدون ر�صيد ،واملقرر دخوله حيز
التطبيق اع�ت�ب��اراً م��ن مطلع ع��ام  ،2022ميثل جزءاً
من �سل�سلة اجلهود التي اتخذتها دول��ة الإم��ارات خالل
الأ��ش�ه��ر امل��ا��ض�ي��ة ل��دف��ع وت�ي�رة ال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي وال
�سيما يف �أن�شطة القطاع اخلا�ص ،و�إح��داث حت��ول نوعي
يف النموذج االقت�صادي القائم وف��ق م�ب��ادئ اال�ستباقية
واال�ستدامة ،وكذلك تعزيز مرونة ال�سيا�سات االقت�صادية
ورف��ع مكانة ال��دول��ة على م��ؤ��ش��رات التناف�سية العاملية
امل��رت�ب�ط��ة ب�سهولة ت�أ�سي�س ومم��ار��س��ة الأع �م��ال وزي ��ادة
جاذبية الدولة لال�ستثمارات الأجنبية وال�شركات العاملية،
ومواكبتها لأحدث االجتاهات العاملية ،وال �سيما اجلوانب
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ح��ول ال��رق �م��ي وو� �س��ائ��ل ال��دف��ع الرقمية
احل��دي�ث��ة والتكنولوجيا امل��ال�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة ،مب��ا ي�صب يف
تعزيز ا�ستمرارية ومنو الأن�شطة االقت�صادية وزيادة الثقة
يف بيئة الأعمال ،وتوفري بدائل مدنية متطورة و�سريعة
للتعامالت التجارية واملالية.
وق��ال معاليه “ �إن ن��زع ال�صفة الإج��رام�ي��ة ع��ن ال�شيك
ب��دون ر�صيد ،واقت�صارها على ح��االت الغ�ش والتزوير
و�سوء النية ،مع �إيجاد �آليات قانونية �أكرث كفاءة وفعالية
لتح�صيل ال�شيك ،ي�ساهم يف احل�ف��اظ على ديناميكية
وت �ن��وع االق �ت �� �ص��اد وف�ع��ال�ي��ة ال �ن �ظ��ام ال�ق���ض��ائ��ي وكفاءة
البيئة التجارية يف ال��دول��ة ،من خ�لال تن�شيط وحيوية
التعامالت التجارية واحل�ف��اظ على ال�شركات القائمة
وخا�صة امل�شاريع النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
وكذلك عرب م�ساهمته يف جتنب التبعات ال�سلبية لتجرمي
ال�شيكات املرجتعة بدون ر�صيد وتكد�س الق�ضايا املرتبطة
بها �أمام املحاكم ،وبالتايل تراكم الديون التي ت�ؤثر �سلباً
ع�ل��ى ال�ق�ط��اع امل ��ايل وامل���ص��ريف وال �ت �ج��اري ب�شكل ع��ام يف
ال��دول��ة» .م��ن جهة �أخ��رى ق��ال معايل عبد اهلل �سلطان
بن عواد النعيمي وزير العدل �أنه يف �إطار حر�ص الدولة
يف االرت �ق��اء بالبيئة وال�ب�ن�ي��ة الت�شريعية والق�ضائية،
مبا يدعم تناف�سيتها على امل�ستويني االقليمي والعاملي

وي��ر��س��خ جلاذبيتها لال�ستثمارات الأج�ن�ب�ي��ة وي�ع��زز من
م��رون��ة االقت�صاد الوطني ،وه��و م��ا يحقق ر�ؤي��ة الدولة
اال�سرتاتيجية يف ه��ذا امل�ج��ال مت �إدخ ��ال ت�ع��دي�لات على
قانون املعامالت التجارية االحت��ادي وح��دت مبقت�ضاها
الإج� � � ��راءات امل�ن�ظ�م��ة ل�ل���ش�ي��ك و�إج� � � ��راءات ا�ستح�صاله
وعقوباته يف قانون واحد ،حيث مت ح�صر حاالت التجرمي
يف جرائم تزوير ال�شيكات وا�ستعمالها ،وتعمد حتريرها
�أو توقيعها ب�صورة متنع من �صرفها ،بالإ�ضافة �إيل �إلغاء
التجرمي ال��وارد يف قانون العقوبات ب�ش�أن �إ�صدار �شيكات
ب��دون ر�صيد �أو ما يطلق عليه ظاهرة ال�شيكات املرتدة
�أو امل��رجت�ع��ة ،وذل��ك على غ��رار م��ا ذه��ب �إل�ي��ه ع��دد كبري
من الت�شريعات الأجنبية مثل فرن�سا والواليات املتحدة
الأمريكية.
وق ��رر م�ع��ال�ي��ه �أي���ض��ا �أن ال���ش�ي��ك ُي�ع��د م��ن �أه ��م الأوراق
التجارية و�أكرثها انت�شارا يف العمل ،باعتباره ميثل �أداة
دفع �أو تفاو�ض متعارف عليها بدال من النقود ،وال ميكن
�أن ي�ؤدي ال�شيك دوره ك�أداة وفاء �إال �إذا �أطم�أن املتعاملني
�إل�ي��ه ووث �ق��وا يف �أن ح�صولهم عليه مقابل م��ا لهم من
حقوق يعادل الدفع النقدي ،والطريقة الوحيدة لتعزيز
الثقة يف ال�شيك ه��ي تدعيم ح��ق حامل ال�شيك وتقوية
ال�ضمانات التي ت�ؤكده .ومن �أجل ذلك ذهبت التعديالت
الت�شريعية الأخرية لقانون املعامالت التجارية �إيل و�ضع
بدائل و�آل�ي��ات م�ستحدثة ت�ضمن حت�صيل قيمة ال�شيك
ب��أ��س��رع و�أب���س��ط طريقة ممكنة ،وم��ن ذل��ك �إل ��زام البنك
بالوفاء اجل��زئ��ي لل�شيك بعد خ�صم كامل املبلغ املتوفر
ل��دى ُم���ص�دِر ال���ش�ي��ك ،وج�ع��ل ال�شيكات امل��رجت�ع��ة �سنداً
تنفيذياً يتم تنفيذه مبا�شرة من قبل قا�ضي التنفيذ يف
املحكمة ،بو�ضع ال�صيغة التنفيذية على ال�شيك املرجتع
وا�ستح�صال قيمته ،دون ال�ل�ج��وء �إيل ط��ري��ق الدعاوي
الق�ضائية �سواء املدنية �أو اجلزائية ،وهو ما �سي�ؤدي �إيل
زيادة الثقة بال�شيكات باعتبارها ورقة جتارية تتيح الوفاء
بقيمتها فوراً.
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عهود الرومي تلتقي االقت�صاديني ال�شباب يف جل�سة حول امل�شاريع االقت�صادية ال�شبابية
•• دبي-وام:

ا�ست�ضاف جناح ال�شباب يف �إك�سبو 2020
دب ��ي م �ع��ايل ع �ه��ود ب�ن��ت خ�ل�ف��ان الرومي
وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل
يف ج �ل �� �س��ة ح� ��ول “م�شاريع اقت�صادية
�شبابية” �أوىل فعاليات امل��رح�ل��ة الثانية
من برنامج االقت�صاديني ال�شباب ،والذي
تنظمه امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب برعاية
�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دب��ي رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي وذلك بح�ضور معايل �شما بنت
�سهيل ب��ن ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزي� ��رة دولة
ل���ش��ؤون ال�شباب و��س�ع��ادة �سعيد النظري
مدير عام امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب.
يهدف الربنامج �إىل تكري�س دور الكوادر
الوطنية ال�شابة يف القطاعات االقت�صادية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ت��زوي��ده��م ب�أهم
املهارات والتوجهات االقت�صادية العاملية،
واخلربات العملية والعلمية التي متكنهم
من طرح ر�ؤى اقت�صادية مبتكرة ،وفعالة.
وي���س�ت�ه��دف �أي �� �ض �اً ت��وع�ي��ة ج�ي��ل ال�شباب
ب�أهمية التخ�ص�ص الدقيق يف القطاعات
واملجاالت االقت�صادية املتنوعة ،و�صو ًال �إىل
بناء ر�ؤى اقت�صادية ت�ست�شرف امل�ستقبل
القائم على مرتكزات تكنولوجية ورقمية
مُتقدمة ،ومبا يحقق املُ�ستهدفات الوطنية
يف ب�ن��اء جيل واع اقت�صادياً م��ن ال�شباب،
ع�ل��ى ع�ل��م ودراي� ��ة ب��امل�ع��اي�ير االقت�صادية
العاملية ال�ت��ي ميكن تطبيقها على �أر�ض
ال��واق��ع يف دول��ة الإم ��ارات واال�ستفادة من
بنيتها التحتية املتقدمة وعوامل النجاح
التي تتوافر فيها.
و�أك��دت معايل عهود بنت خلفان الرومي
 خ�ل�ال اجل�ل���س��ة � -أه �م �ي��ة دور ال�شبابعموماً واالقت�صاديني ال�شباب على وجه
اخل�صو�ص ،يف دعم التوجهات امل�ستقبلية
ل��دول��ة الإم � ��ارات ،ويف م�شاركة احلكومة
ج� �ه ��ود ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ن �م �ي��ة وت�صميم
امل�ستقبل ،م�شرية �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”
و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة  ،ت�ع��ول الكثري
على ال�شباب ،وت�ؤمن ب�أنهم �أ�سا�س التقدم
والتطور وحتقيق �أف�ضل الإجنازات.
وق��ال��ت �إن وثيقة امل �ب��ادئ الع�شرة لدولة
الإم� � ��ارات يف اخل�م���س�ين اجل ��دي ��دة ،تركز
على بناء االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط يف
العامل ،ما ميثل مهمة م�شرتكة يف �صميم
عمل اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية
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بنك الإمارات دبي الوطني يح�صل على عالمة
غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات

•• دبي-الفجر:

بكافة تخ�ص�صاتها ،و�إن الوثيقة تتبنى
اال�ستثمار يف الإن�سان ور�أ�س املال الب�شري
ب��و��ص�ف��ه امل �ح��رك الأه ��م للتنمية ،وتركز
على تعزيز التفوق الرقمي والتكنولوجي
للدولة ،م�شرية �إىل �أن �ضمان حتقيق هذه
املبادئ يتطلب م�شاركة فاعلة من ال�شباب،
الذين تقع على عاتقهم امل�س�ؤولية الكربى
يف قيادة التحول والتغيري ،ويف بناء هذا
النموذج االقت�صادي.
و�شكرت معايل عهود الرومي ،معايل �شما
بنت �سهيل املزروعي وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب ،وامل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ،على
امل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة لبناء ق��درات ومهارات
ال� �ك ��وادر ال���ش��اب��ة وت �ع��زي��ز م���ش��ارك�ت�ه��م يف
م �� �س�يرة امل���س�ت�ق�ب��ل ،ودع� ��ت ال �� �ش �ب��اب �إىل
امل �� �ش��ارك��ة ال �ف��اع �ل��ة ب ��أف �ك��اره��م املبتكرة
وم�شاريعهم النوعية الهادفة لدعم م�سرية
التقدم واالزده� ��ار خ�لال اخلم�سني عاما
املقبلة.
من جانبها رحبت معايل �شما بنت �سهيل
امل��زروع��ي ،مب�شاركة معايل عهود الرومي
جت��ارب�ه��ا وخ�برات�ه��ا امل�ت�ن��وع��ة م��ع �أع�ضاء
ال�برن��ام��ج ،وق��ال��ت يف ه��ذا ال���ص��دد� “ :إن
ر�ؤي��ة قيادتنا الر�شيدة و�ضعتنا يف مراكز
ال�صدارة يف خمتلف القطاعات واال�ستثمار
يف طاقات ال�شباب يعزز ريادتنا اقت�صاديا،
ون �ت��وق��ع م��ن امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة لربنامج
االق�ت���ص��ادي�ين ال���ش�ب��اب �أن �ه��ا �ستبني على
م �ك �ت �� �س �ب��ات ال�ب�رن ��ام ��ج ل �ت �ط��وي��ر ق� ��درات
امل�شاركني وتعزيز مهاراتهم القيادية يف
جم��االت العمل االق�ت���ص��ادي .حيث ت�ضع
ح �ك��وم��ة دول � ��ة الإم� � � ��ارات جم �م��وع��ة من
امل�ستهدفات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت�سعى

م��ن خاللها �إىل تكري�س دور ال�شباب يف
القطاعات االقت�صادية «.
و�أ�ضافت معاليها “ :املواهب االقت�صادية
ال�شابة متكنت من تغيري النظرة ال�سائدة
لدولتنا ب�أنها قائمة على االقت�صاد النفطي
بن�سبة تتجاوز � 80%إىل دولة قائمة على
االقت�صاد املتنوع؛ حتى باتت اليوم من �أهم
الدول اقت�صادياً و�أكرثها جناحاً يف جمال
ا�ستقطاب امل�ستثمرين ور�ؤو�س الأموال يف
�شتى القطاعات ..نحن اليوم وبف�ضل ر�ؤية
قيادتنا الر�شيدة نتبو�أ مركز ال�صدارة يف
العديد من القطاعات وحمظوظني بعقول
�شبابنا املبدع وامل��ؤه��ل لقيادة امل�ستقبل”.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ��س�ع��ادة �سعيد النظري،
املدير العام للم�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب:
“ا�ستهدفنا م��ع ب��داي��ة ان �ط�لاق الن�سخة
الأوىل من الربنامج ا�ستقطاب � 50شاباً
و�شابة لإعداد قادة اقت�صاديني م�ستقب ً
ال...
ن�ع�ك��ف ع�ل��ى ت��زوي��ده��م ب ��أك�ثر التوجهات
االق�ت���ص��ادي��ة العاملية ت �ط��وراً وت�ق��دم�اً مع
اال�ستفادة من اخلربات العاملية يف العديد
من املجاالت من �أجل خلق منوذج اقت�صادي
مبتكر قائم على الإبداع والتطور وحماكاة
التقدم التقني والتكنولوجي الذي ت�شهده
القطاعات االقت�صادية املتعددة واال�ستفادة
م��ن جت��رب��ة اخلم�سني ع��ام�اً املا�ضية منذ
ت��أ��س�ي����س ال��دول��ة وح �ت��ى ال �ي��وم والتطلع
�إىل دع��م �أه ��داف اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة
ان�سجاماً مع ر�ؤية و�أهداف مئوية الإمارات
.»2071
و�أ� � �ض ��اف  “ :ل��دي �ن��ا جت��رب��ة اقت�صادية
ُم�ل�ه�م��ة ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن امل ��وارد
�أبرزها العقول والطاقات ال�شابة ،و�شبابنا

م�ت�ف��ائ��ل ب��امل���س�ت�ق�ب��ل وق � ��ادر ع �ل��ى تقدمي
ال�ك�ث�ير خل��دم��ة ورف �ع��ة ال��وط��ن يف كافة
ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال
�سيما االقت�صاد” وا�ستعر�ضت معايل عهود
ال ��روم ��ي خ�ل�ال اجل�ل���س��ة �إجن� � ��ازات ر�ؤي ��ة
الإم��ارات  ،2021والنتائج التي حققتها
بحلول ال��دول��ة يف امل��راك��ز الأوىل عامليا يف
 100م��ؤ��ش��ر والأوىل �إقليميا يف 470
م�ؤ�شرا حكوميا واقت�صاديا وتكنولوجيا،
م���ش�يرة �إىل م��ا م�ث�ل�ت��ه ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة من
داعم ومعزز للجاهزية واملرونة احلكومية
يف مواجهة تبعات و�آث��ار جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد ،وحتقيق التعايف ال�سريع
م�ن�ه��ا ،وق ��درة احل�ك��وم��ة ع�ل��ى اال�ستمرار
بعملها ب��أع�ل��ى درج ��ات ال�ك�ف��اءة يف تقدمي
اخل��دم��ات واحل �ف��اظ على ت��دف��ق �سال�سل
الإمداد .وتطرقت وزيرة الدولة للتطوير
احلكومي وامل�ستقبل �إىل توجهات الدولة
امل�ستقبلية ،التي متت ترجمتها يف وثيقة
امل� �ب ��ادئ ال �ع �� �ش��رة ل �ل��دول��ة يف اخلم�سني
اجل��دي��دة ،ورك��زت على  3م�ب��ادئ رئي�سية
�شملت التنمية االقت�صادية ال�ت��ي تطمح
دولة الإمارات من خاللها لبناء االقت�صاد
الأف�ضل والأن�شط يف العامل ،واال�ستثمار يف
ر�أ�س املال الب�شري من خالل البناء امل�ستمر
ل �ل �م �ه��ارات وا��س�ت�ق�ط��اب م �ه ��ارات جديدة
واحل �ف ��اظ ع �ل��ى �أ� �ص �ح��اب التخ�ص�صات،
و��ض�م��ان ال�ت�ف��وق ال��رق�م��ي والتكنولوجي
للدولة من خالل تهيئة البيئة احلا�ضنة
وامل �ح �ف ��زة ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق �م ��ي ،وتطوير
احللول التكنولوجية القائمة على الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي و�أدوات ال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة ،وت�أهيل � 100ألف مربمج.

وت� �ن ��اول ��ت امل �ن �ه �ج �ي��ة اجل� ��دي� ��دة للعمل
احلكومي التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل”  ،التي تعك�س ر�ؤية القيادة
ب�أهمية تر�سيخ حكومة متجددة ب�أدوات
تغيري جديدة ،تقوم على م�ضاعفة اجلهود
وم �� �ض��اع �ف��ة � �س��رع��ة حت�ق�ي��ق الإجن � � ��ازات،
وتعتمد على امل�شاريع التحولية الكربى
وحتقيق النتائج امليدانية.
و�أ��ش��ارت معايل عهود ال��روم��ي �إىل �أهمية
ت�ع��زي��ز دور احل �ك��وم��ة ك�م�ن���ص��ة لإ�شراك
القطاع اخلا�ص واملجتمع يف ابتكار احللول
وتطوير وتنفيذ امل�شاريع واملبادرات ،الفتة
�إىل �أن مكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل
�أطلق مبادرتني لدعم هذه التوجهات هما؛
�شراكات امل�ستقبل التي تهدف �إىل تعزيز
� �ش��راك��ة احل �ك��وم��ة م ��ع ال �ق �ط��اع اخلا�ص
ودعم جهود اال�ستعداد للم�ستقبل وابتكار
احل�ل��ول النوعية للتحديات امل�ستقبلية،
وروّاد امل�ستقبل وهي من�صة وطنية جتمع
نخبة العقول الإماراتية ال�شابة املوهوبة
يف جم��االت ا�سرتاتيجية متنوعة ت�شمل
االقت�صاد وامل��ال وري��ادة الأع�م��ال والعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال �ف �� �ض��اء والهند�سة
والفل�سفة وغريها.
ودع��ت وزي��رة ال��دول��ة للتطوير احلكومي
وامل���س�ت�ق�ب��ل االق �ت �� �ص��ادي�ين ال �� �ش �ب��اب �إىل
اق�تراح م�شاريع ومبادرات تدعم توجهات
ال��دول��ة امل�ستقبلية ،و�أك ��دت �أن الفر�صة
كبرية �أم��ام ال�شباب للم�ساهمة يف امل�سرية
التنموية للمرحلة اجلديدة ،ويف ت�صميم
م�ستقبل العمل احلكومي.

كهرباء دبي تدخل مو�سوعة غيني�س ب�أول خمترب بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد على م�ستوى العامل

•• دبي -وام:

�سجلت هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي �سبقا
ج��دي��دا ب��دخ��ول �ه��ا م��و� �س��وع��ة غيني�س
ل�ل��أرق ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ع��ن �أول خمترب
بتقنية الطباعة ثالثية الأب �ع��اد على
م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل وذل � ��ك ع ��ن خمترب
الروبوتات والطائرات امل�سرية الدرون
يف م��رك��ز ال �ب �ح��وث وال �ت �ط��وي��ر التابع
للهيئة يف جممع حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية.
وت���س�ل��م م �ع��ايل �سعيد حم�م��د الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي ال�شهادة من ممثلي
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية.
وق ��ال م �ع��ايل �سعيد حم�م��د الطاير..
نهتدي بر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” يف تعزيز االبتكار
واعتماد �أحدث تقنيات الثورة ال�صناعية
ال��راب�ع��ة مب��ا يف ذل��ك الطباعة ثالثية
الأب� �ع ��اد .وت��دع��م ج �ه��ود ه�ي�ئ��ة كهرباء
ومياه دبي يف هذا الإط��ار ا�سرتاتيجية
دب ��ي ل�ل�ط�ب��اع��ة ث�لاث �ي��ة الأب� �ع ��اد التي
�أط�ل�ق�ه��ا ��ص��اح��ب ال���س�م��و وت �ه��دف �إىل
اال�ستفادة من هذه التكنولوجيا الواعدة
خلدمة الإن�سان وتعزيز مكانة الإمارات
و�إم ��ارة دب��ي كمركز رائ��د على م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة وال� �ع ��امل يف جم ��ال الطباعة
ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد ب�ح�ل��ول ع��ام .2030
وي�ع��د خم�ت�بر ال��روب��وت��ات والطائرات
امل�سرية “الدرون” يف م��رك��ز البحوث

ح�صل بنك الإمارات دبي الوطني ،املجموعة امل�صرفية الرائدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا ،على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات تقديراً جلهوده ومبادراته يف جم��ال امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات .وتعد “عالمة امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات”
التي تقدمها غرفة دبي من �أرفع م�ستويات التكرمي ملمار�سات اال�ستدامة
التي تطبقها امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وتهدف �إىل ت�شجيع امل�ساهمة يف بناء
م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة لدولة الإمارات العربية املتحدة ،كما �أن “عالمة
امل�س�ؤولية االجتماعية” تتبنى معايرياً عاملية وت�ضمن ارتباط امل�ؤ�س�سات
ببيئة الأعمال املحلية يف الوقت نف�سه ،ويقوم برنامج عالمة امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات يف غرفة دب��ي ب��درا��س��ة وتقييم املنهجيات التي
ت �ت �خ��ذه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ات ع �ل��ى �صعيد
امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة لل�شركات
واال� �س �ت��دام��ة ع�ب�ر �أرب� �ع ��ة جم��االت
ت�أثري رئي�سية ت�شمل :مكان العمل
وال�سوق واملجتمع والبيئة.
وي�شارك بنك الإم��ارات دبي الوطني
يف الربنامج للمرة الأوىل ،وقد �سجل
معد ًال �إجمالياً ن�سبته  ،70%وهو
�أعلى من املتو�سط البالغ 66.4%
وك��ان��ت ف �ئ��ة “املجتمع” م��ن �أب ��رز
نقاط القوة التي مت ّيز بها البنك.
ل �ط��امل��ا ك � ��ان ب �ن��ك الإم � � � � ��ارات دبي
الوطني �س ّباقاً �إىل الرقمنة ويطبق
ع��دة برامج وم�ب��ادرات تهدف �إىل توفري قيمة م�ضافة جلميع الأطراف
املعنية يف خمتلف الأ�سواق التي ين�شط فيها .وا�ستناداً �إىل ا�سرتاتيجيته
ال�شاملة لال�ستدامة ،ي�سعى البنك للم�ساهمة واال�ستثمار يف برامج وحلول
امل�س�ؤولية االجتماعية املن�سجمة م��ع �أه��داف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة و”ر�ؤية الإمارات” .وباعتباره رائداً على م�ستوى املنطقة يف جمال
مبادرات اال�ستدامة� ،ساهم بنك الإم��ارات دبي الوطني ب��دور حم��وري يف
دعم �أ�صحاب الهمم وتعزيز الوعي املايل ومتكني املر�أة وال�صحة والعافية
وتنمية املجتمع والبيئة على مدار الأعوام القليلة املا�ضية.

ما�سرتكارد تعر�ض م�ستقبل حلول
الدفع الذكي يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -وام:

�سلطت غرفة دبي من خالل لقاء م�صور جديد �ضمن �سل�سلة فيديوهات
مبادرة “الطريق �إىل �إك�سبو  2020ال�ضوء على دور وجهود ما�سرتكارد
ب�صفتها ال�شريك الر�سمي لتكنولوجيا ال��دف��ع للمعر�ض وذل��ك خالل
لقاء مع خالد اجلبايل الرئي�س الإقليمي ل�شركة ما�سرتكارد يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إفريقيا حت��دث خ�لال��ه ع��ن تكنولوجيا الدفع
الذكية وم�ستقبل هذا النوع من املعامالت .وقال اجلبايل “ �شريك تقنية
املدفوعات الر�سمي من فئة �شريك �أول لإك�سبو  2020دبي ف�إننا نعمل
على متكني جتارب الدفع �أثناء املعر�ض واالرتقاء بها لتكون �آمنة و�سريعة
��س��واء ك��ان��ت ع�بر الإن�ترن��ت �أو على �أر� ��ض امل�ع��ر���ض .كما نعمل يف الوقت
ذاته على و�ضع حلول م�ستقبلية تواكب متطلبات العمالء واحتياجاتهم
انطالقاً من قناعتنا الرا�سخة ب�أن التغري امل�ستمر الذي ت�شهده التقنيات
احلديثة يرتافق مع تغري يف جتارب وحلول الدفع».

والتطوير �أول مبنى يتم �إن�شا�ؤه بتقنية
الطباعة ثالثية الأبعاد يف دولة الإمارات
العربية املتحدة تتم طباعته بالكامل يف
موقع امل�شروع و�أول خمترب يف العامل
يتم �إن���ش��ا�ؤه با�ستخدام ه��ذه التقنية».
و�أ�ضاف “ ب�صفتها �أحد �أع�ضاء التحالف
اال�سرتاتيجي للطباعة ثالثية الأبعاد
ال��ذي �أط�ل�ق��ه �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل عهد
دب��ي رئ�ي����س املجل�س التنفيذي رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل
وال��ذي يهدف �إىل ت�سريع اعتماد هذه
التقنية وا�ستخدامها لدعم القطاعات
احل �ك��وم �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال�صحية
والعلمية تعتمد الهيئة تقنية الطباعة

ثالثية الأبعاد ك�أحد احللول االبتكارية
ل�ب�ن��اء ال �ن �م��اذج وت���ص�ن�ي��ع ق�ط��ع الغيار
لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع».
و�أكد معاليه �أن دبي توفر بيئة حمفزة
لت�شجيع �أعمال البناء با�ستخدام تقنية
ال�ط�ب��اع��ة ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد وا�ستقطاب
ال�شركات الرائدة يف هذا املجال م�شريا
�إىل �أن ا� �س �ت �خ��دام ال �ط �ب��اع��ة ثالثية
الأبعاد يف جمال البناء ي�سهم يف خف�ض
التكلفة وتقليل امل��دة ال�لازم��ة لتنفيذ
�أع�م��ال البناء مب��ا ي�سهم يف دف��ع عجلة
االق �ت �� �ص��اد �إ� �ض��اف��ة �إىل احل �ف��اظ على
البيئة من خالل تقليل ن�سبة املخلفات
الناجتة عن �أع�م��ال البناء .من جانبه
�أ�شار املهند�س وليد بن �سلمان النائب

ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س ل �ق �ط��اع تطوير
الأعمال والتميز يف هيئة كهرباء ومياه
دب��ي �إىل �أن مركز البحوث والتطوير
ال �ت��اب��ع ل�ل�ه�ي�ئ��ة يف جم �م��ع حم �م��د بن
را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية
ي��دع��م تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد
لإنتاج معدات تتمتع بقدرة عالية على
مقاومة احلرارة العالية وعوامل املناخ
القا�سية وتعد الهيئة �أول م�ؤ�س�سة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي تعتمد
تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد املعدنية
با�ستخدام اخل�ي��وط والأ� �س�لاك والتي
تتميز بدقتها العالية ودورها يف تقليل
ال��وق��ت والتكلفة وحت���س�ين الإنتاجية
والكفاءة وتعزيز االبتكار.

يذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي دخلت
م��و��س��وع��ة غيني�س لل��أرق��ام القيا�سية
مطلع ال�ع��ام اجل ��اري ع��ن �أك�ب�ر من�ش�أة
لإنتاج الطاقة با�ستخدام الغاز الطبيعي
يف مكان واحد وذلك يف جممع حمطات
جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية املياه
بقدرة  9547ميجاوات من الكهرباء.
وت �� �س �ع��ى ال �ه �ي �ئ��ة ل �ت �� �س �ج �ي��ل رقمني
ق �ي��ا� �س �ي�ين ج ��دي ��دي ��ن ع ��ن �أع� �ل ��ى برج
�شم�سي يف ال�ع��امل ب��ارت�ف��اع 262.44
م�ت�را و�أك �ب�ر حم�ط��ة لإن �ت��اج الكهرباء
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة ال�شم�سية املركزة
ب�ق��درة  700ميجاوات �ضمن املرحلة
الرابعة من جممع حممد بن را�شد �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية.

غرفة الفجرية تبحث العالقات االقت�صادية والتجارية مع كوريا
•• الفجرية-وام:

بحثت غ��رف��ة جت��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�ف�ج�يرة م��ع القن�صلية
العامة جلمهورية ك��وري��ا �سبل تعزيز ع�لاق��ات التعاون
االق�ت���ص��ادي وال�ت�ج��اري و�إم�ك��ان�ي��ة خلق ع�لاق��ات تعاون
م�شرتك بني �أ�صحاب االع�م��ال يف الفجرية وجمهورية
ك��وري��ا .ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال ��س�ع��ادة � �س��رور حمد
ال��زوه��ري ال�ن��ائ��ب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة الغرفة
�سعادة مون بيونغ جون القن�صل العام جلمهورية كوريا
ب��دب��ى بح�ضور �سعادة ك��ل م��ن خمي�س حممد الزيودي
�أمني ال�سر وخالد خلفان الكعبي �أمني ال�صندوق وحممد
�أحمد اليماحي و�سيف علي �سيف العطر وعائ�شة حممد
اجلا�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سلطان جميع الهندا�سي
مدير عام الغرفة.
وثمن �سعادة �سرور ال��زوه��ري تطور وازده��ار العالقات
االقت�صادية والتجارية ب�ين االم ��ارات العربية املتحدة

وج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا ب�صفة ع��ام��ة وب�ي�ن �إم� ��ارة الفجرية
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
االرت �ق��اء مب�ج��االت ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واالق�ت���ص��ادي مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة ل��دى اجل��ان�ب�ين  .وا�ستعر�ض
�سعادة �سلطان جميع الهندا�سي مدير عام الغرفة خالل
اللقاء ال�سمات االقت�صادية التي تتميز بها �إمارة الفجرية
وموقعها اجلغرايف واال�سرتاتيجي و�إطاللتهاعلى خليج
عمان واملحيط الهندى ما جعلها مركزاً حيوياً حلركة
ال�سفن التجارية ما بني ال�شرق والغرب  .و�أ�شار اىل �أن
ميناء الفجرية يعترب الثاين عاملياً يف جمال تزويد ال�سفن
بالوقود كما حتتل منطقة الفجرية لل�صناعة البرتولية
“ ف��وز “ املرتبة الثالثة يف جم��ال تخزين النفط على
م�ستوى العامل  .و�أكد حر�ص الغرفة على دعم العالقات
بني �أ�صحاب االعمال يف �إمارة الفجرية وجمهورية كوريا
و�إمكانية فتح ق�ن��وات للتوا�صل وت�ب��ادل املعلومات التي
ت�سهم يف خلق �شراكات ا�ستثمارية م�شرتكة .

اختيار ع�ضوين من �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار
كفائزين يف حتدي �سوبرنوفا من جيتك�س جنوم امل�ستقبل

•• دبي-الفجر:

�أعلن �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار ،املبادرة التي �أطلقتها وزارة املالية
لدعم االبتكار يف الدولة  ،عن تتويج اثنني من �أع�ضائه ،هما “فارمن»
 Farminو”كناري للذكاء اال�صطناعي»  ، Kanari AIبلقب حتدي
�سوبرنوفا من جيتك�س جنوم امل�ستقبل لعام .2021
وف��ازت “فارمن»  ، Farminمن�صة الذكاء اال�صطناعي التي تقدم ر�ؤى
م�ستقبلية للمدن الذكية ،بجائزة �أف�ضل �شركة �إماراتية .بينما ،ح�صلت
“كناري للذكاء اال�صطناعي»  Kanari AIعلى لقب �أف�ضل �شركة مبتكرة
يف جمال الذكاء اال�صطناعي حللولها املتطورة يف تكنولوجيا املحادثات
والأ�صوات باللغة العربية .و�أعلنت جلنة من اخل�براء عن الفائزين بعد
 3جوالت من العرو�ض التقدميية ،وبعد العر�ض النهائي خالل معر�ض
جيتك�س جن��وم امل�ستقبل يف مركز دب��ي التجاري العاملي ي��وم � 20أكتوبر
 .2021وق��ال��ت فاطمة النقبي ،الرئي�س التنفيذي لالبتكار وممثل
وزارة املالية يف �صندوق حممد بن را�شد لالبتكار“ :نفخر بفوز �شركتي
“فارمن»  Farminو”كناري للذكاء اال�صطناعي»  Kanari AIيف
حتدي �سوبرنوفا من جيتك�س� .إذ طورت ال�شركتان املبتكرتان تكنولوجيا
مذهلة و�أظهرتا املواهب والقدرات الالزمة للفوز خالل امل�سابقة».
و�أ�ضافت النقبي“ :يدعم ال�صندوق رواد الأع�م��ال واملبتكرين املميزين
عرب تزويدهم بجل�سات �إر�شاد
وتوجيه متخ�ص�صة يف جمال
�أعمالهم ،والإ�ضافة �إىل �شبكة
ع�لاق��ات�ه��م امل�ه�ن�ي��ة  ،وفر�صة
الو�صول �إىل الأ�سواق اجلديدة،
املي�سر لتحقيق منو
والتمويل ّ
وت ��أث�ي�ر م���س�ت��دام�ين .و ُتوجت
ف��ارم��ن»  Farminو”كناري
للذكاء اال�صطناعي» Kanari
 AIكفائزتني ب�سبب ت�أثريهما
الإيجابي الكبري على املجتمع،
وحلهما مل�شاكل واقعية».
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 116335 :بتاريخ2008/07/14 :
امل�سجلة بالرقم 116335 :بتاريخ2010/09/27 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 80455 :بتاريخ2006/05/09 :
امل�سجلة بالرقم 80455 :بتاريخ2007/02/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 6277 :بتاريخ1994/05/18 :
امل�سجلة بالرقم 6277 :بتاريخ1995/12/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم302796 :بتاريخ2018/12/06 :
امل�سجلة بالرقم302796 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1453 :بتاريخ1993/08/11 :
امل�سجلة بالرقم 1453 :بتاريخ1995/19/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 138115 :بتاريخ2010/01/17 :
امل�سجلة بالرقم 138115 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 128556 :بتاريخ2009/04/26 :
امل�سجلة بالرقم 128556 :بتاريخ2010/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 125619 :بتاريخ2009/02/08 :
امل�سجلة بالرقم 125619 :بتاريخ2010/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 158759 :بتاريخ2011/06/19 :
امل�سجلة بالرقم 158759 :بتاريخ2013/02/27 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 14837 :بتاريخ1996/02/10 :
امل�سجلة بالرقم 14837 :بتاريخ1997/07/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 14836 :بتاريخ1996/02/10 :
امل�سجلة بالرقم 14836 :بتاريخ1997/07/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145702 :بتاريخ2010/08/05 :
امل�سجلة بالرقم 145702 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2نوفمرب  2021العدد 13381
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181471 :بتاريخ2012/11/05 :
امل�سجلة بالرقم 181471 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 174779 :بتاريخ2012/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 174779 :بتاريخ2013/12/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1690 :بتاريخ1993/08/23 :
امل�سجلة بالرقم 1690 :بتاريخ1995/09/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 161945 :بتاريخ2011/09/05 :
امل�سجلة بالرقم 161945 :بتاريخ2012/06/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 215778 :بتاريخ2014/08/12 :
امل�سجلة بالرقم 215778 :بتاريخ2015/01/05 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 215777 :بتاريخ2014/08/12 :
امل�سجلة بالرقم 215777 :بتاريخ2015/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 196667 :بتاريخ2013/08/20 :
امل�سجلة بالرقم 196667 :بتاريخ2014/09/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 182924 :بتاريخ2012/12/04 :
امل�سجلة بالرقم 182924 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/01 :
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حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ
م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2021  نوفمرب10 اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
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ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ
600219
600226
603635
607052
607876
608098
608274
608453
661945
662436
663037
822605
831693
831999
832000
832002
832284
832345
832430
832432
832566
832828
832829
832830
832947
833335
833695
833750
834424
834479
834927
835533
835756
835957
836042
820937
855494
856158
845732
849097
854431
854195
856108
856091
853220
853979
852362
852924
854187
855412
660324
823924
605991
631758
607596
200867
824981
826259
828377
829657
828397
841983
842017
830512
841831
841828
841843
841969
602942
612918
670154
820800
632619
609706
673250
674364
673718
632537
825741
667988
675269
656152
659196
861343
861353
861354
861355
861360
861364
861365
861367
861372
861382
861385
861388
861389
861394
861395
861398
861402
861403
861409
862446
862447
862449
862458
862482
862491
862496
862507
862517
862521
862527
862532
862642
862687
862715
862717
862719
862722
862724
608035
848312
844751
843179

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
RENAULTDUSTER
RENAULTDUSTER
TOYOTAPRADO
MercedesE240
HYUNDAITUCSON
HYUNDAICOUNTY
TOYOTAPRADO
INFINITIG35
GMCYUKON
CASE580T
TATALPO1618
JCB3CX
NISSAN2400
MERCEDESS400
FIAT500
BMW325
NISSANPATHFINDER
TOYOTAHILUX
TOYOTAHIACE
SUNWINSWB6120
TOYOTACOROLLA
MERCEDESCLS350
GMCYUKON
MERCEDESS500
TATALPO1618
KIAPICANTO
TATA1316
RENAULTKOLEOSSUV
TOYOTAHIACE
HYUNDAIELANTRA
RENAULTKOLEOSSUV
TOYOTAINNOVA
PORSCHEPANAMERA
ASHOKLEYLANDFALCON
NISSANSUNNY
HondaMotorbike
NISSANXͲTRAIL
HONDAACCORD
TOYOTAYARIS
HONDACIVIC
MITSUBISHILANCER
MITSUBISHILANCER
MITSUBISHIPAJERO
NISSANSENTRA
FORDFUSION
TOYOTAFORTUNER
TOYOTAYARIS
BMW745I
TOYOTAFORTUNER
OPELINSIGNIA
TOYOTACAMRY
KIASORENTO
MitsubishiLancer
NissanSunny2004
NissanUrvan
OpelOmega
NISSANSUNNY
JEEPWRANGLER
TOYOTAHIACE
MERCEDES303
BONLUCKJXK6128
HYUNDAIELANTRA
TOYOTACOROLLA
MazdaBus
LEXUSLS460
NissanSunny
TOYOTACAMRY
GMCYukon
NissanAltima
530 ϱ ϭϳϠϳΑΩ ϡ ϲΑ
ToyotaYaris
TOYOTAHILUX
N/AN/A
AUDIA5
TOYOTAHIACE
NISSANSUNNY
HYUNDAISONATA
TOYOTACorollaN/A
KIACERATO
HYUNDAIVELOSTERͲ2013
HOWOZZ1317N3267C
KiaSportage
ͲͲ
SCANIAP380
AUDIS8
ASHOKLEYLANDFALCON
ASHOKLEYLANDFALCON
TOYOTAHIACE
TOYOTAHILUX
TOYOTAYARIS
AUDIS8
AUDIS7
TOYOTAYARIS
TOYOTAHILUX
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
TOYOTACOASTER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
CASE150SR
TATALPO1618
JCB535140
ASHOKLEYLANDFALCON
TATALPO1618
JCB540Ͳ170
ASHOKLEYLANDFALCON
ASHOKLEYLANDFALCON
ASHOKLEYLANDFALCON
ASHOKLEYLANDFALCON
AshokLeylandFalcon
ASHOKLEYLANDFALCON
MANITOUMT1840
TOYOTAHILUX
MITSUBISHICANTER
MITSUBISHICANTER
TOYOTAYARIS
TOYOTACAMRY
ToyotaRAV4
NISSANURVAN
KIAPICANTO
VOLKSWAGENTOUAREG
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ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
87841
69928
19712
43026
93777
91554
14158
85027
435
96406
87805
38964
78465
8241
18974
22013
77415
53249
95337
59472
80835
2052
2051
1494
41076
89174
54935
16821
63868
62906
8285
84946
16400
79650
72709
10669
55915
99952
53203
93254
57342
53112
27191
83996
13968
78289
21256
20054
98531
40560
81057
53561
61944
56170
NoPlate
96225
98972
8419
72554
99715
83237
50086
38316
45111
1358
41076
27542
89481
24588
42366
87350
17377
87273
65750
29597
85405
46893
58178
10557
36065
31593
48085
95998
93798
63267
85723
59529
81870
38034
57389
17688
8578
93342
17381
66504
19902
66709
66915
85715
37220
99465
91755
85691
93162
97309
57422
17505
74216
76299
41862
59241
64836
85704
80123
80720
59070
37110
74696
50718
82943
55104
82817
97928
89170
6064

ϲλΎηϟ ϡϗέ
VF1HSRCH9GA545345
VF1HSRCH7GA545361
JTEBU25J385139558
WDB2100611B033233
KMHJM81B38U824890
KMJHD17FX5C024801
JTEBU23J695158512
JNKBV61E17M201043
1GKS28EF5DR217225
NCHH04341
MAT449253G0L01214
JCB3CX4TP02260599
3N6DD23X1FK040001
WDDUG6FB9GA203939
ZFBNF1BHXKP777764
WBAVB110X6KT64277
5N1AR2M59FC669916
MR0CX8CD9J0694096
JTFPX22P0D0041466
LSFD132E1GC000101
RKLBB9HE9F5033777
WDDDJ56X09A156777
1GKUKBE01AR250476
WDD2211711A021912
MAT449253F0L00483
KNABX512XGT141150
MAT38906780L02045
VF1HGRND0JC273596
JTGRX12P0G8047207
KMHD741F2HU144222
VF1HGRND2HC246782
MHFXX43GXD0048285
WP0ZZZ97ZHL122436
MB1PBEJA0BH1B7857
MDHBN7AD9GG716059
ME4KC09CMD8622765
JN1BT2MUXFW000167
1HGCR2675EA610241
MHFBT9F38F6041444
1HGEM22054L004831
JMYSRCS1ADU704758
JMYSTCY4AGU726784
JMYLRV95WAJ702588
MNTBB7A94E6009080
3FA6P0HD1HR293387
MHFYU59G0F7048218
JTDKW9D37ED545581
WBAGL61010DM63620
MHFYX59G2C8028551
W0LGM5ED2D1039358
6T1BF9FK1EX483789
KNAKU8114E5506263
JMYSRCS1AAU711549
JN1EN61S71W006325
JN1MA4E24Z0600410
W0L0VBP69W1007597
MDHBN7AD3FG717805
1C4HJXAG0KW539433
JTGJX02P0F5043374
9BM3821843B304708
LA9C08RW5EBJXK001
KMHDG41C5FU406544
JTDBZ42E39J023360
JM3SD35E0W0104314
JTHGM46F595034875
MDHBN7AD2EG512782
6T1BE33K65X518055
3GKFK16Z45G176735
1N4AL11D25C322332
WBADT61083CJ54059
MHFBT9F30F6029076
MR0EW12G7E2034745
JTFHX02P1E5003094
WAUACBFH8EN003658
JTGRX12P7F8043928
MDHBN7AD0GG700221
5NPE34AF5GH382692
RKLBB9HEXF5140840
KNAFJ4119G5915946
KMHTC61C2DU133126
LZZ5BXSB4FN936285
KNAJE553387515757
JMYLYV95WFJ721913
XLEP6X400C5285205
WAUA2BFD6DN019940
MB1PBEFAXGU1A1849
MB1PBEFA4GUFA3451
JTGRX12P4A8020969
MR0FX22G0D1357868
JTDKW923X75043082
WAUA2BFD7DN016125
WAUS2CFC1EN000554
MHFBT9F33F6031338
MR0FX22G1E1112871
JL7B6E1P3FK024969
JL7BCE1J0DK023795
JL7B6E1P5FK024973
JL7B6E1P9FK024958
JL7B6E1P2GK001846
JTGFK5188E4018254
JL7B6E1P0GK019973
JL7B6E1P8GK019400
JL7B6E1P3GK001953
NBM426914
MAT449253G0L00056
JCB5APSGE81509520
MB1PBEJA2DH1D8129
MAT449253G0L00070
JCB5AFKGH02343250
MB1PBEFAXHUDA6771
MB1PBEFA6HUDA6749
MB1PBEFA5FUAA1062
MB1PBEFA8GU1A1848
MB1PBEFA4GUFA3465
MB1PBEFA7GUFA3301
912464
MR0FX22G7D1358273
JL7B6E1P7HK006574
JL7B6E1P6HK006565
MR2KT9F35G1199548
6T1BF9FK6CX403626
JTB72SC11W0174922
JN6BE6DS3F9015313
KNABX5124GT141323
WVGCM77L54D043267

ϪϳοϘϟ ϡϗέ
2018/1558 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/1558 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2015/649 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2003/3871 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2008/8359 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2012/1391 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/1296 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2012/2382 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/4646 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3793 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/5042 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/4189 ϲϟΎϣϋ ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
2018/2322 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/3349 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1530/2020ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3613 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9085 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1205 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/6730 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/6088 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/300 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9085 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2021/2881 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1186 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/6449 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/2109 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/11 ϝΩϋ ΏΗΎϛ έέΣϣ ΫϳϔϧΗ
2020/7262 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/362 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2020/7507 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2018/2393 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/187 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2014/3247 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/4318 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/637 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
2020/128 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/729 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/6187 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/6944 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/615 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/806 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/1976 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5516 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1431 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2018/280 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3308 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/4571 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2004/3230 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
1511/2001ϡΎϛΣϷ ΫϳϔϧΗ
1511/2001ϡΎϛΣϷ ΫϳϔϧΗ
2020/1018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1712 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/545 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1612 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2017/53 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2009/345 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/745 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3062 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2015/2358 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2711 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
607/2010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2007/4144 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/161 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4837 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/545 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2646 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2047 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2021/1405 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/2226 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
121/2021 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/5093 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7587 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/993 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/4149 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2002/3875 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
589/2016ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
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حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003318مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه :لوريتا اي�سبار تريو�شيا
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ  :خالد عبدهلل ح�سني عبدهلل احلمادي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  5221درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1845/2021/300ا�ستئناف مدين

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  7567/2021/13عمايل جزئي

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
م��و��ض��وع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  505/2021م��دين ج��زئ��ي وال��ر��س��وم وامل�صاريف
واالتعاب.
م�ست�أنف  :اتالنت�س لل�صرافة
عنوانه  :دب��ي  -رق��ة البطني � -شارع املكتوم  -مبنى ام ام ت��اور  -ال��دور ال�ساد�س  ،مقابل فندق �سمايا  -مكتب رقم
 ، 602الهاتف  - 042590184 :هاتف حممول  - 0504591190 - 0563806503 :بريد الكرتوين :
 fs4591190fs@gmail.comوميثله  :فريد فريوز حممد علي احل�سن
املطلوب �إعالنه  :عادل �أمني حممد �أمني مري مري � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  505/2021مدين جزئي
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س املوافق  2021/11/4ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية العمالية ال�ساد�سة رقم 29
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 72482دره ��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف رق��م ال�شكوى
()MB218130259AE
املدعى  :دينا تي�سري توفيق الدويك  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -منطقة دبي الريا�ضية � ،شارع قولف  ،بناية
يوني�ستيت �سبورت تاور  ،الطابق � ، 2شقة  - 10بالقرب من فندق جراند قاردن  ،مكاين 70544 ، 18810
املطلوب �إعالنهما  -1 :دريك �أند �سكل انرتنا�شيونال (�ش م ع) �صفته  :اخل�صم املدخل
 -2دريك �أند �سكل اجنينريجن �ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 72482درهم) والر�سوم
وامل�صاريف رقم ال�شكوى ( )MB218130259AEوحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة
� 11.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8799

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8790

�أي بي اي�س انرتنا�شيونال للتجارة �ش ذ م م
�ضد
املنذر �إليهم  - 1 /بيفر جلف للخر�سانة اجلاهزة (م م ح)
 -2راجي�ش كومار كري�شنا ( -هندي اجلن�سية)
املو�ضــــــــــــــــوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره( 545,485,50درهم فقط خم�سمائة وخم�سة واربعون
الفا واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما وخم�سون فل�ساً) بالإ�ضافة ايل الفائدة القانونية %12
ف�إن املنذر مبوجب هذا الإنذار يخطر كل من املدين الرئي�سي والكفالء ال�ضامنني ب�ضرورة �سداد املديونية
البالغة ( ٥٤٥,٤٨٥,٥٠دره��م  -فقط خم�سمائة وخم�سة واربعون الفا واربعمائة وخم�سة وثمانون درهما
وخم�سون فل�سا) بالإ�ضافة ايل الفائدة القانونية  %١٢فورا وخالل مده �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ
هذا الإنذار ،ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة �أعاله � ،سيبادر املنذر �إىل رفع الأمر
للمحكمة املخت�صة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم ال�ست�صدار �أمر �أداء ،وفقاً للمادتني ( )٦٣،٦٢من
الالئحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية ،وذلك حفاظاً على كافة حقوق املنذر ،مع املطالبة بالإ�ضافة
�إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�سوم التقا�ضي.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030161
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد ا�سحاق حممد يو�سف ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش,
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حبيب عمر
جيالين -اجلن�سية :الهند ,بالرخ�صة امل�سماه (جنمة النهار للتجارة) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778491ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030086
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا لـدى اجلميع ب�أن ال�سيد  :بـاتني اخرت الزمان  -بنغالدي�شي اجلن�سية -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( ، )100%وذل��ك �إىل ال�سيد :
حممد �سامل حممد مانك  -بنغالدي�شي اجلن�سية  ،وذل��ك يف امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل
خدمات امل�سماه (ق�صر النهدة لكي املالب�س) والتي ت�أ�س�ست ب��إم��ارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة جتارية رقم ( ،)615028وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جوناثان ماريو تو�سينت
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0003058جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :جوناثان ماريو تو�سينت
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك م�صر
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  140160درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية ,املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007215أمر اداء

�إىل املحكوم عليه:علي احمد �سعيد عليوه ال�شحي  -العنوان9379847 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة االديب التجارية وميثلها بالوكالة
ال�سيد/حم�سن حممد علي ع�صفور بالتايل ن�ص احلكم انه بتاريخ2021/9/20:
بعد االطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
(�سبعة واربعون الف ت�سعمائة ت�سعة وع�شرون درهم والزمته بامل�صروفات -
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

ا�شعار بالت�صفية

رئي�س ال�شعبة

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

حمكمة ال�شارقه الإحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/0007787

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب  :املدعي (ة) � :سعید حممد امنی اتون
اىل  :املدعي عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
املدعي عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
اقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
 )1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  604الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل
هذه االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماه و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00021003واملقرر بتاريخ  ،2021/11/16ال�ساعة  8.30والذي �سيعقد
يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع
وزارة العدل  /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/searchبوابة اجلل�سات
الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا الهاتف بيانات الإجتماع  :رقم
الإجتماع EM00021003
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد ا�سماعيل حممد هارون  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%40وذلك �إىل
ال�سيد :ن�صار كاري�شان فيدو – اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (ال�صايف لرتكيب
املظالت) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )779035ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
حمكمة ال�شارقه الإحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/0007787

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب  :املدعي (ة) � :سعید حممد امنی اتون
اىل  :املدعي عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
املدعي عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
اقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
 )1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
 )3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  604الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل
هذه االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماه و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00021003واملقرر بتاريخ  ،2021/11/16ال�ساعة  8.30والذي �سيعقد
يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع
وزارة العدل  /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/searchبوابة اجلل�سات
الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا الهاتف بيانات الإجتماع  :رقم
الإجتماع EM00021003
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0025523

املخطـر � :شركه �سفن �سيز ملقاوالت البناء ذ م م – املرخ�صه من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )521842وميثلها
املدير ال�سيد  /م�سعود الرحمن عبدالرحمن  -وميثله بالتوقيع مبوجب وكاله رقم ( )SH20191211D33711ال�سيد  /عبد
العزيز احمد حممد مال عي�سى – اجلن�سية جزر القمر ويحمل بطاقه هويه  - 784197796413041العنـوان  /ال�شارقة
هاتف رقم 0508599620 /
املخطر اليه  /ا�ساف �سم االمرى  ،اجلن�سية  ،تركيا
العنوان /دبي – انرت�شونال �سيتي  -احلي الربيطاين –  Y50بناية – �شقه رقم 310
هاتف رقم 0525660744 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  50000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  50000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  000013مببلغ  50000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/17وامل�سحوب على بنك االمارات دبي
الوطني .وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ،
ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك

الكاتب العدل

ا�شعار ت�صفية
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
دولبي ميدل اي�ست منطقة حرة  -ذ م م  ،هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة
م�سجلة لدى �سلطة دبي للتطوير مبوجب الرخ�صة رقم  19008وعنوانها امل�سجل يف مدينة
دبي للإعالم  ،دبي ،الإم��ارات العربية املتحدة"( ،ال�شركة") ،تعلن �أنه وفقا لقرار ال�شركاء
بتاريخ  25اغ�سط�س 2020؛ �سيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإج��راء املن�صو�ص عليه يف
املادة  101من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة .2016
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ هذا
الإ�شعار عن طريق الربيد امل�سجل �أو االت�صال بـ:
ال�سيدة تاال �شومر
بيكر مكنزي حبيب املال
�ص.ب2268 :.
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم0097144230000 :
tala.shomar@bakermckenzie.com
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

اعالن املدعي عليها ن�شرا يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب  :املدعي (ة) جوان �سليمان �سليمان
اىل املدعي عليها  :اعمار اخلليج ملقاوالت البناء  -ذ م م
قد اقام الدعوى يطالب فيها :
 الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )100000درهم الزام املدعي لعيه بدفع الر�سوم وامل�صروفات اعالن املدع عليه باجلل�سة والئحة الإدعاء �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00018635واملقرر بتاريخ  ، 2021/11/14ال�ساعة  8.30والذي �سيعقد
يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع
وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف بيانات
الإجتماع :
رقم الإجتماع EM00018635
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

�إجتماع خربة

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029904
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب ��أن ال�سيد :حممد م�سود بـارف�س حممد ماهابول علم  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد :رفيق اال�سالم ايه �ساتر موندول  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،ويرغب يف البيع والتنازل
عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذل��ك �إىل ال�سيد :مهدی ح�سن نور نبی
بتواری  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا الزيتون) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )551273ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت
اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر ه��ذا االع�لان للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

االمارات العربية املتحدة

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0006853

مركز �سعادة املتعاملني

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

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030168
تنازل /بيع

نورتون اليف لوك ايرلندا ليمتيد ،فرع ل�شركة �أجنبية قائمة مبوجب قواعد ولوائح �سلطة
دبي للتنمية وم�سجلة مبوجب ترخي�ص رقم  19722وعنوانه يف مدينة دبي للإنرتنت ،
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة («الفرع») ،يعلن �أنه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ  23يونيو
2020؛ �سيتم حل الفرع اختياريا مبوجب الإج��راء املن�صو�ص عليه يف امل��ادة  101من
اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة .2016
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد الفرع عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ هذا
الإ�شعار عن طريق الربيد امل�سجل �أو االت�صال بـ :ال�سيدة تاال �شومر
بيكر مكنزي حبيب املال
�ص.ب - 2268 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم0097144230000 :
tala.shomar@bakermckenzie.com
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

االمارات العربية املتحدة

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

املنذر  :عبدالرحمن �إ�سحاق حممد قا�سم العو�ضي  -ب�صفته  :امل�ؤجر
املنذر اليه  :حممد �شعبان �إ�سماعيل  -ب�صفته  :امل�ست�أجر ( -جمهول حمل االقامة)
فـان املنـذر ينـذر املنـذر �إليــه بـ�ضــــرورة �ســداد مبلـغ  18,370درهـــم (ثمانيــة ع�شــــر الــف و
ثالثمائـة و�سبعون درهـم) ،وذلـك خـالل خم�سـة ايـام مـن تـاريخ تبليـغ املنـذر �إليـه بهـذا الإنذار
قانونيـا ويحمـل املنـذر �إليـه كـافـة امل�سـ�ؤولية القانونيـة و�ســوف ي�ضـطـر املـنـذرالـي ت�سجيل دعــــوي
امــر�أداء اللـــزام املنــذر اليـه بال�سـداد واذا تعنـت املنـذراليـه وعـدم ال�سـداد بـعـد ا�ســتـالم هـذا
االنـذار ملـدة �شـهـرمـن تـاريخ �إ�سـتالمه �سـوف ي�ضـطـر املـنـذر اليـه التخــاذ االجـــــــراءات القانونيـة
مبركـز فــ�ض املنازعــات االيجاريـة وطلـب االخـالء و�ســــــداد ماي�سـتـجـد مـن مبــالغ مرت�صـده فـي
ذمـة املنـذراليــه ويحمـل املنـذر �إليـه كـافـة امل�ســ�ؤوليه القانونيـة مـع حتميــل املنــذر اليــه كافـــة
مايرتتــب علـي ذلـــك مـــن ر�ســـــوم وم�صاريف واتعاب حماماة .
الكاتب العدل

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�ضية رقم  4101/2021ايجارات ال�شارقة

اخل�صوم املدخلني  :ورثة � /أحمد حممد ترمي عمران ال�شام�سي
 -2مرمي �أحمد ترمي
 -1حممد �أحمد ترمي ال�شام�سي
 -4عمران �أحمد ترمي
 -3ف�ضيلة �أحمد على بن خاطر
 -6عبد العزيز �أحمد ترمي
 -5ماجد �أحمد ترمي
 -8ترمي �أحمد ترمي
� -7شيخة �أحمد ترمي
 -9موزة �أحمد ترمي
يتوجب عليكم باحل�ضور ب�شخ�صكم �أو وكيل قانوين الجتماع اخلربة املحدد له جل�سة يوم الثالثاء املوافق -11-09
 ،2021اجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج التوا�صل املرئية يف متام ال�ساعة ( )11:00احلادية ع�شر �صباحا عن
طريق الرابط املرفق �أدناه
"https://us05web.zoom.us/j/89045687186?pwd=bm50cHZGeUtRb21SO3EwUn
BSR2pjUT09
املرفوعة من املدعى  :حممد ترمي ال�شام�سي
كما يرجى التوا�صل مع اخلبري املنتدب على الربيد exp.dr.ebraheim@gmail.com
وللتوا�صل مع اخلربة هاتف رقم  0506805000ويف حالة عدم ح�ضوركم �ستبا�شر اخلربة عملها
مكتب اخلبري العقارى  /د.ابراهيم على لهب�ش

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

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029905
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد� /صالح عو�ض �سعيد حممد احل�ضرمي ,اجلن�سية :
االمارات ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة  /مرمي
�سيف زعل املهريي – اجلن�سية :االمارات ,بالرخ�صة امل�سماه (النربا�س خلدمات رجال
االعمال) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )739345ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029907
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد /ديني�شان كيلوت كوين نارايانان ناير كيلوت كونى – اجلن�سية :الهند يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%25إىل ال�سيد� /شم�س الدين حاجي ارا�شان �سيد علي –
اجلن�سية:الهند ،ويرغب ال�سيد� /ساجني �صالح الدين �صالح الدين – اجلن�سية :الهند – يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )25%من كامل ح�صته البالغة ( )%75وذلك �إىل ال�سيد� /شم�س الدين حاجي ارا�شان �سيد
علي – اجلن�سية:الهند ،ويرغب ال�سيد� /ساجني �صالح الدين �صالح الدين – اجلن�سية :الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )50%من كامل ح�صته البالغة ( )%75وذلك �إىل ال�سيد /في�صل كوفابرات مامو باتاكاراكات
– اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بالك دراجون للكاراتية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم ( .)625072تعديالت �أخرى :اليوجد �أي تغيري ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  - 2453 / 2021 / 11مدين جزئي

املنظورة يف دائرة �إدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى املطالبة ب�إلزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( 12,921درهم) و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة
 %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعى �شركة االحتاد للتامني �ش.م.ع فرع دبي
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  .مبنی ون �سنجل تاور  .الدور الثاين ـ مكتب رقم ( )212بجوار مركز الإمارات للعطالت ـ
مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري
املطلوب �إعالنه  -1 /ايزاك ناموجاال بويينزا � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( 12,921درهم) و الر�سوم و
امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
نود �إعالمكم �أنه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها �أعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي
تطبيق � BOTIMأمام �إدارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر  ،على هاتف رقم ( )00971502350991املوافق 2021- 11- 8
يوم االثنني وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية ال�ساعة  12:30ظ �أو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز
تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد �إمكانية الت�سوية ..الئحة الدعوى +
حافظة م�ستندات (ميكنكم االطالع عليها من خالل النظام االلكرتوين ملحاكم دبي ،لال�شرتاك يرجى التوا�صل على مركز االت�صال
)043347777

رئي�س ال�شعبة

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

تغيري ا�سـم /ف�ؤاد حم�سن �سعد بخيت العامري

تقدم املواطن (ف�ؤاد حم�سن �سعد بخيت العامري)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم
التوثيقات بتغيري ا�سمه من (ف�ؤاد) اىل(فهد) فمن
لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0030103
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /عظمت اهلل رحمت اهلل – اجلن�سية باك�ستان  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50يف الرخ�صة امل�سماه (ملحمة عظمت
رحمت اهلل) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)529802إىل ال�سيد  /زاكر اهلل رحمه اهلل – اجلن�سية باك�ستان.
تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

�إخطار عديل بالوفاء
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027417

�إخطار عديل املخطـر
املخطر  :كليفر لل�صناعات املعدنية ذ م م  -رخ�صة �صناعية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم ( )119210وميثلها املدير وال�شريك
ال�سيد � :شوجمي ناجني مباين  -اجلن�سية  :الهند وكيال عنه ال�سيد  :ديلرياج كنيباكام كنيباكام جناردان �شيتي اجلن�سية :الهند  ،و�أحمل هوية
�إماراتية رقم ( )784197603579737مبوجب الوكالة امل�صدقة من ال�سيد الكاتب العدل امل�صدق برقم ()SH20200705D38350
بتاريخ  2020/07/08العنوان -ال�شارقة  -ال�صناعية  – 15خلف بناية فالكون رقم الهاتف 0504673910:
املخطر �إليه االول  :الب�ساتني حلفر �آبار املياه وميثلها املالك  :م�صعب على جمال
العنـوان  :ال�شارقة – الذيد املنطقة الو�سطى – �شارع الذيد حمل رقم  1هاتف رقم - 068822098 / 0503706524 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( 46617درهم)
حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( 46617درهم ) درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �شيكات وعند تقدمي ال�شيك
للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي ،:
� -1شيك رقم ( )707459بقيمة ( )15000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/15وامل�سحوب على بنك اخلليج الأول ،
� -2شيك رقم ( )707460بقيمة ( )15000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/15وامل�سحوب على بنك اخلليج الأول .
� -3شيك رقم ( )707461بقيمة ( )16617درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/15وامل�سحوب على بنك اخلليج الأول .
• طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ،
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا
الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة بواقع ( )9%والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق

الكاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7509/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4989/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )181.140درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دانوب ملواد البناء �ش.م.ح
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -جبل علي  -جافزا  -البوابة رق��م  - 4دوار رق��م � -6أر���ض رق��م اي دبليو تي ايه
 - 10هاتف رق��م - 048085599:فاك�س - 043607133:رقم م�ك��اين 0751965860:بوكالة املحامي احمد
رم�ضان
املطلوب �إعالنه � -1 :سمري ميخائيل بدرو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )181140درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن حكم بالن�شر
 194/2021/38جتاري م�صارف جزئي

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

اعالن بالن�شر
 7600/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تربيل ا�س �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك �أبوظبي التجاري
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )1356142.24درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 2366/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده�م��ا -1/الن�صر للمعدات االن�شائية �� ��ش.ذ.م.م  -2حممد فايز
عبداملجيد االخر�س ب�صفته حمرر ال�شيكات ال�صادر من �شركة الن�صر للمعدات
االن�شائية �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/القد�س للمعدات  -م�ؤ�س�سة فردية
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )67081.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )146.486.61درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق
االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :براباكر نايك جانغادار نايك � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/21مبثابة احل�ضوري
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )146.486.61درهم مائة و�ستة واربعون الف واربعمائة
و�ستة وثمانون درهم وواحد و�ستون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من اليوم التايل لتاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021/6/30وحتى ال�سداد التام وبامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر
 3612/2021/16جتاري جزئي

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن بالن�شر
 4001/2021/16جتاري جزئي

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6661/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3402أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )81560درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبا�س ديالو
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى الو�صل � -شقة  - 303بجوار
مزايا �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :اي�ساك كريميح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )81560درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهم  -1 :حمزه غ��ازي حممود امل�سرتيحي  -2جولدن وورل��د للعقارات وميثلها
مالكها را�شد احمد حممد عبداهلل لوبارى  -3را�شد احمد حممد عبداهلل لوبارى
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :مهند بن حممد بن عبا�س ال�سليماين
وميثله�:سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )180.000درهم
للمدعي االول ومبلغ ( )130.000درهم للمدعية الثانية والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/21ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -االختيار االف�ضل ل�صيانة املباين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0004187مدين

�إىل املحكوم عليه :االختيار االف�ضل ل�صيانة املباين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:نور العامل عبدالكرمي بك�س  ,اجلن�سية بنجالدي�شى
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 897
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7457/2021/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دبي بال�سرت دراي مك�س ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )144.883.13
درهم مائة واربعة واربعون الف وثمامنائة ثالثة وثمانون درهم وثالثة ع�شر فل�س  ,مع الفائدة القانونية
بواقع  %6من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية تعوي�ض
قدره  )5000درهم خم�سة االف درهم كتعوي�ض جابر للأ�ضرار التي �أ�صابت املدعية من جراء قيام املدعي
عليها باالمتناع عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�سها وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه
حق من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

Tuesday

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 386/2021:عقاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :وفاء نعمة عبداجلليل � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 386/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/16ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1505/2021/322:ا�ستئناف عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021-4446أمر �أداء  ,بالزام املنفذ �ضدهم
ب�سداد مبلغ وقدره ( )42714194درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
ع �ن ��وان ��ه:ام ��ارة دب ��ي  -م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج ال �ت �ج��اري � � -ش��ارع االب � ��راج  -م�ب�ن��ى  - 014ال �ط��اب��ق - 14
مكاين2563786091:
املطلوب �إعالنهم  -1 :اح�سان ح�سن دروي�ش  -2تكنوفا باكجينغ اند�سرتيز ليمتد  -3ح�سن مياه �سليمان
دروي�ش � -4شركة ميجا�ستار التجارية ذ.م.م  -فرع  -5ايليجانت لل�صناعات �ش.ذ.م.م  -فرع  -6دروي�ش
لل�صناعات  -7ميمونه ح�سن دروي�ش  -8طالب ح�سن دروي�ش  -9تكنوفا اند�سرتيز �ش.ذ.م.م � -صفتهم
 :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )42714194درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7488/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/907جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1946535درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة املها الدولية لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي الق�صي�ص املنطقة ال�صناعية الثالثة �شربة رقم  9ملك حكومة دبي بوكالة املحاميني
حممود عزب وعبد العزيز احلمادي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ات�ش �أيه بي �إن للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1946535درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 361/2021/440:طعن مدين
املنظورة يف:الدائرة املدنية االوىل  -متييز رقم 548
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه ووق��ف تنفيذه
واحالة الدعوى اىل حمكمة اال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �ضده
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن:م�ست�شفى االمارات �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -منطقة اجل�م�يرا �� -ش��ارع �شاطئ اجل�م�يرا منطقة
ال�شاطئ مقابل جمريا بيت�ش بارك  -بجوار قناة دبي املائية مكاين رقم  - 2237587915هاتف
رقم - 043492848:فاك�س - 04392858:بوكالة املحامي
وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :جميل �سيدار  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية ,املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0001848أمر اداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007445مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ب�شري احمد خان
جمهول حمل االقامة:ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف0553510482:
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية/اجرة ال�شارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه/ب�شري احمد خان  -باك�ستاين اجلن�سية  ,تطالب فيها
بالتايل اوال:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )34409.52اربعة وثالثون الفا واربعمائة وت�سعة درهم
و 52فل�س  -ثانيا:الزام املدعي عليه الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ
ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/16امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/1م

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003136جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حجارة االميال للمقاوالت الفنية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001712عمايل جزئي

�إىل املحكوم عليه:ال�ضوء الأبي�ض للتجارة العامة ذ.م.م  -العنوان9239568 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /مطاحن املحيط ذ.م.م  ,بالتايل:ن�ص احلكم
نامر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )403298درهم
والزمتها بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :جريمن للمقاوالت املعدنية ذ.م.م
جمهول حمل االقامة:امارة عجمان  -عجمان ال�صناعية  2ار�ض رقم  - 01متفرع
من �شارع بريوت رقم الهاتف - 0565647010 - 067486133:فاك�س - 067486144:رقم
مكاين4528007849:
االعالن باللغتني العربية واالجنليزية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/14امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم - 2
دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر
بتاريخ 2021/10/28م

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  193/2021/250بيع عقار مرهون

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7487/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  2461/2021عمايل جزئي واملعدل
باال�ستئناف رق��م 1680/2021:ا�ستئناف عمايل ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )156502درهم �شامال
للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شاميم كوال بارمبيل عبدال�ستار كوال بارامبيل
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بناية برج الب�ستان  -فلور 6/606
وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد
املطلوب �إع�لان��ه  -1 :ت��ي �أرك��ان ال�شرق االو��س��ط (ف��رع) اال��س��م التجاري ط�ه��ران �أرك��ان ت��ري��دجن �أند
�سريفي�سز كو (ليمتد) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )156502درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  466/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )459745درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فاطمة حمود مزعل � ,سورية اجلن�سية ب�صفتها ال�شخ�صية وب�صفتها من ورثة املتويف/
وليد حممد تركي اجلا�سم (والدة املتويف)  -واخرون
عنوانه:االمارات � -إم��ارة ال�شارقة  -اخل��ان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخل��ان  -بناية ا�سا�س بجوار
م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  -مكتب 504
املطلوب �إعالنه � -1 :سانثانام اليك�س �سانثانام � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )459745.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5653/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املطلوب �ضدهما ي��ؤدوا لطالبة االمر مببلغ ( )261.520درهم مئتان
وواحد و�ستون الف وخم�سمائة وع�شرون درهم  ,والفائدة القانونية عنه بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة املراعي اخل�ضراء للألبان ذ.م.م وميثلها/حنان يا�سني حممود �أبو قعدان
عنوانه:االمارات  -امارة ام القيوين  -ام الثعوب  -وتعلن على وكيله القانوين مكتب رايه العامري للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية دبي  -اخلليج التجاري  -برج اوبال  -الطابق  - 20مكتب رقم  - 2006ه��ات��ف - 0097145786050:وميثله:رايه
�سامل �سهيل عوي�ضان العامري
املطلوب �إعالنهما  -1 :خلدون را�ضي �شعبان لبناين اجلن�سية ب�شخ�صه وب�صفته املخول بالتوقيع عن �شركة مالتى لينك
للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -2شركة ملتي لينك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/21:بالزام املدعي عليهما
بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ (مائتي وواحد و�ستني الف وخم�سمائة وع�شرين درهم  ,والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/8/29وحتى متام ال�سداد وبالزامهما بامل�صروفات ومببلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0007249مدين (جزئي)
�إىل  :منوج كانتيالل تهاكر
جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية بناية جنمة القناة  305الطابق 05065220480 - 3
نعلمكم بان املدعي /قرعان بارخ  -العنوان  /حمل الإقامة  :بامارة ال�شارقة منطقة املجاز برد الفردان
الطابق االول مكتب  - 0527100326 - 104رقم الهاتف 971527100326:قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
للمطالبة بـــــــ:اوال:قيد الدعوى املاثلة وحتديد �أقرب موعد لنظرها مع الت�صريح باعالن املدعي عليهما
بالئحة الدعوى وذلك للحكم له باالتي:ثانيا:بطالن اتفاقية التفاهم امل�ؤرخة يف - 2017/8/3:ثالثا:الزام
املدعي عليها ب�سداد مبلغ ( )4275892درهم اربعة ماليني ومائتان وخم�سة و�سبعون وثمامنائة واثنان
وت�سعون درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ ال�سداد  -رابعا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة .لذا يتوجب عليكم احل�ضور امام الدائرة دائرة حقوق امللكية الفكرية حمكمة
ال�شارقة االحتادية �صباح يوم  ......املوافق  2021/11/16ال�ساعة  11.30لتقدمي ما لديكم من دفاع
وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم يف املحكمة �ستبا�شر الإجراءات
القانونية يف غيابكم .مالحظة:العالن املدعي عليه باالحالة لدائرة امللكية الفكرية ن�شرا يف جريدتني
ت�صدر �إحداهما بلغة اجنبية  -حرر بتاريخ 2021/10/27
مدير اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1422/2021/208تنفيذ مدين

�إىل املحكوم عليه :حجارة االميال للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:سومون ف�ضل الرحمن
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  11929درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع/طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني
يف امارة دبي.
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع اخلليج التجاري  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الرابع 404
املطلوب �إعالنه  :حممد في�صل خان
عنوانه :االمارات  -امارة ال�شارقة  -بو�شغارة  -ال�شارقة � -شارع �شارع امللك في�صل  -مبنى بناية افنيو � - Bشقة �شقة رقم - 312
faisal@omantechnical.com - 065537087 - 0552584039
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده:عمان للمقاوالت الفنية ذ.م.م
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار �شقة
�سكنية  -رقم االر�ض  -240املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم البلدية  681-239ا�سم املبنى برامي بزن�س �سنرت ايه  -رقم
املبنى  - 1رقم الوحدة  - A804امل�ساحة  142.70مرت مربع  -مببلغ 749.180.09:درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

�إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2

�إعالن باحل�ضور �أمام اخلبري/د�.أحمد عالم

يتعني على ال�سيد/حممد عادل ر�شيد ر�شيد �أحمد  -جمهول العنوان
 او من ميثله قانونيا احل�ضور خالل �ساعات الدوام الر�سمي اىل مقر�إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي بطابق
امليزانني مبنى  Cمبجمع مباين احل�ضيبة للجوائز  -ب�شارع الثاين
من دي�سمرب مبنطقة بردبي  -وذلك حل�ضور اجتماعات اخلربة يف
الدعوى رقم 2020/767:ا�ستئناف عقاري مع اخلبري املذكور واح�ضار
جميع امل�ستندات التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى وذلك خالل �أ�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن
اخلبري املحا�سبي/د�.أحمد عالم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة �أم القيوين االحتادية ,املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  UAQCFICIPOR2021 /0000310جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه:االحتاد للأملونيوم ذ.م.م
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/8/24:قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج ذ.م.م بالتايل:قررت
املحكمة الزام املدعي عليها/االحتاد للأملنيوم ذ.م.م  ,بان ت�ؤدي اىل املدعية/املهذب
لتجارة االملنيوم والزجاج ذ.م.م مبلغ مقداره ( )44.408درهم اربعة واربعون الفا
واربعمائة وثمانية  ,فائدة ت�أخريية مقدارها � %5سنويا حتت�سب من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021/7/4وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها امل�صروفات
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 ....يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13381بتاريخ 2021/11/2
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007668مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه :نورودين ادميوال اوالديجو
جمهول حمل االقامة/ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي
بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف0586209658:
بناء على طلب املدعية:اجرة ال�شارقة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/15امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )3
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/1م
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد عدد من النا�شرين واملتخ�ص�صني بقطاع الن�شر ،يف جل�سات
اليوم الثاين من �أعمال الدورة  11من م�ؤمتر النا�شرين ،الذي
يقام بالتعاون مع االحتاد الدويل للنا�شرين ،الذي انطلقت
فعالياته �أم�س الأول الأح��د� ،أهمية ابتكار طرق جديدة
للو�صول �إىل القارئ لتعزيز مبيعات الكتب وا�ستك�شاف
�أ�سواق جديدة ،من خالل تناول جتارب عدد من النا�شرين
امل�ستقلني وعر�ض �أ�سرار جناحهم خالل فرتة الوباء.

34

�ضم م�شاركني من �إفريقيا و�أوروبا والواليات املتحدة

«م�ؤمتر النا�شرين» يبحث م�ستقبل قطاع الن�شر واحل�ضور املتنامي َّ
للكتاب الأفارقة يف العامل

وانطلقت �أعمال اليوم الثاين بح�ضور كل
من ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي،
رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين ،و�سعادة
�أح�م��د ب��ن رك��ا���ض ال�ع��ام��ري ،رئي�س هيئة
ال�شارقة للكتاب ،وال�ف��ائ��ز بجائزة نوبل،
ال�ك��ات��ب وال��روائ��ي ال�ت�ن��زاين ع�ب��د ال ��رزاق
ق� ��رن� ��ح ،وع � � ��دد م� ��ن اخل � �ب ��راء املحليني
والدوليني املعنيني بقطاع الن�شر.
وج��اءت اجلل�سة الأوىل من اليوم الثاين
ل�ل�م��ؤمت��ر ب�ع�ن��وان “ازدهار ق�ط��اع الن�شر
امل�ستقل :تعزيز مبيعات الكتب” ،و�أدارها
ب��ورت��ر �أن ��در� �س ��ون ،رئ�ي����س حت��ري��ر جملة
“ببلي�شينغ بري�سبكتيف” م��ن الواليات
امل�ت�ح��دة ،و� �ش��ارك فيها ك��ل م��ن :النا�شرة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة �إمي ��ان ��وي ��ل ك ��وال� ��س ،وخالد
النا�صري ،م�ؤ�س�س ورئي�س دار املتو�سط
ل�ل�ك�ت��ب (�إي �ط��ال �ي��ا – ف �ل �� �س �ط�ين) ،وعرب
تقنية االت�صال املرئي كل من �صاموئيل
ك� � � ��والويل ،م ��دي ��ر م �ن �� �ش ��ورات اجلامعة

للطباعة والن�شر من نيجرييا ،ومي�شيل
مو�شابيك ،م�ؤ�س�س دار �إنرتلينك للن�شر
من الواليات املتحدة.
و�أ�شار مي�شيل مو�شابيك �إىل �أن �إجراءات
الإغالق خالل فرتة اجلائحة وما رافقها
م ��ن ع ��وائ ��ق ط��ال��ت ق �ط��اع ال�ن���ش��ر دفعت
ال�ن��ا��ش��ري��ن امل�ستقلني �إىل ت�غ�ي�ير منوذج
الأعمال للتكيف مع الظروف ،معترباً �أن
الأزمة مثلت فر�صة البتكار �آليات لتحقيق
زي ��ادة يف امل�ب�ي�ع��ات ،و�أن ال�ك�ت��اب ق��ادر على
اخ�ت��راق احل ��واج ��ز وج �ع��ل ال �ع��امل مكاناً
�أف�ضل من خالل دعم جتارب القراء.
و�أ��ش��ارت �إميانويل كوال�س �إىل �أن جائحة
كوفيد -19ط��رح��ت ع�ل��ى ف��ري��ق عملها
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن الأ�� �س� �ئ� �ل ��ة ح � ��ول حت��دي��ات
اال�ستدامة ،ومع ظروف اجلائحة اكت�سبت
خربة جديدة جنحت من خاللها يف حتدي
تداعيات الإغ�لاق يف فرن�سا ،وظلت توزع
الكتب وتلبي طلبات القراء عرب الهاتف.

يحاكي التطورات املعا�صرة.

م��ن ج��ان �ب��ه� ،أو� �ض��ح ��ص��ام��وئ�ي��ل ك ��والويل
�أن ال �ف�ت�رة امل��ا��ض�ي��ة � �س��اع��دت النا�شرين
امل�ستقلني على تكوين خ�برات �أ�سهمت يف
م�ساعدتهم على االنت�شار ،الفتاً �إىل �أهمية
اعتماد النا�شرين يف نيجرييا على املرونة

وا�ستثمار االنفتاح املتزايد على القراءة ،خالل الفرتة التي هيمنت فيها اجلائحة،
مقابل ا�ستفادة دور الن�شر م��ن التقنيات ورغم ال�صعوبات التي ط��ر�أت خالل فرتة
ال ��وب ��اء �إال �أن �ه ��ا ك��ان��ت ف��ر� �ص��ة حقيقية
احلديثة للو�صول �إىل العمالء.
ب ��دوره ،ق��ال خالد النا�صري �إن ال�شارقة لت�صحيح عمليات الن�شر واالهتمام �أكرث
ظلت املكان احلقيقي املنتج والداعم للكتاب ب���ص�ن��اع��ة ال �ك �ت��اب وت �ق��دمي م�ن�ت��ج جديد

الأثر املتنامي للكتَّاب الأفارقة
ويف ج�ل���س��ة ب �ع �ن��وان “حترير الأدب من
اال� �س �ت �ع �م ��ار :الأث � � ��ر امل �ت �ن��ام��ي للك ّتاب
الأفارقة” ،حت��دث ك��ل م��ن ل��وال �شونني،
م��دي��رة م �ه��رج��ان �آك ��ي ل�ل�ف�ن��ون والكتاب
بنيجرييا ،وبيتينا جابا ،الكاتبة وامل�ؤلفة
من زمبابوي ،و�إيفون �أديامبو �أوور ،م�ؤلفة
من كينيا ،و�أدارت اجلل�سة �أجنيال وات�شوكا،
ال�شريك امل�ؤ�س�س يف بوك بنك بكينيا.
وتناول املتحدثون دور العوملة الثقافية يف
ت�سريع مرحلة جديدة من تطور �صناعة
ال�ن���ش��ر ،وال �ت �ج��ارب الإف��ري�ق�ي��ة الناجحة
يف �إي �� �ص��ال الآداب وال �ث �ق��اف��ة الإفريقية
ل�شتى �أن �ح��اء ال �ع��امل ،حيث �أك ��دت �إيفون
�أديامبو �أوور وجود توجه عاملي نحو الأدب
الإفريقي ،م�شرية �إىل �أن هذا التوجه ي�أتي
يف �سياق ك��ام��ل ل�ل�إق�ب��ال على القطاعات

الإف ��ري� �ق� �ي ��ة ب �� �ش �ك��ل ع � � ��ام ،كاالقت�صاد
وال�صناعات الإبداعية ،ي�سعى �إىل التعريف
بح�ضارات القارة ال�سمراء.
م��ن جهتها� ،أك ��دت بيتينا ج��اب��ا �أن اللغة
الفرن�سية �أ��ض��اف��ت �إىل الفكر الإفريقي
الكثري من الآداب ،و�أن املطلوب هو �إزالة
اال��س�ت�ع�م��ار م��ن ذوات �ن��ا م��ن خ�ل�ال العلم
وال�ك�ت��اب��ة والأدب ،وت�سليط ال���ض��وء على
الأعمال الإبداعية الرائدة التي حتفل بها
�إفريقيا.
بدورها ،قالت لوال �شونني“ :هناك جيل
من الك َّتاب الذين كتبوا و�ألفوا بالعربية
وترجمت �أعمالهم �إىل اللغة الإفريقية،
وح��اف �ظ��ت ت �ل��ك ال�ت�رج �م��ة ع �ل��ى ال� ��ذوق
الإف��ري �ق��ي يف ن�ق��ل ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة �إىل
ال� �ق ��ارئ الإف ��ري� �ق ��ي ،وه ��ي جت� ��ارب غنية
وواعدة تعبرِّ عن الوعي املتزايد ملد ج�سور
التعريف بالثقافات العاملية ونقلها �إىل
كافة �أرجاء العامل».

ي�ست�ضيف نا�شرين وفنانني ومبدعني من  83دولة حول العامل

ملاذا يجب زيارة الدورة الـ 40لـ«معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب»؟
•• ال�شارقة-الفجر:

يجيب معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف ال�شعار
الذي اختاره لدورته الأربعني (هنا ..لك كتاب) عن
�أ�سئلة عديدة تتكرر غالباً حول جممل الفعاليات
الثقافية والإبداعية التي تقام يف املنطقة ،فمن هم
جمهور هذه الفعاليات ،وهل ميكن لأي �شخ�ص �أن
ي�شارك فيها ويح�ضرها� ،أم هي موجهة جلمهور
من املتخ�ص�صني بالأدب والفن والفكر؟
هذا ما تواجهه الكثري من الفعاليات الثقافية يف
املنطقة والعامل� ،إذ غالباً ما يخت�صر جمهورها على
املثقفني� ،إال �أن معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،مل
يكن يوماً حدثاً للكتاب وح�سب ،و�إمن��ا لكل �أ�شكال
الفنون والإبداعات واملعارف الإن�سانية ،وجنح منذ
دورات��ه الأوىل �أن يفتح �أبوابه �أم��ام فئات اجلمهور
كافة ،مبجمل اهتماماتهم ،ف�صار ينتظره ال�صغار
قبل الكبار ،ومن ال يهتمون بالقراءة قبل القراء
والأدباء والك ّتاب.
يف دورته اجلديدة التي تقام يف مركز �إك�سبو ال�شارقة
خالل الفرتة من  13 – 3نوفمرب اجلاري ،ي�ؤكد
املعر�ض على ر�سالة كر�سها ط��وال م�سرية طويلة،
وقاد فيها �أكرب حملة ثقافية يف العامل ،حتت �شعار
(�إذا مهتم ب�شي ،يعني مهتم بالكتب) ،فكانت هذه
الر�سالة رغ��م ب�ساطتها وبداهتها مثرية الهتمام
املاليني ح��ول ال�ع��امل ،فظهرت يف �إم��ارات الدولة،
وع�ل��ى م��رك�ب��ات الأج ��رة ال�شهرية يف ل�ن��دن ،وعلى
الالفتة الأ�شهر يف التاميز �سكوير يف نيويورك ،ويف
�شارع ال�شانزليزيه بباري�س ،كما حملتها القاهرة،
واململكة العربية ال�سعودية.
يحوّل املعر�ض مع كل دورة من دوراته هذه الر�ؤية
�إىل واق��ع لي�س للناطقني باللغة العربية وح�سب،
و�إمن��ا للجمهور م��ن ك��ل الثقافات وال�ل�غ��ات ،فعلى
�أر�� �ض ��ه ت�ل�ت�ق��ي ه ��ذا ال �ع��ام  1632دار ن���ش��ر من
خمتلف بلدان العامل ،وي�ست�ضيف ك ّتاب ومبدعني
وفنانني من  83دول��ة ،منهم الناطقني بالعربية،
والإجنليزية ،والفرن�سية ،والإ�سبانية ،والإيطالية،
والرو�سية ،والأردو ،والهندية ،والفلبينية ،وغريها
من اللغات العاملية.

فاملعر�ض يقدّم هذا العام  15مليون كتاب ،متثل واحلدود التي تدفع نحو الطاقة الق�صوى
 1.3مليون عنوان ،منها � 110ألف عنوان جديد للريا�ضني يف كل لعبة.
يعر�ض للمرة الأوىل يف املعر�ض.
للم�صورين الباحثني عن لقطات ا�ستثنائية
ي�سافر حمرتفو الت�صوير وهواته �إىل بلدان العامل
لهواة الفنون الب�صرية
�إىل جانب �آالف الإ�صدارات التي تقدّم تاريخ الفن ،الل�ت�ق��اط م�لام��ح وج��وه الب�شر بتنوعها الفريد،
وتقنيات �إن�ت��اج اللوحة ،وف�ن��ون الر�سم والتلوين ،وي�ت�ن�ق�ل��ون ب�ي�ن الأح� � ��داث وال �ف �ع��ال �ي��ات للو�صول
وال��زخ��رف��ة ال�ت��ي حت�ضر يف امل�ع��ر���ض م��ع نا�شرين �إىل ل�ق�ط��ات ا�ستثنائية الف �ت��ة ،وه ��ذا م��ا يختزله
من خمتلف بلدان ال�ع��امل ،يخ�ص�ص املعر�ض هذا املعر�ض بني ردهاته ،فهو املكان الذي يجمع �ضيوفاً
ال�ع��ام رك�ن�اً للر�سامني ،يتيح م��ن خالله الفر�صة وج�م�ه��وراً م��ن ك��ل ب�ل��دان ال�ع��امل ،وه��و امل�ك��ان الذي
�أم��ام املهتمني الح�تراف فنون ر�سوم كتاب الطفل ،ميكن للم�صورين فيه �أن يكونوا وجهاً لوجه مع
ويفتح �أمامهم الباب ليعر�ضوا جتاربهم على خرباء جن��وم وفنانني وم�شاهري ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاهد
ومتخ�ص�صني من حملة اجل��وائ��ز العاملية لتقييم املده�شة التي تقدمها العرو�ض الفنية والبهلوانية
وامل�سرحية التي ميكن للم�صورين اخل��روج منها
جتاربهم وتوجيههم يف م�سارهم الإبداعي.
بلقطات مميزة ون ��ادرة ،و�إىل جانب ه��ذه العوامل
فاملعر�ض ي�ق��دم كتباً الح�ت�راف الت�صوير و�إتقان
للمهتمني بامل�سرح
على ميني بوابة مركز �إك�سبو ال�شارقة ،املطلة على فنونه مبختلف اللغات.
ممزر ال�شارقة ،يف القاعة الرئي�سية للمعر�ض ،تفتح
�أبوابها طوال �أحد ع�شر يوماً �أمام ع�شاق امل�سرح من لربات البيوت وهواة الطهي
الكبار وال�صغار ،ملتابعة ع��رو���ض فنية مل�سرحيني ي�ش ّكل الطهي �شغفاً ل��دى ال�ك�ث�ير ،وخ��ا��ص��ة ربات
ومبدعني يف فنون الأداء ،توافدوا من بلدان عربية
و�أج�ن�ب�ي��ة ل �ي�ثروا جت��رب��ة زوار امل�ع��ر���ض بحكايات
وفنون �ساحرة حتمل ذاكرة بلدان كاملة.

ملتابعي جديد الآداب والعلوم واملعارف
يبحث ال�ك�ث�ير م��ن متابعي ج��دي��د �إ� �ص ��دارات دور
الن�شر العربية والأج�ن�ب�ي��ة ع��ن من�صة تتيح لهم
الو�صول �إىل الكتب ،من دون عراقيل ال�شحن� ،أو
اجلودة� ،أو غريها من التحديات التي تواجه ت�سوّق
الكتب ع�بر الإن�ت�رن��ت ،وه��ذا م��ا ي�ج��ده ال � ُق��راء يف
املعر�ض ،لي�س على م�ستوى �إ��ص��دارات دور الن�شر
ال�ع��رب�ي��ة ،وح���س��ب ،و�إمن ��ا على م�ستوى م��ا ينتجه
ال �ع��امل �أج �م��ع م��ن م ��ؤل �ف��ات يف خم�ت�ل��ف احلقول،

للمهتمني بالريا�ضة
يك�شف البحث ال�سريع يف موقع معر�ض ال�شارقة
ال��دويل للكتب ح��ول الكتب املعنية بالريا�ضة عن
مئات العناوين باللغة العربية والإجنليزية وغريها
من اللغات ،ميكن لهواة متابعة الريا�ضات الإبحار
م��ن خاللها �إىل كوالي�س و�أ� �س��رار �أب �ط��ال وجنوم
الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض� ّي��ة وال�ت�ع��رف عليهم ،ك�م��ا ميكن
للمتخ�ص�صني ق ��راءة �أح ��دث م��ا تو�صل ل��ه العلم
ح��ول ق ��درات اجل�سم الب�شري ،وتقنيات مترينه،

ال�ب�ي��وت ال �ل��وات��ي ي�ح� ّول��ن ال�ط�ع��ام �إىل رح �ل��ة بني
ثقافات وبلدان العامل ،وغالباً ما يع ّرفن البلدان
ب�أ�سرار مطابخها .من هنا يفتح معر�ض ال�شارقة
ال � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب وع �ب�ر رك� ��ن خم���ص����ص للطهي
الباب �أما الطهاة من الهواة واملحرتفني ،للتع ّرف
م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى ف �ن��ون �إع � ��داد امل� ��أك ��والت م��ع �أ�شهر
الطهاة يف املنطقة وال�ع��امل ،فيتحوّل رك��ن الطهي
�إىل م�ن���ص��ة ح � ّي��ة ل�ت�ع�ل��م �أ�� �س ��رار �إع � ��داد الوجبات
واحل�ل��وي��ات وامل���ش��روب��ات ،كما يتيح امل�ع��ر���ض �آالف
الكتب املتخ�ص�صة بالطبخ ،منها ما يقدم و�صفات
وف �ن��ون ،و�آخ ��ر يك�شف ت��اري�خ�اً ثقافياً للم�أكوالت
و�أ�صناف الطعام ،فيما يتناول �آخر الفوائد ال�صحية
للأطعمة ويع ّلم كيفية اال�ستفادة منها.
للأطفال وعواملهم ال�ساحرة
يتطلع الأط �ف��ال وال �ي��اف �ع��ون ك�م��ا �أول �ي��اء الأم ��ور
�إىل م�ن���ص��ة حت�ت���ض��ن ن �� �ش��اط ال �� �ص �غ��ار ،وتك�شف
ع��ن مواهبهم ،وتثري فيهم احلما�س نحو التع ّلم
والتجريب ،وهذا ما ي�ضعه معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب على ر�أ�س �أولوياته من خالل تنظيمه �سنوياً

ل �ب�رن� ��ام� ��ج متكامل
ينظم مئات الور�ش والفعاليات الإبداعية والفنية
واملعرفية التي يقودها متخ�ص�صون عرب و�أجانب،
يقدمون على م��دار �أي��ام املعر�ض ور��ش�اً يف �صناعة
ال ��روب ��وت ��ات ،وال��ر� �س��م ،وال �ه �ن��د� �س��ة ،والربجمة،
و�صناعة الدمى ،وغريها من املهارات التي تعزيز
جتارب الأطفال الإبداعية واملعرفية.
ملتابعي مواقع التوا�صل االجتماعي و�صنّاع
املحتوى
لأن مواقع التوا�صل االجتماعي متثل اليوم مركز
التفاعل وال�ت��وا��ص��ل وت�ق��دمي امل�ح�ت��وى الرتفيهي
والإب��داع��ي وامل�ع��ريف يف ال�ع��امل ،مينح املعر�ض عرب
من�صة ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي فر�صة ك�ب�يرة �أمام
اجل�م�ه��ور للقاء �أ��ش�ه��ر امل��ؤث��ري��ن و��ص� ّن��اع املحتوى
ال �ع��رب والأج ��ان ��ب ،ويف ال��وق��ت نف�سه مي�ن��ح هواة
�صناعة املحتوى الفر�صة الحرتاف وتعلم مهارات
وت�ق�ن�ي��ات ال�ت���س��وي��ق ال��رق�م��ي ،وال�ت���ص��وي��ر ،و�إنتاج
البودكا�ست ،والكتابة ملواقع التوا�صل االجتماعي،
وغريها من املهارات.
للمو�سيقيني وهواة العزف على الآالت
لي�س غ��ري�ب�اً �أن ي�ج��د امل�ت�ج��ول يف �أروق� ��ة معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب نف�سه �أمام فرقة مو�سيقية
ج��وال��ة ت ��ؤدي عر�ضاً فنياً يجمع ب�ين فنون الأداء
والعزف على الآالت ،ويروي يف الوقت نف�سه حكايات
وتراث �شعوب ،فاملو�سيقى ترافق الزوار وت�صحبهم
�إىل ثقافة بلدان وح�ضارات قدمية ومعا�صرة.
للكتاب والأدباء
م��ا �أن ت�برز يف امل�شهد ال�ث�ق��ايف ال�ع��رب��ي �أو العاملي
رواي � ��ة �أو جم �م��وع��ة ق���ص���ص�ي��ة �أو � �ش �ع��ري��ة ،حتى
تثار حولها الأ�سئلة ،ويتحول كاتبها �إىل حديث

املتابعني لل�ش�أن ال�ث�ق��ايف والإع�ل��ام ،فالعديد من
ال��رواي��ات ينتظر ال�ق��راء مقابلة كتابها ليتعرفوا
على كوالي�س ت�أليفها ويتعرفوا على ق�صة م�ؤلفها،
وه��ذا ما يقدمه املعر�ض جلمهور ال�ق��راء كل عام،
�إذ ي�ست�ضيف كبار الأدب العربي والعاملي �سنوياً،
ويفتح حواراً مبا�شراً بينهم وبني اجلمهور ،ويتيح
املجال �أم��ام القراء للح�صول على ن�سخهم املوقعة
من كتابهم املف�ضلني .وهذا العام ،يفاجئ املعر�ض
امل�شهد الثقايف العربي والعاملي با�ست�ضافة حا�صد
جائزة نوبل ل�ل�أدب ،عبد ال��رزاق بن قرنح ،يف �أول
م�شاركة دولية له بعد ح�صوله على اجلائزة.
للراغبني بامل�شي واحلفاظ على ال�صحة
قد يت�ساءل البع�ض ،ماذا يقدّم املعر�ض للراغبني
يف امل�شي واحلفاظ على �صحتهم ،والإجابة تقدمها
�أروق� ��ة امل�ع��ر���ض ف�ه��ي مت�ت��د ع�ل��ى م�ساحة تتجاوز
�أك�ثر من ع�شرة �آالف مرت مربع ،ما يجعل امل�شي
فيه م�شياً مثمراً بدنياً ومعرفياً ،فيكفي التجوّل
ب�ين دور الن�شر والتعرف على عناوين الكتب� ،أو
م�شاهدة ال�ع��رو���ض الفن ّية التي تقام يف املعر�ض،
لتحقيق �أح��د الأه��داف التي ين�شدها الريا�ضيون
وال��راغ�ب��ون يف احل�ف��اظ على �صحتهم بامل�شي 10
�آالف خطوة يومياً.
لل�صحفيني والإعالميني والإعالميات
�أما للإعالميني والإعالميات ،فاملعر�ض ي�ست�ضيف
��س�ن��وي�اً ك � ّت��اب �صحفيني ور�ؤ�� �س ��اء حت��ري��ر �صحف
و�إع�ل�ام �ي�ي�ن و�إع�ل�ام �ي ��ات م��ن ك�ب�رى امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية العربية والأجنبية ،الأمر
الذي يجعله واحد من املن�صات الدولية التي تعزز
العالقات بني الإعالميني وال�صحفيني ،وجتمعهم
يف م �ك��ان واح ��د م��ن خم�ت�ل��ف ال �ب �ل��دان يف املنطقة
والعامل.
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تطل الإعالمية اللبنانية النا داوود يف �أول جتربة متثيلية لها من خالل م�سل�سل (دقيقة الع�شرين) ،وهي �ستحل �ضيفة يف �إحدى حلقاته الع�شر� ،إىل جانب
والدتها املمثلة نهال داوود.
للم�شاهدين ولأهلها ولأ�صحاب اخلربة.
داوود حتدثت عن هذه التجربة ،الفتة �إىل �أنها لن تق ّيمها ،بل �سترتك الأمر ُ
وفيما قالت �إن والدتها قالت لها (فاج�أتيني يف موقع ت�صوير) ،وكالمها جعلها تتفاءل� ،أ�شارت �إىل �أنها �ستنتظر النتيجة كي تعرف كيف تكمل م�شوارها،
معتربة �أن التجربة الأوىل هي ا َ
حلكم والتي تقرر �إذا كانت �ستكمل يف جمال التمثيل �أم �ستكتفي بالعمل كمذيعة.
• م��ا الأ��س�ب��اب ال�ت��ي ت��دف��ع ب�صنّاع الدراما
للتعامل مع الإعالميني؟
 ال �أع ��رف �إذا ك��ان ال���س��ؤال يجب �أن ُيطرحب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة �أم �أن ��ه ينبغي �أن ن���س��أل هل
الإع�ل�ام� �ي ��ون �أن �ف �� �س �ه��م ي ��ري ��دون ال �ع �م��ل يف
ال�ت�م�ث�ي��ل؟ ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال���ش�خ���ص��ي ،كنتُ
�أرغ��ب يف دخ��ول امل�ج��ال كممثلة ،ومل �أخطط
لدخول الإع�لام ،لكن الفر�صة �أتيحت �أمامي
وا�ستغلل ُتها و�أحبب ُتها ،ومل �أكن �أعرف �أن هذا
اجلانب موجود يف �شخ�صيتي.

لكن رغبة التمثيل ظلت موجودة لأنني كربت
يف هذه الأجواء ،وكنت �أذهب مع �أهلي (املمثلة
نهال داوود واملمثل �أليكو داوود) �إىل مواقع
الت�صوير� ،أنتظرهم و�أحلم و�أطمح لأن �أ�صبح
فنانة.
وبالن�سبة �إىل الآخَ رين ،ال �أعرف ال�سبب الذي
يدفعهم لدخول املجال �سواء كانوا �إعالميني
�أم ال ،ولكن الناجح يفر�ض نف�سه واملكان يت�سع
للجميع ،ما دمنا نحافظ على امل�ستوى اجليد
ون�ساهم يف تطوير الدراما العربية ،واجلمهور

هو ا َ
حل َكم الذي يقرر.
• وه��ل �أن��تِ متفائلة كتجربة �أوىل �أم �أنك
تنتظرين ُح ْكم َالنا�س؟
 �آخذ كال الأمرين يف االعتبار.ومع �أنني ح�سا�سة ج��داً ،لكنني مُ ْن َفتِحة جداً
على امل�لاح�ظ��ات ،وك�ن��ت �أراق ��ب نف�سي يومياً
بعد كل حلقة تلفزيونية و�أقول �أريد �أن �أكون
�أف�ضل.
و�أن��ا بانتظار �أن �أ��ش��اه��د نف�سي على ال�شا�شة
كممثلة ،لكنني لن �أق ّيم التجربة ،بل �س�أترك
الأم� � ��ر ل �ل � ُم �� �ش��اه��دي��ن ولأه � �ل� ��ي ولأ� �ص �ح��اب
اخلربة.
ً
ويف حال وجدتُ ت�شجيعا� ،س�أ�شتغل كثرياً على
نف�سي يف عملي املقبل لأنني مل �أم ّثل �سابقاً،
و�أعرف �أنني بحاجة �إىل تطوير �أدائي و�صوتي
وغريها من التفا�صيل.
• وك�أنك تقولني �إن ُح ْك َم والدتك عليك غري
ٍ
كاف؟
 ه ��ي ق��ال��ت يل (ف��اج ��أت �ي �ن��ي يف موقعت�صوير) ،ولكننا مل ن�شاهد العمل على
ال�شا�شة.
ال ��ش��ك �أن ك�لام�ه��ا جعلني �أتفاءل،
لكنني �أن�ت�ظ��ر النتيجة ك��ي �أعرف
كيف �أكمل م�شواري.
ف ��أن��ا ��ص�غ�يرة يف ال���س��ن ويف
بداية امل�شوار.
ال � � �ت � � �ج� � ��رب� � ��ة
الأوىل هي
ا َ
حل � � � � �ك� � � � ��م
وال� � � � �ت � � � ��ي
ت �ق��رر �إذا
ك � � � �ن� � � ��ت
�س�أكمل
يف

هنادي مهنا :يف (متا�سيح النيل)
�أخو�ض القالب الكوميدي للمرة الأوىل
�أعربت الفنانة امل�صرية هنادي مهنا عن �سعادتها ،بردود �أفعال اجلمهور �أن��ا  ،)2خ�صو�صاً �أن النجاح ال��ذي حققه امل�سل�سل كان كبرياً وف��اق كل
التوقعات يف خميلتي).
والنقاد ،واحلديث عن جناح حكاية (كدبة كبرية) ،من م�سل�سل (ورا كل
وعن ال�سينما ،قالت مهنا�( :أنتظر عر�ض
باب) ،حيث لعبت فيه دور (فتاة ريفية) ،تعي�ش ق�صة حب مع ابن
ف�ي�ل�م��ي اجل��دي��د (مت��ا� �س �ي��ح النيل)
عمها (�أحمد زاهر) ،وقيامها بعر�ض جتربتها ال�شخ�صية،
م��ع بطلي (م�سرح م�صر) حمدي
ع�بر من�صات ال�ت��وا��ص��ل ،وم��ا �أدى �إل�ي��ه ه��ذا م��ن معاناة
امل�ي�رغ �ن ��ي وم �� �ص �ط �ف��ى خاطر،
كبرية ،وردت يف تعليقات (ال�سو�شيال ميديا) ،وما حدث
و�سعيدة بهذه التجربة للغاية،
من تن ّمر يف هذه التعليقات ،واي�ضاً التدخل يف حياتها
لأنني خاللها �أخو�ض القالب
ال�شخ�صية.
الكوميدي للمرة الأوىل).
و�أ�ضافت مهنا( :حتم�ست للخو�ض يف هذا العمل
وا�� � �ض � ��اف � ��ت( :ك ��وال� �ي� �� ��س
ال��درام��ي ،منذ ق��راءة ال�سيناريو ،وهناك بع�ض
ال� � �ع� � �م � ��ل م� � � ��ع ح � �م� ��دي
امل�شاهد ،حدث فيها ارجت��ال ،وهو ما دفعني
وخ��اط��ر ،مليئة باملواقف
لأن �أق��ول م��ا �أ�شعر ب��ه يف ه��ذه احلالة،
ال �ك��وم �ي��دي��ة وال�ضحك
وخرجت امل�شاهد طبيعية).
ال� ��ذي ال ي �ت��وق��ف ط ��وال
و�أردفت�( :سعيدة �أي�ضاً بالنجاح
الوقت).
ال��ذي حققته حكاية (بدون
�ضمان) ،من م�سل�سل (�إال

جم ��ال ال�ت�م�ث�ي��ل �أم �أن �ن��ي ��س��أك�ت�ف��ي بالعمل املذيعني ذاته؟
بيننا اىل �أخوة.
عندما ك��ان يح�صل �أي توتر كنا نناق�شه معاً
كمذيعة.
 نعم مبدئياً.الإن�سان يتع ّلم من جتاربه ،و�أنا منفتحة جداً • ع� ��ادة حت���ص��ل ب�ع����ض ال�ت���ش�ن�ج��ات عندما ب �ه��دف ال�ت�ح���س�ين ،و�أن� ��ا ت�ع� ّل�م��تُ م�ن�ه��م ومن
على هذا املو�ضوع.
يت�شارك �أكرث من �شخ�ص يف تقدمي الربنامج ،ثقافتهم وعاداتهم �أ�شياء كثرية لأننا من دول
عربية خمتلفة ،كما �أن ك� ً
• وه��ل �ستكملني يف تقدمي برنامج (اليف فكيف متكنتم من جتاوز هذا الأمر؟
لا منا له �شخ�صية
�ستايل)؟
 فريق الإنتاج وال�شركة التي نعمل معها لها خمتلفة. انتهينا من تقدمي املو�سم الأول الذي ي�شارك دور كبري يف �ض ْبط الأمور ،ويفرت�ض باملذيعة فريق الإنتاج َو َ�ض َعنا على الطريق ال�صحيح،فيه مذيعون من خمتلف الدول العربية.
�أن تكون (كبرية العقل).
ون�ح��ن �أكملنا بطريقة �صحيحة وعرفنا �أن
ال�ب�رن��ام��ج ي��وم��ي وح �ق��ق جن��اح �اً ك� �ب�ي�راً ،ما ويف �أي جم��ال ه�ن��اك �أ��ش�خ��ا���ص ي�ح��اول��ون �أن عالقتنا ال�شخ�صية ت�ؤ ّثر على الربنامج الذي
�سهل علينا ا�ست�ضافة امل�شاهري من كل العامل ي�أخذوا من درب الآخَ رين.
كنا ن�سعى جميعاً لإجناحه.
العربي ،حتى �إن بع�ضهم كانوا هم مَن يطلبون و�أ�شكر ربي لأن مَن تعاملتُ معهم يف ( • )mbcوما موعد املو�سم املقبل؟
الظهور يف الربنامج.
�أ��ش�خ��ا���ص ج �ي��دون ج ��داً ،وك�ن��ا جنتمع يومياً  -بح�سب الظروف.
و�إذا �سمحتْ الظروف �سيكون هناك مو�سم ثانٍ وحت� � ّول ��ت
ال� �ع�ل�اق� � ُة رمبا منت�صف �شهر نوفمرب اجلاري �أو �آخره.
منه.
ه�ن��اك حت���ض�يرات خا�صة يجب �أن ي�ق��وم بها
• م� ��ع فريق
املذيعون بخ�صو�ص ال�سفر ،لأن كل واحد منا
من بلد معني.
• �أال تتمنني برناجماً خا�صاً بك؟
 مل �أفكر يف ه��ذا املو�ضوع ،وال �أعرف�أي ب��رن��ام��ج ينا�سبني يف ح��ال قدّمتُ
برناجماً لوحدي.
�أن��ا منفتحة على �أي فر�صة ت�ساعدين
على اكت�شاف جوانب جديدة عندي.
انتقلتُ من برنامج (بتحلى احلياة) �إىل
يتوجه �إىل اجليل
(اليف �ستايل) ،الذي ّ
ال���ش��اب ،وه ��ذا الأم ��ر ح ّملني م�س�ؤولية
�أك�بر لأن��ه يجب �أن �أحر�ص على كل كلمة
�أقولها.
ال �أعرف كم هو متاح تقدمي برنامج مبفردي
يف ه ��ذه ال� �ظ ��روف ال �ت��ي ن�ع�ي���ش�ه��ا يف العامل
العربي.
وعاد ًة الفر�ص ال ُتقدَّم ملَن هم يف مثل عمري،
ب��ل ُي�ف���ض��ل م���ش��ارك�ت�ه��م يف ب��رام��ج تالئمهم
وت�ل�ائ��م امل �ح �ط��ة� ،إىل �أن ي�ك�ت���س�ب��وا ال�شهرة
وي�صبح لهم برناجمهم اخلا�ص كـ(ذا فوي�س)
�أو (�آرابز غوت تالنت).
علي القيام بخطوات عدة قبل �أن �أقدّم برناجماً
ّ
مبفردي ،ومن غري امل�سموح �أن (تكرب اخل�سة
برا�سي) ،لأنني يف بداية الطريق.

�إياد ن�صار و ريهام عبدالغفور بطال (قانون العمل)
يتقا�سم الفنان �إياد ن�صار والفنانة ريهام عبدالغفور بطولة م�سل�سل "قانون العمل" ،الذي ينتمي لنوعية الدراما الق�صرية ،حيث ت�صل حلقات العمل �إىل
 ،10وكتبته مرمي نعوم ،وتخرجه مرمي �أبوعوف ،وي�شارك يف بطولته جمموعة من الفنانني منهم ثراء جبيل ،حم�سن من�صور� ،إ�سالم �إبراهيم.
ويعر�ض امل�سل�سل عرب �إح��دى املن�صات الإلكرتونية ال�شهرية خالل ال�شتاء املقبل ،وي�صور فريق العمل الأح��داث بالكامل يف م�صر بني مواقع خارجية
وبالتوهات ت�صوير يجري اختيارها يف الفرتة احلالية.
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ماذا يح�صل �إذا مل نعالج الزكام؟
�أعلن الدكتور �إيفان لي�سكوف� ،أخ�صائي �أمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة،
�أن الكثريين يعتربون الزكام �أمرا ال مفر منه وال يحاولون عالجه .فما
الذي ميكن �أن ي�سببه الزكام؟
ي���ش�ير الأخ �� �ص��ائ��ي يف ح��دي��ث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن الزكام
مر�ض ي�صيب الكثريين يف بداية مو�سم ال�برد يف ف�صل اخلريف .
لذلك ين�صح بعدم جتاهل هذا املر�ض لأن �إهماله ميكن �أن ي�سبب
م�ضاعفات مزعجة.
وي�ق��ول" ،بر�أي يجب ع��دم جت��اه��ل ال��زك��ام .لأن��ه �إذا ك��ان الأنف
حمتقنا ،فعلينا �أردنا ذلك �أم ال ،ا�ستخدام قطرات لت�ضييق
الأوع� �ي ��ة .و�إذا مل ن�ف�ع��ل ذل� ��ك ،فقد
ي� �ت� �ح ��ول ال � ��زك � ��ام �إىل التهاب
اجليوب الأنفية (التهاب الغ�شاء

املخاطي للجيوب الأنفية اجلبهية والفك العلوي وغريها) .لأن تورم الأنف
ي�سد اجليوب الأنفية".
وي�ضيف ،ولكن اال�ستخدام املتكرر لأدوية ت�ضييق الأوعية الدموية ي�سبب
الإدم� ��ان ،م��ا يجرب الإن���س��ان على زي ��ادة اجل��رع��ة م��ن �أج��ل ب�ل��وغ النتيجة
املطلوبة .ل��ذل��ك م��ن �أج��ل جتنب ه��ذه احل��ال��ة ،يجب ع��دم جت��اه��ل �أدوية
�أخرى.
ويقول" ،لتجنب يح�صل الإدم��ان ،يجب عالج الزكام� .أوال -غ�سل الأنف
مبحلول ملحي من املحاليل العديدة التي تباع يف ال�صيدليات .وثانيا،
يجب ا�ستخدام قطرات �أو بخاخ يحتوي على االنرتفريون ،و�إذا كان املخاط
بلون �أخ�ضر يجب �إ�ضافة م�ضادات حيوية".
وعموما ،يتمكن الطبيب الأخ�صائي من �إعطاء و�صفة دقيقة لعالج املر�ض
بعد فح�ص املري�ض واالطالع على حالته فقط.

درا�سة جتد م�ؤ�شرا حمتمال
جديدا ل�سرطان الأمعاء!

فوائد الكبدة

ه � � �ن � ��اك  5ف � ��وائ � ��د
� � �ص � �ح � �ي� ��ة يح�صل
ع�ل�ي�ه��ا الإن �� �س��ان من
ت�ن��اول��ه ل�ل�ك�ب��دة وقد
تكون �أك�ثر ،وميكننا
تف�صيل هذه الفوائد
�صحية اخلم�سة الكل
الكبدة كالتايل:
 .1ت� �ن ��اول الكبدة
ي �ع��ال��ج م���ش�ك�ل��ة فقر
ال� ��دم وي �ق��ي اجل�سم
م�ن��ه ب�سبب حم�ت��واه��ا ال �ع��ايل بفيتامني (ب  )12ك�م��ا ي�ساهم تناولها
ب�شكل كبري جدا يف تكوين كريات الدم احلمراء
 . 2الكبدة لها دور كبري يف بناء ع�ضالت اجل�سم والعمل على تقوية
جهاز املناعة.
 .3مفيدة ج��دا للب�شرة حيث تعمل على تقوية الأن�سجة ال�سليمة يف
الب�شرة و�إع��ادة بناء التالف منها ،لذا ف��إن تناول الكبد يقلل من م�شاكل
ت�شقق اجللد والتق�شر واجلفاف الحتوائه على الريبوفالفني.
 .4حتافظ الكبدة على �صحة و�سالمة الأ�سنان والعظام والأظافر.
 .5يحتوي الكبد على حم�ض البنتوثينيك ال�ضروري للعمليات احليوية
التي ت�سري داخل اجل�سم والتي من خاللها يتم حتويل الطاقة الكيميائية
�إىل �أ�شكال الطاقة الأخرى.

• ما املق�صود بال ُعقار؟
 -اخلمر.

• من هي عميدة الأدب الإ�سباين يف الع�صر احلديث؟
 -رو�سا ت�شائل

• �أيهما �أ�صح قولنا  :قناة ال�سوي�س �أم قولنا قنال
ال�سوي�س؟

 -كلمة قناة لأنها عربية.

• ما �أ�صل كلمة ا�ستاد؟
 -يونانية

• من ُي�ضرب به املثل يف اخلطابه؟
� -سحبان بن وائل.

�أنابيل دك�سرت جونز تقف �أثناء ح�ضورها العر�ض الأول للمو�سم الثالث من اخلالفة يف مانهاتن ،نيويورك .رويرتز

يعد �سرطان الأمعاء م�صطلح عام لل�سرطان الذي يبد�أ يف الأمعاء الغليظة،
واعتمادا على مكان بدء الورم ،يُطلق على �سرطان الأمعاء �أحيانا �سرطان
القولون وامل�ستقيم.
وك�شفت درا�سة من�شورة حديثا �أن زي��ادة وج��ود بكترييا معينة يف الأمعاء
ت�شري �إىل زيادة خطر �أن ت�صبح �أن�سجة القولون �سرطانية.
وتن�ص الدرا�سة ،التي ُن�شرت يف جملة ،Cell Host & Microbe
على �أن�" :سرطان القولون وامل�ستقيم هو م�صدر قلق �صحي كبري يف جميع
�أنحاء العامل".
ووجدت �أن بكترييا الأمعاء قد تكون م�ؤ�شرا على خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون.
وتابع الباحثون  40مري�ضا  -خ�ضعوا لفح�ص القولون باملنظار و�أخذوا
خزعات بالقرب من الأورام  -ووجدوا البكترييا املوجودة مب�ستويات �أعلى
ن�سبيا مقارنة باملر�ضى الذين كانوا خالني من الورم.
وت��راوح��ت �أع �م��ار امل��ر��ض��ى ب�ين  50و 75ع��ام��ا ،وك��ان  60%منهم من
الن�ساء.
وهناك ثالثة �أعرا�ض رئي�سية ل�سرطان الأمعاء ،على الرغم من �أن العديد
من الأ�شخا�ص الذين يعانون من هذه الأعرا�ض ال يعانون من ال�سرطان.
وت�شمل الأعرا�ض ا�ستمرار وجود الدم يف برازك ،والذي يحدث بدون �سبب
وا�ضح .والثاين هو �أن هناك تغريا م�ستمرا يف ع��ادة الأمعاء .وه��ذا يعني
احلاجة �إىل مزيد من التربز واكت�شاف �أن ب��رازك قد ي�صبح �أي�ضا �أكرث
�سيولة.
�أما العار�ض الرئي�سي الثالث فهو �آالم �أ�سفل البطن امل�ستمرة .وقد يكون
االنتفاخ �أو االنزعاج يف بطنك الذي يبدو دائما ناجتا عن تناول الطعام،
وق��د يكون مرتبطا بفقدان ال�شهية �أو ف�ق��دان ال��وزن ب�شكل كبري وغري
م�ستهدف.
ومع ذلك ،ف�إن الدم يف برازك عندما يكون م�صحوبا ببع�ض االنزعاج ،غالبا
ما يكون ناجتا عن البوا�سري.
وميكن �أن حتدث تغريات �أخرى يف الأمعاء ب�سبب النظام الغذائي ،وال تنتج
عادة عن �أي حالة خطرية ،كما تقول .NHS
ويف الواقع ،هناك عدد من العوامل التي ميكن �أن تزيد من خطر الإ�صابة
ب�سرطان الأمعاء ،على الرغم من �أن ال�سبب الدقيق ل�سرطان الأمعاء غري
معروف.
وبالإ�ضافة �إىل كونك فوق �سن ال�ستني ،ت�شمل عوامل اخلطر اتباع نظام
غذائي غني باللحوم احلمراء �أو امل�صنعة وقليلة الألياف وزيادة الوزن.
وقد يزيد التدخني من احتمال �إ�صابتك ب�سرطان الأمعاء ،كما ميكن �أن
يكون غري ن�شط.
و�سيكون ل��دى بع�ض الأ�شخا�ص �أي�ضا خطر متزايد للإ�صابة ب�سرطان
الأمعاء نتيجة حلالة �أخرى ،على �سبيل املثال �إذا كان لديهم مر�ض كرون
يف القولون لأكرث من � 10سنوات.

 هل تعلم �أن الإفراط يف تناول الربتقال قد ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بقرحة املعدة. هل تعلم �أن ارتفاع �ضغط الدم ي�ؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف بالأنف. هل تعلم �أن �ضعف ال�شهية يعالج بالب�صل والثوم. هل تعلم �أن مر�ض البول ال�سكري مر�ض وراثي. هل تعلم �أن الليمون املغلي يفيد يف عالج النحافة. هل تعلم �أن الربقوق والتفاح ي�ستخدمان يف عالج الروماتيزم. هل تعلم �أن الإجهاد الع�صبي والتوتر النف�سي �أحد م�سببات الإ�سهال. هل تعلم �أن ت�صلب ال�شرايني ي�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط الدم وحدوث اجللطات الدموية. هل تعلم �أن نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم ي�سبب �إجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الرتكيز. هل تعلم �أن زيادة ن�سبة البوليك يف الدم قد تكون بداية الإ�صابة بالروماتيزم. هل تعلم �أن التهاب املفا�صل املزمن ي�صيب الركبتني فقط. هل تعلم �أن زيادة ن�سبة الكحول يف اجل�سم ت�ؤدى �إىل �ضعف نب�ضات القلب.هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا وحدوث حالة ت�سمم ت�سمى الت�سممالبوليني.

احلار�س والل�ص العامل
يف احدي امل�صانع ال�صغرية وقف احلار�س ي�ؤدي واجبه جيداً فكان يدقق على العمال ويفت�ش حقائب يدهم
حتى ال ي�سرقوا �شيئاً  ..وهذه هى الأوامر لديه ،وقد كان معروفاً عنه ق�سوته وغالظته ومهارته ويف احد الأيام
�شاهد احلار�س احد العمال وهو ينقل كمية كبرية من الق�ش على عربه �صغرية ف�أوقف احلار�س واخذ يف تفتي�ش
العربة تفتي�شاً دقيقاً جداً ومل يجد �شئ فمنحه الت�صريح باخلروج .تكرر ذلك امل�شهد كثرياً كل يوم يخرج
العامل ومعه عربه مليئة بالق�ش ويقوم احلار�س بالتدقيق فيها بل لقد كان ي�ضع الق�ش على الأر�ض ثم يقوم
ب�أرجاعه العربة مرة اخرى وبعد ان ينتهى يح�س راحة كبرية لأنه ي�ؤدي عمله على اكمل وجه وبدقة متناهيه
فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه الت�صريح الالزم للخروج ورغم من ان العامل واحلار�س ا�صبحا �صديقني اال انه
كلما جاء العامل بعربة مليئة بالق�ش قام احلار�س بتفتي�شها بنف�س الطريقة وبعد ان ينتهى من كتابه ت�صرح
اخلروج يقف االثنان يتبادالن الكالم والأخبار والنكات واالحاديث احللوة .مرت �شهور عديدة على هذا النحو
ثم ا�ستقال العامل واخذ م�ستحقاته ومكاف�أته وقبل ان يغادر امل�صنع القى حتيته على احلار�س بحرارة على امل
ان يراه مرة اخرى وافرتق االثنان وهم �صديقان .جاء مو�سم اخلريف واحتاج الفالحون واملزارعون وا�صحاب
البيوت الكبرية التى ت�ضم حدائق �إىل عربات حلمل املزروعات والق�ش وقد ارتفع �سعرها يف ال�سوق وهنا قرر
املدير ان يبد�أ يف بيع املنتج الزائد من تلك العربات والذي حافظ عليه طوال هذه الفرتة يف املخزن الكبري
اخلا�ص مب�صنعه وامر ب�أن يفتح املخزن لتوزيع العربات على اق�سام البيع لتباع للجمهور ب�سعر عايل وعندما
فتحوا املخزن مل يجدوا فيه وال عربة واحدة فظنوا انهم اخطئوا فيه ففتحوا كل املخازن لكنهم مل يجدوا
�أي عربات فكاد املدير ان يجن من ال�صدمة  ..كيف ي�سرق �شخ�صاً ما  250عربة وكيف يتم �شحنهم بدون ان
يح�س هو بذلك ،اين ذهبت العربات وكيف خرجت من امل�صنع  ..ان مل يكن مت ت�صريفها العام املا�ضي  ..اين
هى هذا ال�س�ؤال اخذ املدير ي�س�أله لنف�سه عدة مرات وقد كادت اع�صابه ان تنهار ومل ت�صل ال�شرطة �إىل �أي حل
وحده فقط  ..احلار�س هو الذي عرف اين العربات االن فقط عرف ،كيف مل ينتبه �إىل ذلك ،ملاذا مل ي�س�أل نف�سه
ان كان العامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�ش لو�ضعها يف املخلفات خلف امل�صنع فلماذا ال يعود بالعربة
مرة اخرى  ..ح�سناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة وال يعود وبذلك �سرق  250عربة حتت احلرا�سة امل�شددة
والتدقيق ،يا له من حار�س ي�ستحق االعجاب ول�ص ي�ستحق اعجاب اكرث ..واكرث.

