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بارقة اأمل.. »جهاز �سهري« ي�سرع التعايف من كورونا
قال خرباء بريطانيون اإن ا�ضتخدام اأجهزة اال�ضتن�ضاق املخ�ض�ضة ملر�ضى 
ي�ضببه  ال���ذي  "كوفيد19-"  مر�ضى  ت��ع��ايف  م��ن  ت�ضرع  اأن  ميكن  ال��رب��و 

فريو�س كورونا.
اأن  الثالثاء  اأم�س  "ال�ضن" الربيطانية  وذكر اخلرباء، بح�ضب �ضحيفة 
لدى  �ضيكون  اإذ  تقريبا،  االإغ��الق  باإنهاء  االآم��ال  تثري  الت�ضريحات  هذه 

ال�ضلطات الطبية و�ضيلة جديدة لت�ضريع وترية التعايف من كورونا.
امل�ضت�ضفيات  "كوفيد19-" يف  التي ميكثها مر�ضى  املدة  ويبلغ متو�ضط 
الربيطانية 8 اأيام، بينما ميكن الأجهزة ا�ضتن�ضاق الربو اأن تقلل تلك املدة 
اأي��ام. واأبلغ وزراء يف احلكومة الربيطانية نوابا يف جمل�س  بواقع ثالثة 
العموم باأن االأطباء يقرتحون ا�ضتخدام اأجهزة اال�ضتن�ضاء ملر�ضى كورونا 
باأن  بريطانيا  يف  الربملانيون  ويطالب  ح��دة.  على  حالة  كل  اأ�ضا�س  على 

تو�ضع احلكومة نطاق ا�ضتخدام هذه االأجهزة على نطاق وا�ضع.
وذكر ع�ضو جلنة التعايف من كورونا يف حزب املحافظني غراهام برادي: 
اأي��ام، وميكنك  االآن ثمانية  امل�ضت�ضفى  االإقامة يف  كان متو�ضط مدة  "اإذا 
تقليل ذل���ك ب��ث��الث��ة اأي����ام ب��ا���ض��ت��خ��دام اأج��ه��زة اال���ض��ت��ن�����ض��اق، ف��ل��م��اذا بحق 
هذا  اإن  الربيطانية  ال�ضحة  وزارة  وتقول  ذلك؟".  يفعلوا  مل  اجلحيم 
العالج جّرب على عدد من مر�ضى كورونا الذين تزيد اأعمارهم عن 65 
عاما، ومل يدخلوا امل�ضت�ضفيات، كما جّرب على مر�ضى يبلغون 50 عاما 
فاأكرث ويعانون من ظروف �ضحية معينة، لكنها مل تعتربه عالجا عاما 

لكل مر�ضى كورونا يف بريطانيا.

هذه هي »الطريقة ال�سحيحة« لال�ستحمام
على  واحل��ف��اظ  اجل�ضد  ب�ضحة  االعتناء  اأج��ل  م��ن  ���ض��روري  اال�ضتحمام 
اأو مفيدة، خا�ضة يف  نظافته، لكن لي�ضت كل طرق اال�ضتحمام �ضحيحة 
علمية  درا�ضة  عن  نقال  "ال�ضن" الربيطانية  �ضحيفة  وتقول  ال�ضباح. 
حديثة اإنه ال يوجد �ضيء اأف�ضل من اال�ضتحمام باملاء ال�ضاخن من اأجل 

�ضحن طاقة اجل�ضم ا�ضتعدادا لن�ضاطات اليوم لكنه قد ال يكون مفيدا.
واأ�ضافت اأن اال�ضتحمام باملاء ال�ضاخن ميكن اأن يعيدك اإىل النوم جمددا، 
فاخلروج من احلمام الغارق بالبخار اإىل الهواء البارد يت�ضبب يف انخفا�س 

مفاجئ يف درجة حرارة اجل�ضم، مما يوؤدي اإىل حالة اأكرث ا�ضرتخاًء.
اال�ضتحمام  اإنهاء  ال�ضخ�س  على  الطارئة،  النعا�س  حالة  على  وللتغلب 
بر�ضقات من املاء البارد فال�ضاخن فالبارد مرة اأخرى، ملدة 30 ثانية لكل 
مرة. ويوؤدي التغيري املفاجئ يف حرارة املياه اإىل فتح ال�ضعريات الدموية 

حتت اجللد، مما يزيد من تدفق الدم.
ومن فوائد غمر اجل�ضم باملاء البارد زيادة حتمل االإجهاد وتقوية جهاز 

املناعة وزيادة حرق الدهون.

»التاأثري ال�سحري« لأدوية �سغط الدم على كبار ال�سن
ق��ادرة على  ال��دم،  اأدوي���ة خف�س �ضغط  بع�س  اأن  درا���ض��ة حديثة،  ك�ضفت 
ا�ضتخدامها الإبطاء  اأنه ميكن  اإىل  ال�ضن، مما ي�ضري  ذاك��رة كبار  حت�ضني 

تدهور الذاكرة.
 ووجد باحثون اأن عالج االأ�ضخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاما، 
بحا�ضرات م�ضتقبالت االأجنيوتن�ضني 2، مثل كاندي�ضارتان واإربي�ضارتان، 
وك���ذل���ك م��ث��ب��ط��ات االإن������زمي امل���ح���ول ل��الأجن��ي��وت��ن�����ض��ني م��ث��ل راميربيل 
19 يف املائة. ويعد ارتفاع  وليزينوبريل، قلل من �ضعف االإدراك بن�ضبة 
�ضغط الدم، من العوامل اخلطرية التي ت�ضاهم يف تراجع الذاكرة واخلرف 
لدى كبار ال�ضن، وفقا خلرباء جامعة كاليفورنيا. وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن 
عالجه باأدوية معينة ميكن اأن يح�ضن الذاكرة اأي�ضا. ويعمل كل نوع من 
االأدوية بطريقة خمتلفة خلف�س �ضغط الدم، حيث يعرب بع�ضها احلاجز 
اأن  الدرا�ضة  وك�ضفت  االإدراكية.  الوظيفة  على  ويوؤثر  الدماغي  الدموي 
12500، وتبلغ  م�ضتويات االنتباه لدى املتطوعني، الذين بلغ عددهم 
3 �ضنوات من تناولهم  اأف�ضل بعد  اأو اأكرث، اأ�ضبحت  50 عاما  اأعمارهم 
اأدوية تتجاوز احلاجز الدموي الدماغي. وقال موؤلف الدرا�ضة، الدكتور 
دانيال ني�ضن: "ت�ضاربت االأبحاث ب�ضاأن االأدوية االأكرث فائدة لالإدراك"، 
الفتا اإىل اأن درا�ضته اأ�ضارت اإىل اأن حا�ضرات م�ضتقبالت االأجنيوتن�ضني 2 
ومثبطات االإنزمي املحول لالأجنيوتن�ضني، اإىل اأن هذه االأدوية قد متنح 

اأكرب فائدة لالإدراك على املدى الطويل.
لكنه اأ�ضاف اأن درا�ضات اأخرى اأظهرت فوائد حا�ضرات قنوات الكال�ضيوم 
ب��اخل��رف، وف��ق ما ذكرت  االإ�ضابة  البول يف احل��د من خماطر  وم���درات 

�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
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مو�سة »ال�سارب املزدوج« 
جتتاح الإنرتنت

ب�ضواربهم  ال����رج����ال  م���ن  ك��ث��ري  ي��ت��ب��اه��ى 
ال�ضعوب  بع�س  اإليها  تنظر  التي  املفتولة 
بينما  الرجولة"،  "عالمات  من  بو�ضفها 
تتفن �ضعوب اأخرى بتقدمي اأ�ضكال غريبة 

لها، كما يف مو�ضة "ال�ضارب املزدوج".
�ضتار"  "ديلي  ل�ضحيفة  ت��ق��ري��ر  ور����ض���د 
الغريبة  ب�"املو�ضة  و�ضفه  ما  الربيطانية 
حول  �ضعبيتها  ت����زداد  ال��ت��ي  واجلديدة"، 
ب��اإط��ال��ة ���ض��ع��ر الوجه،  ال���ع���امل، وامل��ت��م��ث��ل��ة 

بحيث يح�ضل الرجل على �ضاربني معا.
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  رواد  وت��داول 
���ض��ورا ل��رج��ال ب�����ض��ارب��ني، ي��ك��ون االأول يف 
املوقع املعتاد على ال�ضفة العليا، بينما ياأتي 

الثاين حتت ال�ضفة ال�ضفلى.
املو�ضة،  ه�����ذه  ح�����ول  االآراء  وان��ق�����ض��م��ت 
الن�ضاء، حيث اعترب فريق  وخ�ضو�ضا بني 
جديدا  توجها  املزدوج"  "ال�ضارب  منهن 
يعك�س تغيريا يف �ضكل الرجال، وباأنه مثري 

لالإعجاب.
واع���ت���ربت اأخ���ري���ات م���ا ي��ق��وم ب���ه الرجال 
املزدوج"  "ال�ضارب  وا���ض��ف��ني  "جنونا"، 
"عقدة نق�س" ل���دى من  ع��ن  ي��ع��رّب  ب��اأن��ه 

يتبناها.

ال�سحة اجليدة يف ال�سيخوخة تبداأ بالعادات 
التي تعزز احلياة التي تنميها الآن �ص 23

التغذية املنا�سبة ملر�سى 
ال�سداع الن�سفي

الن�ضفي  بال�ضداع  املر�ضى  مخ  اإن  غوبل  هارمتوت  الربوفي�ضور  قال 
يحتاج اإىل املزيد من الطاقة.

والإمداد املخ بالطاقة على مدار اليوم، ين�ضح اأخ�ضائي طب االأع�ضاب 
املر�ضى من نظام ال�ضيام  االأملاين بخم�س وجبات بدل ثالث، حمذراً 
 LowCarb املتقطع اأو نظام احلمية الغذائية قليل الكربوهيدرات

.  Diet
واأ�ضاف غوبل اأن االأغذية املنا�ضبة لهم، هي الكربوهيدرات املعقدة مثل 

منتجات احلبوب الكاملة، والبطاط�س، واخل�ضروات، والفواكه.
ع�ضبي  ا�ضطراب  "ال�ضقيقة"  اأو  الن�ضفي  ال�ضداع  اأن  بالذكر  جدير 
مزمن تتمثل اأعرا�ضه يف ال�ضعور ب�ضداع على جانب واحد من الراأ�س، 
الغثيان، واحل�ضا�ضية  اأخرى مثل  باأعرا�س  ما يكون م�ضحوباً  وغالباً 

لل�ضوء، وال�ضو�ضاء.

بع�ضكما  للتحدث مع  له  االأمثل  الوقت  ال�ضريك عن  �ضلي   -
باأنك  ي�ضعره  ق��د  ل��ك  االأن�ضب  للتوقيت  فاختيارك  البع�س، 

حتاولني ال�ضيطرة عليه.
مع  وعميق  عاطفي  حديث  لبدء  طريقة  عن  تبحثني  اأن��ت   -
زوجك، لذا اختاري املكان االأن�ضب مع اأجواء حميمة ومريحة 

لالأع�ضاب.
اأريحية  بكل  ال�ضريك  فيها  يتحدث  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  يف   -
م��ن حمادثة  ب��داُل  وق�����ض��رية،  امل��ح��ادث��ة لطيفة  اجعلي  معك، 

طويلة ومملة.
- دعي �ضريكك ي�ضعر بامتنانك الأنه حاول التعبري عن اأفكاره 

وم�ضاركة م�ضاعره بكل �ضدق معك.
يكون  عندما  اأ�ضهل  ت�ضبح  واحلميمة  العاطفية  املحادثات   -
حمورها اأمر ما قد راأيته اأو قراأت عنه، فال جتعلي ال�ضريك 
اأو نف�ضك حموراً لهذه املحادثة، بل اطرحي بع�س االأفكار اأو 
املواقف امل�ضابهة التي راأيتها كم�ضدر خارجي بعيداً عنكما، ما 

�ضيفتح اأمامكما جوانب اأكرث للنقا�س.

التعامل مع غ�ضب الزوج بذكاء
وميكن  ال��زوج��ي��ة،  بالعالقات  ���ض��اراً  الغ�ضب  يكون  اأن  ميكن 
اأن توؤدي املواقف وال�ضلوكيات ال�ضلبية لل�ضريك الغا�ضب اإىل 
ا�ضتنزاف طاقتك، وجتعلك ت�ضعرين باالإحباط وعدم �ضماعك، 
وت�ضر ب�ضحة العالقة الزوجية. ومع ذلك، وبح�ضب الدكتور 
قادرة  كنِت  اإذا  الزوجية،  العالقات  خبري  عبدالهادي  مدحت 
على التعامل مبهارة مع �ضريك غا�ضب، فقد تتغري عالقتك 
ب�ضكل كبري. فيما يلي بع�س االإ�ضرتاتيجيات الفعالة للتعامل 

مع الزوج الغا�ضب.
اإ�ضرتاتيجيات التعامل مع الزوج الغا�ضب

الغ�ضب مقابل  الهدوء   .1
ي�ضبح  فقد  غا�ضب،  �ضريك  على  ال�ضيطرة  حتاولني  عندما 
على  رداً  تغ�ضبي  اأن  وغري متعاون. من غري احلكمة  دفاعياً 
يغ�ضب  االآخ��ر  ال�ضخ�س  ترك  االأف�ضل  من  ال�ضريك؛  غ�ضب 

اأك��رث ه��دوءاً، هداأ  اأن��ه �ضيهداأ يف النهاية. كلما بقيت  وي��درك 
غ�ضبهم ب�ضكل اأ�ضرع.

النهائي  ال��ه��دف  امل��وق��ف.  بتهدئة  تقومني  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه 
توجيه  واإع�����ادة  امل�����ض��اع��ر  ح���دة  تقليل  ه��و  الت�ضعيد  خلف�س 

الغ�ضب نحو التعاون واإيجاد حلول.
امل�ضاعر احرتام   .2

التعبري  اتخاذ موقف ميكنك فيه  الت�ضرف بحزم هو عملية 
عن رغباتك ب�ضكل مبا�ضر واحرتام ومراعاة م�ضاعر �ضريكك 
اأي�������ض���اً. ع��ن��دم��ا ت��ت�����ض��رف��ني وت��ت��ح��دث��ني بطريقة  ورغ���ب���ات���ه 
الوقت  يف  ومنفتحه.  و�ضادقه  واثقه  فاأنت  بحزم،  حمرتمة 
�ضريكك من  فاإنك متكنني  ح��ازم��ًة،  نف�ضه، من خ��الل كونك 

حتمل ن�ضيبه من امل�ضوؤولية.
التوا�ضل  .3

غالباً ما يت�ضرف النا�س بطريقة غا�ضبة الأنهم يعتقدون اأنه 
ال يتم �ضماعهم اأو ال يتم اأخذهم على حممل اجلد اأو ال يتم 

تقديرهم. قد ي�ضعرون بخيبة االأمل والتجاهل.
اإليه  ت�ضتمعي  اأن  احلكمة  من  زوج��ك،  غ�ضب  تاأجيج  لتجنب 
بفاعلية، حتى يتاأكد من اأنه قد مت �ضماعه وفهمه. وحاويل اأن 
امل�ضادقة هي  احتياجاته وحتقق من م�ضاعره.  اأعمق  تفهمي 
اإحدى الطرق التي نتوا�ضل بها مع قبولنا الأنف�ضنا واالآخرين. 
هذا ال يعني املوافقة على كل �ضيء. بل هو االعرتاف مبنظور 
زوجك ومراعاته. اال�ضتماع اإىل زوجك والبقاء معه بداًل من 

دفعه بعيداً اأو جتنبه.
والرحمة ال�ضرب   .4

عادًة ما يكمن خلف الغ�ضب م�ضاعر اأعمق واأكرث �ضعفاً مثل 
زوجك  على  ي�ضعب  ق��د  وال��ت��ي  االأمل،  اأو  احل���زن  اأو  اخل���وف 
معاجلتها. لفرتة ق�ضرية، يعمل الغ�ضب كدرع وقائي ويجعل 
زوجك ي�ضعر بالقوة وال�ضيطرة. ومع ذلك، على املدى الطويل، 
اأن يكون  اأن��ه من املهم  ال��داخ��ل. ه��ذا هو ال�ضبب يف  يوؤمله من 

لديك تعاطف جتاه �ضريكك واالبتعاد عن اللوم واالتهام.
نف�ضك  داخ��ل  للغ�ضب  ترياق  مبثابة  ال�ضرب  يكون  اأن  ميكن 

وكذلك لدى زوجك. ي�ضتلزم اأن تكوين حكيمًة يف حلظة ظهور 
الغ�ضب. يتعلق االأمر باالنتظار - عدم التحدث اأو القيام باأي 
اأ�ض�س  والرحمة  ال�ضرب  الفعل.  رد  اأو  تلقائياً  يكون  قد  �ضيء 

الطاقة االإيجابية والتعاون بني النا�س.
الطويل املدى  على  فكري   .5

نظراً الأن االأزواج لديهم معتقدات واآراء وتف�ضيالت وتوقعات 
نوع  م��ن  معركة  �ضاحة  ال��ع��الق��ات  ت��ك��ون  اأن  ميكن  خمتلفة، 
م��ا ح��ي��ث ت��ك��ون مم��ار���ض��ة ���ض��ب��ط ال��ن��ف�����س يف ب��ع�����س االأحيان 

اإ�ضرتاتيجية حكيمة.
مي��ك��ن��ك ال��ع��ث��ور ع��ل��ى وف����رة م��ن امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
من  �ضيكون  ذل��ك،  ومع  حياتك.  �ضريك  مع  ب�ضاأنها  تتناق�ضي 
اأهمية.  اأق���ل  ه��و  م��ا  وت���رتك  ان��ت��ق��ائ��ي��ًة،  ت��ك��ون  اأن  م�ضلحتك 
العملي اجل���دال على كل  امل��ع��ق��ول وال  اأن���ه لي�س م��ن  ت��ذك��ري 

اختالف لديك قد ي�ضعف عالقتك بزوجك.
ت�ضرفاتك يف  فكري   .6

يف  �ضبب  اأن��ك  ال�ضعور  يف  دورك  وتقبلي  م�ضوؤولة  تكوين  اأن 
غ�ضب زوجك والتفكري يف الت�ضرفات التي قد تثري غ�ضبه.. 
كلما اأ�ضبحت اأكرث وعياً، اأ�ضبحت اأقل تفاعاًل واأكرث اإيجابية. 
اإذا اأدركِت اأنك لعبت دوراً يف ت�ضعيد اخلالف، فكوين م�ضوؤولة 

واعرتيف بدورك.
7. معاجلة امل�ضكلة

ب�ضدة،  م�ضحونة  ل�ضريكك  العاطفية  احل��ال��ة  ت��ك��ون  عندما 
امل�ضيطر.  هو  الغ�ضب  اأن  طاملا  امل�ضكلة  معاجلة  من  فائدة  ال 
اتركي وقتاً ال�ضتقرار الطاقة ال�ضلبية لتاأ�ضي�س مناق�ضة اأكرث 

عقالنية.
عندما يكون كل منكما هادئاً ومتحم�ضاً، عاجلي امل�ضكلة التي 
اأدت اإىل �ضلوك �ضريكك الغا�ضب. يف هذا الوقت، قد يكون اأكرث 
هذه  تطبيق  اأي�ضاً  تن�ضي  ال  والفهم.  اال�ضتماع  على  انفتاحاً 
القاعدة على نف�ضك. عندما يتم تن�ضيط اأجزائك العاطفية اأو 
الغا�ضبة، خذي وقتاً لتهدئة نف�ضك. الغ�ضب يذكي الغ�ضب، 

والهدوء يعزز اأجواء اأكرث هدوءاً.

حقائق مده�سة 
ُتك�سف عن 

»الفيل القزم«
مثرية  تفا�ضيل  باحثون  ك�ضف 
ال����ت����ي حلقت  ال�����ت�����غ�����رّيات  ع�����ن 
الفيل  م��ن  م��ن��ق��ر���ض��ة  بف�ضيلة 
درا�ضة  يف  ���ض��ق��ل��ي��ة،  م���ن  ال���ق���زم 
ُن�ضرت اجلمعة املا�ضي يف دورية 

بيولوجي". "كارنت 
انخف�س  ال����درا�����ض����ة  وب��ح�����ض��ب 
اإىل  القزم"  "الفيل  ارت����ف����اع 
كتلة ج�ضمها  الن�ضف، وتقل�ضت 
على  ت��ق��ري��ًب��ا  ب��امل��ئ��ة   85 بن�ضبة 
األ��ف عام فقط بعد  مدى 350 
ت��ط��وره��ا م��ن واح����دة م��ن اأكرب 
ال��ث��دي��ي��ات ال��ربي��ة ال��ت��ي عا�ضت 

على االإطالق.
ا�ضم  ال��ق��زم  الفيل  على  ويطلق 
 Palaeoloxodon "
 ، "m n a i d r i e n s i s
وان����ق����ر�����س م���ن���ذ ح�������وايل 19 
األ�����ف ع�����ام، ب��ع��د اأن ف��ق��د اأك���رث 
وزن�����ه،  م����ن  ك���غ���م  اآالف   8 م����ن 
وم�������ا ي�����ق�����رب م������ن م�����رتي�����ن يف 
االرت�������ف�������اع ب����ع����د ت����ب����اع����ده عن 
امل�ضتقيمة  االأن��ي��اب  ذي  االأف��ي��ال 
املعروفة  بكثري  ح��ج��ًم��ا  االأك����رب 
 Palaeoloxodon"���������������������ب
كان  وال�����ذي   ،"antiquus
ي�ضل طولها اإىل 4 اأمتار ووزنها 

كغم. اآالف   10
وعمل العلماء على حتليل االأدلة 
اجلزيئية من بقايا فيل قزم مت 
اك��ت�����ض��اف��ه يف ك��ه��ف ب��ون��ت��ايل يف 
معدل  حل�ضاب  اإيطاليا  �ضقلية 

تقزم االأنواع.
يرتاوح  العينة  عمر  اأن  ُيعتقد 
األ��ف عام،  األ��ف و175   50 بني 
قطعة  بفح�س  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ام 
من العظم ال�ضخري - جزء من 
اجلمجمة يحمل االأذن الداخلية 
- واملعروف عنه اأنه يحافظ على 
اأف�ضل  ب�ضكل  ال��ن��ووي  احلم�س 
من االأجزاء االأخرى من الهيكل 

العظمي.
ب����ع����د ف���ح�������س ال����ع����ي����ن����ة، وج����د 
الفيل وطوله  اأن وزن  الباحثون 
 200 اإىل  ي�ضل  مب��ا  انخف�س 
لكل جيل،  �ضنتيمرتات  و4  كغم 
خ����الل ف����رتة اأق�������ض���اه���ا ح���وايل 

�ضنة. األف   352

اجعلي زوجك يفتح قلبه لك بهذه اخلطوات

يت�ضف بع�ض االأزواج باالنطوائية وعدم فتح قلوبهم 
ب�ضهولة لزوجاتهم، باأال ي�ضاركوا زوجاتهم م�ضاعرهم 
خماوفهم،  حتى  اأو  طموحاتهم  اأفكارهم،  احلالية، 
الت�ضرفات على  الزوجات هذه  بع�ض  للأ�ضف، ترتجم 
اأنها تعك�ض عدم حمبة الزوج اأو قلة ثقته، نظرًا الأن 
اأ�ضا�ض اأي علقة حميمة هو االنفتاح والثقة بالطرف 

متاأ�ضًل  يكون  قد  الطبع  هذا  باأن  علمًا  االآخر، 
التن�ضئة االجتماعية،  ال�ضريك، ب�ضبب  يف 
فيها  ن�ضاأ  التي  االأ�ضرة  طبيعة  ب�ضبب  اأو 
والتي تت�ضم بعدم التعبري عن الذات بكل 
به  مّر  �ضيء  موقف  يكون  قد  اأو  و�ضوح، 
الرجل بعد االنفتاح للغري كعدم ت�ضديقه 
م�ضاعر  من  اأف�ضى  ما  ب�ضبب  اب��ت��زازه  اأو 

اأفكاره  م�ضاركة  لعدم  دفعه  م��ا  خا�ضة، 
موقع  ح�ضب  وذلك  كان،  اأي  مع  وم�ضاعره 
ننتقل  فدعونا   ،psychology today

فورًا اإىل الطرق التي �ضتجعل �ضريكك اأكرث 
انفتاحًا يف م�ضاركة م�ضاعره معك.

في�سبوك تطلق الغرف 
ال�سوتية املبا�سرة 

الغرف  فيها  مب��ا  ان��ت��ظ��اره��ا،  ط��ال  �ضوتية  م��ي��زات  في�ضبوك،  �ضركة  ط��رح��ت 
ملفاتهم  اإىل  اال�ضتماع  للم�ضتخدمني  تتيح  جديدة  واأداة  املبا�ضرة،  ال�ضوتية 

ال�ضوتية املف�ضلة اأثناء ت�ضفح التطبيق.
وجاءت ن�ضخة عمالق التوا�ضل االجتماعي من تطبيق الدرد�ضة ال�ضوتية، يف 
اهتمام  ال��ذي حاز على  "كلوب هاو�س"،  غ��رار تطبيق  �ضورة غرف حية، على 

املاليني حول العامل فور طرحه اأواخر العام املا�ضي.
واقت�ضر طرح امليزة على امل�ضتخدمني يف الواليات املتحدة، و�ضتتيح لل�ضخ�ضيات 
اإن�ضاء  اآي��ف��ون،  هواتف  ت�ضتخدم  التي  "في�ضبوك"،  جمموعات  وبع�س  العامة 
غري  ع��دد  اإىل  اإ�ضافة  متحدثا،   50 اإىل  ي�ضل  م��ا  ت�ضم  حية،  �ضوتية  غ��رف 

حمدود من امل�ضتمعني.
وقالت �ضركة في�ضبوك، اإن هوؤالء امل�ضتخدمني ميكنهم اأي�ضا دعوة اأ�ضخا�س ال 
تتمتع ح�ضاباتهم بعالقة توثيق للم�ضاركة يف االأحاديث، كما ميكن مل�ضتخدمي 

هواتف اآيفون واأندرويد اال�ضتماع اإىل الغرف.
"في�ضبوك"، قدرة  ال�����ض��وت اجل��دي��دة على  االإ���ض��اف��ي��ة يف غ��رف  امل��ي��زات  وم��ن 
على  امل��وؤث��ري��ن  ت�ضاعد  ال��ت��ي  وال��ه��داي��ا،  "النجوم"  ���ض��راء  ع��ل��ى  امل�ضتخدمني 
لل�ضركة،  التنفيذي  الرئي�س  اأك���د  ح��ني  يف  املبا�ضر،  بثهم  م��ن  االأم����وال  جني 
اإي��رادات من�ضئي املحتوى حتى عام  "في�ضبوك" لن تقطع  اأن  مارك زوكربرغ، 

.2023
اإىل  متابعوك  اأو  اأ���ض��دق��اوؤك  ين�ضم  االإ���ض��ع��ارات عندما  ميزة  اخل��دم��ة  وت��ق��دم 
املحادثة، باالإ�ضافة اإىل الت�ضميات التو�ضيحية احلية، ومفتاح "رفع يد" لطلب 

االن�ضمام اإىل املحادثة، و�ضتكون ردود الفعل متاحة للتفاعل خالل الدرد�ضة.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

اأب���رم���ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وال���ع���وم ال�����ض��ح��ي��ة يف جامعة 
الكندية  ميغيل  وجامعة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التدريب  لتعزيز  ت��ع��اون  اتفاقية  للطب  امل��رم��وق��ة 
وذل����ك �ضمن   ،2021 ل��ل��ع��ام  ال�����ض��ي��ف��ي  ال��ط��الب��ي 
مبادرة جديدة طورتها اجلامعة، من خالل مناق�ضة 
مبتكرة مع كلية الطب والعلوم ال�ضحية يف جامعة 
ال�ضيفي عرب  ميغيل  " ب��رن��ام��ج  ب��ع��ن��وان  االإم�����ارات 
االإنرتنت" لتعزيز مهارات الطلبة العملية والعلمية 
برنامج متكامل عن  ال�ضيفية �ضمن  الفرتة  خالل 

بعد اأعد خ�ضي�ضا لطلبة الكلية. 
امل���رزوق���ي - م�ضاعد  ���ض��ع��ي��دة  واأو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ورة 
تعد  االإمارات"  جامعة  يف  الطبي  للتعليم  العميد 
كليات  اأف�ضل  بني  من  ميغيل  بجامعة  الطب  كلية 
بتميزها  معروفة  وهي  ال�ضمالية،  اأمريكا  يف  الطب 
يف ال��ت��دري�����س وال��ت��دري��ب ال�����ض��ري��ري وال��ب��ح��ث، كما 

تعد االتفاقية بني كلية الطب والعلوم ال�ضحية يف 
لتاأ�ضي�س  خطوة  ميغيل  وجامعة  االإم����ارات  جامعة 

مزيد من التعاون بني املوؤ�ض�ضتني يف التعليم الطبي 
الطالب  ال��ربن��ام��ج  �ضيمنح  كما  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

اأخرى  جامعات  من  زمالئهم  مع  التوا�ضل  فر�ضة 
والتعرف على نظام طبي اآخر. وقد تكون هذه بادرة 
ال�ضتك�ضاف فر�س للتدريب على م�ضتوى الدرا�ضات 

العليا.
" برنامج جامعة ميغيل ال�ضيفي  اأن  جدير بالذكر 
عرب االإنرتنت" يهدف اإىل منح طالب الطب جتربة 
يوفر  ك��م��ا  االإن���رتن���ت  ع��رب  ومكثفة  غنية  تعليمية 
الربنامج اأ�ضا�ًضا قوًيا ومعرفة متطورة يف اجلوانب 
املهنية  للممار�ضة  والتطبيقية  والعملية  العلمية 

للطب. 
ووفق اتفاقية التعاون املوقعة �ضيتم تعريف الطالب 
على نظام الرعاية ال�ضحية الكندي، والنهج الكندي 
هذا  وتنفيذ  ت��ق��دمي  �ضيتم  كما  ال�����ض��ري��ري.  للطب 
الربنامج من قبل اأ�ضاتذة متميزين من كلية الطب 
املبادرة  لهذه  و�ضين�ضم  الكندية،  ميغيل  جامعة  يف 
جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن اأف�����ض��ل ال��ط��الب م��ن كلية 

الطب والعلوم ال�ضحية يف جامعة االإمارات.

•• دبي- الفجر

اأطلقت موؤ�ض�ضة االإم��ارات ل��الآداب ، الت�ضجيل الكامل 
التي  احلقائق"،  مناه�ضة  ح��رك��ة  "حماربة  جلل�ضة 
جرى تنظيمها يف مهرجان طريان االإم��ارات لالآداب 
2021 وت�ضم اجلل�ضة جلنة من اخلرباء وهم  لعام 
اليا�ضي،  نافع  والدكتور  جاياموهان،  ج��اي  الدكتور 

والدكتور روبي اأوجال. 
املناه�ضة  احل���رك���ة  خم���اط���ر  اإىل  اجل��ل�����ض��ة  ت��ت��ط��رق 
للحقائق بدءاً من هو�س احلميات الغذائية اإىل تف�ضي 
املخت�ضون  االأط��ب��اء  ي�ضتك�ضف  كما  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
نظريات املوؤامرة اخلطرية التي ُتغرق العلم ويعيدون 
للم�ضاهدة  جماناً  اجلل�ضة  وتتاح  اأ�ضولها.  يف  النظر 

على اليوتيوب مع توفر الرتجمة اإىل اللغة العربية.
اأن ه���ذه اجلل�ضة ه��ي واح����دة من  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
االإم����ارات  موؤ�ض�ضة  تتيحها  ال��ت��ي  اجل��ل�����ض��ات  �ضل�ضلة 

و�ضوف  اجلمهور.  لعموم  يوتيوب  قناة  على  ل���الآداب 
يتم اإعالم امل�ضرتكني يف القناة بكل امل�ضتجدات، وعند 

اإتاحة جل�ضات جديدة.
دورته  يف  ل���الآداب  االإم����ارات  ط��ريان  مهرجان  و�ضهد 
واملبدعني  االأدب���اء  من  نخبة  م�ضاركة  ع�ضرة  الثالثة 
اأب����رزه����م: م���الال ي��و���ض��ف��زاي، وم���ن ���ض��م��ن��ه��م: اأمني 
حمد  وه��دى  �ضي�ضاي  وليمن  �ضافاك  واأل��ي��ف  معلوف 
 29 م��ن  ال��ف��رتة  وذل��ك يف  �ضاكن  بركة  العزيز  وعبد 

يناير اإىل 13 فرباير2021. 
ُيقام مهرجان طريان االإمارات لالآداب برعاية كرمية 
من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
،حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
املوؤ�ض�ضني،  الراعيني  مع  بال�ضراكة  واملهرجان   . دبي 
)دبي  والفنون  للثقافة  دبي  وهيئة  االإم���ارات  ط��ريان 
للثقافة(، الهيئة املخت�ضة بالرتاث والفنون والثقافة 

يف االإمارة.

•• دبي - الفجر 

والوحيد يف  االأول  امل�ضت�ضفى  التخ�ض�ضي لالأطفال،  اأعلن م�ضت�ضفى اجلليلة 
دولة االإمارات العربية املتحدة املتخ�ض�س كلياً يف طب االأطفال واليافعني، عن 
ت�ضكيل فريق توجيهي لدرا�ضة �ضري عمليات ت�ضل�ضل اجلينوم يف وحدة العناية 
املركزة. ياأتي هذا االإعالن عقب توقيع اتفاقية بني امل�ضت�ضفى و�ضركة اإلومينا 
نيذرالندز، خالل معر�س وموؤمتر ال�ضحة العربي 2021، الرائد يف ال�ضرق 

االأو�ضط، والذي ت�ضت�ضيفه دبي حتى 24 يونيو.
و�ضيبحث الفريق �ضبل تطوير معارف مقدمي الرعاية ال�ضحية يف جمال علم 
املركزة لالأطفال. كما تهدف  الوالدة والعناية  ت�ضل�ضل اجلينوم عند حديثي 
اخلطوة اإىل حت�ضني �ضبل ا�ضتخدام االختبارات، وتعزيز اإدراك احلاالت املثلى 
لعلم  ال�ضحية  واالقت�ضاديات  ال�ضريرية  واملوؤ�ضرات  التقنية،  هذه  ال�ضتخدام 

ت�ضل�ضل اجلينوم يف البيئات املتخ�ض�ضة. 
ومبوجب هذه االتفاقية، �ضتقدم اإلومينا، ال�ضركة الرائدة عاملياً يف جمال علم 
ت�ضل�ضل اجلينوم، خرباتها التقنية يف جمال امل�ضابر واأدوات التحليل اإىل جانب 

تدريب فريق امل�ضت�ضفى.
املدير  العو�ضي،  حممد  الدكتور  ق��ال  االتفاقية،  ه��ذه  توقيع  على  وتعليقاً 
التنفيذي للعمليات يف م�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي لالأطفال: "هناك اأدلة 
اإنقاذ حياة  متزايدة على جناح اإج��راءات ت�ضل�ضل اجلينوم يف حت�ضني اإمكانية 
"و�ضّكل  ب�ضيطة.  وبتكلفة  وفّعالة  �ضريعة  ب�ضورة  ع  والر�ضّ ال���والدة  حديثي 

ا���ض��ت��خ��دام اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن اإج�����راءات الت�ضل�ضل ت��غ��ي��رياً ج��ذري��اً يف عامل 
الزمن  تقليل  �ضي�ضاهم يف  االأط��ف��ال، مما  املعقدة يف طب  احل��االت  ت�ضخي�س 
املثالية  الطبية  الرعاية  اإىل حٍد كبري، وتقدمي  للت�ضخي�س  للتو�ضل  ال��الزم 

لالأطفال امل�ضابني باأمرا�س خطرية".
�ضتتمكن  املعنية  واجلهات  �ضركائنا  دعم  "بف�ضل  العو�ضي:  الدكتور  واأ�ضاف 
اإنقاذ  �ضبيل  ابتكارات جديدة يف  لتحقيق  �ضعيها  املجموعة من موا�ضلة  هذه 

حياة االأطفال".
من جانبها، اأكدت �ضركة اإلومينا اأن دعمها ملجموعة العمل هذه يتما�ضى مع 
�ضعيها لتحقيق توافق علمي ما بني اخلرباء حول املمار�ضات االأف�ضل يف جمال 

ت�ضل�ضل اجلينوم يف وحدات العناية املركزة.
من جانبه قال ال�ضيد قال جريج غونزالي�س، مدير اإلومينا ال�ضرق االأو�ضط: 
"ي�ضعدنا التعاون مع م�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي لالأطفال لتقييم اإجراءات 
التي  الالزمة  واخل��ربات  املطلوبة  املعرفة  وتوفري  اجلينوم،  ت�ضل�ضل  عملية 
تعني االأطباء على اتخاذ القرار ب�ضاأن اآلية العالج بدقة وكفاءة،  ال �ضيما عند 

التعامل مع حاالت العناية احلثيثة وخا�ضة االأطفال حديثي الوالدة". 
ليقوم  دب��ي،  بلمند  مع جامعة  تفاهم  امل�ضت�ضفى مذكرة  وق��ع  اآخ��ر  �ضياق  ويف 
وتعليمية  تدريبية  فر�س  وط��رح  لتطوير  �ضوية  بالعمل  مبوجبها  الطرفان 
وبحثية تعود بالفائدة على املوؤ�ض�ضتني، ال �ضيما على طالب اجلامعة وهيئتها 
امل�ضتقلة  البلمند  جامعة  رئي�س  نائب  ن��ادر  جهاد  الدكتور  وعّلق  التدري�ضية. 
بدبي ورئي�ضها التنفيذي قائاًل: "ت�ضكل هذه االتفاقية مع م�ضت�ضفى اجلليلة 

بتعزيز  ال��را���ض��خ  ال��ت��زام��ه��ا  ل��ت��وؤك��د  جلامعتنا  فر�ضة  ل��الأط��ف��ال  التخ�ض�ضي 
اإذ ي�ضّكل التمّيز  املوؤ�ض�ضات الرائدة يف االإم��ارات،  عالقات التعاون بينها وبني 
يف التدري�س والبحث العلمي احلثيث والعناية بامل�ضلحة العامة جوهر املهمة 
االإن�ضانية للجامعة. و�ضيتيح هذا التعاون لطلبتنا واأع�ضاء هيئتنا التدري�ضية 
فر�ضة امل�ضاركة يف ن�ضاطات تعليمية وتدريبية وبحثية ويف فر�س تدريب يف 
مركز اأبحاث اجلينات الوراثية لدى م�ضت�ضفى اجلليلة، والتي �ضتغطي اأحدث 
و�ضتعود  الوراثية،  واالختبارات  احليوية  التكنولوجيا  جمال  يف  االكت�ضافات 
بالفائدة على املوؤ�ض�ضتني. كما �ضيدعم هذا التعاون اأهدافنا يف خدمة املجتمع 

االإماراتي وامل�ضاهمة يف دفع عجلة تقّدم االإمارات يف جميع املجاالت".
على  �ضاهداً  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  "ي�ضّكل  ق��ائ��اًل:  العو�ضي  الدكتور  واختتم 
التزام امل�ضت�ضفى وجامعة بلمند دبي بتقدمي اأف�ضل الفر�س العملية للطلبة 
فيها  مب��ا  امل�ضت�ضفى  ل��دى  والن�ضاطات  االأق�����ض��ام  جميع  يف  اخل��ربة  الكت�ضاب 
الرعاية  نظام  تقوية  يف  ال�ضراكة  هذه  و�ضت�ضاهم  العلمي.  والبحث  التدريب 
اإىل جانب تقدمي االأدوات املنا�ضبة ملواجهة التحديات  ال�ضحية يف االإم��ارات، 

التي قد تواجههم يف امل�ضتقبل".
وموؤمتر  معر�س  يف  لالأطفال  التخ�ض�ضي  اجلليلة  م�ضت�ضفى  م�ضاركة  تاأتي 
جانب  اإىل  الطبية  دب��ي  مدينة  �ضلطة  جناح  �ضمن   2021 العربي  ال�ضحة 
وموؤ�ض�ضة  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ض��د  ب��ن  حممد  جامعة  يف  �ضركائها 
العلمي يف جمال الطب عرب  التعليم والبحث  اجلليلة، بهدف تطوير قطاع 

اال�ضتثمار يف االإمكانيات العالجية يف دولة االإمارات.

•• اأبوظبي- الفجر 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
للمعار�س )اأدنيك(، اإحدى ال�ضركات 
 ،)ADQ( "القاب�ضة"  ل�  التابعة 
اأم�����س ال��ث��الث��اء، ع��ن اإط���الق �ضركة 
�ضرتكز  وال��ت��ي   ،"365 "�ضياحة 
يف  ا�ضتثنائية  جت���ارب  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
ق���ط���اع ال�����ض��ف��ر وال�����ض��ي��اح��ة ل����زوار 
االإمارة  تناف�ضية  وتعزيز  اأبوظبي، 
على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل 

يف القطاع ال�ضياحي.
اإط����الق  اأن  "اأدنيك"  واأو����ض���ح���ت 
ال�ضركة اجلديدة ياأتي ان�ضجاما مع 
اأبوظبي  مكانة  لتعزيز  التوجهات 
كوجهة �ضياحية متميزة، وامل�ضاهمة 
يف زيادة اأعداد الزوار القادمني اإىل 
ال��رتف��ي��ه، وحت�ضني  بهدف  االإم����ارة 
جت�����ارب ال�����ض��ي��وف م���ا ي������وؤدي اإىل 
مت���دي���د ف�����رتات اإق���ام���ت���ه���م، وذل���ك 
وال��ت��ع��اون مع  التن�ضيق  خ��الل  م��ن 
ال�ضياحي  القطاع  ال�ضركاء يف  كافة 

باأبوظبي والدولة ب�ضكل عام.
 "365 "�ضياحة  ���ض��رك��ة  و���ض��ت�����ض��ّم 
حتت مظلتها �ضركتني تابعتني وهما 
اإك�ضبريين�س" املتخ�ض�ضة  "كابيتال 
اأع���ل���ى  وف�����ق  ال����وج����ه����ات  اإدارة  يف 
التي  لل�ضفر"  و"كابيتال  امل��ع��اي��ري، 
الت�ضغيلية  العمليات  على  �ضرتكز 

املتخ�ض�ضة يف قطاع ال�ضفر.
وق�������ال ح���م���ي���د م���ط���ر ال����ظ����اه����ري، 
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
ل�ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
التابعة  وال���������ض����رك����ات  "اأدنيك" 
وفق  االإع������الن  ه����ذا  "يندرج  ل��ه��ا: 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة اأدن�����ي�����ك ال���رام���ي���ة 
قطاع  ت����ط����وي����ر  يف  ل���ل���م�������ض���اه���م���ة 
ب������االإم������ارة م����ن خالل  ال�������ض���ي���اح���ة 
القطاع  يف  اأعمالها  حمفظة  تعزيز 
لت�ضمل  وت���و����ض���ي���ع���ه���ا  ال�������ض���ي���اح���ي 
الذي  االأم���ر  الرتفيهية،  ال�ضياحة 
تعزيز  يف  ف��اع��ل  وب�����ض��ك��ل  �ضي�ضهم 
القيمة امل�ضافة والعائد االقت�ضادي 
�ضتلعب  كما  امل��ج��م��وع��ة،  لن�ضاطات 

دوراً   "365 "�ضياحة  ����ض���رك���ة 
اأبوظبي  الإم��ارة  الرتويج  يف  حيوياً 
يف  ال�ضياحية  الوجهات  اأب��رز  كاأحد 
التعاون  خ��الل  وذل��ك من  املنطقة، 
مع خمتلف �ضركائها يف القطاعني 
اأبرزهم  وم��ن  واخل��ا���س،  احلكومي 
دائرة الثقافة وال�ضياحة يف اأبوظبي 
الوطنية  ال���������ض����رك����ات  وخم���ت���ل���ف 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ه���ذا  وال����دول����ي����ة 

القطاع احليوي".
ال�ضركة  اأن  ال�����ظ�����اه�����ري  وب�������ني 
قطاع  اإن�����ض��اء  يف  �ضت�ضهم  اجل��دي��دة 
�ضياحي حيوي وم�ضتدام وقادر على 
جمدية  ا�ضتثمارية  ع��وائ��د  حتقيق 
يف االإم����������ارة، وذل������ك ع����رب اإط�����الق 
التي  ال�������ض���رك���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
�ضتقوم بالرتويج للقطاع ال�ضياحي 
ل���ه، والعمل  امل�����ض��ان��دة  وال��ق��ط��اع��ات 
واتفاقيات  ���ض��راك��ات  تاأ�ضي�س  على 
مع كربى �ضركات ال�ضفر وال�ضياحة 
اإىل طرح حزمة  باالإ�ضافة  العاملية، 
م��ن ال��ربام��ج واخل��دم��ات ال��ت��ي من 
امل���زي���د من  ت�����ض��ت��ق��ط��ب  اأن  ���ض��اأن��ه��ا 
لتبني  و����ض���واًل  وال��������زوار،  ال�����ض��ي��اح 
التي  وال��ت��ط��وي��ر  االب��ت��ك��ار  مفاهيم 
�ضتعمل على زيادة احل�ضة ال�ضوقية 
مكانتها  وت��ع��زي��ز  اب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 

االإقليمية".
الوطنية  ابوظبي  �ضركة  وحر�ضت 
عمل  فريق  اختيار  على  للمعار�س 
متخ�ض�س يتمتع باخلربة الدولية 

"�ضياحة  ���ض��رك��ة  لتمكني  ال��الزم��ة 
القطاع،  ه���ذا  ري����ادة  م��ن   "365
تعيني  ع�����ن  االإع������������الن  مت  ح����ي����ث 
من�ضب  يف  ج�����وين  روال  ال�������ض���ي���دة 
"�ضياحة  ل�ضركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال�ضركة  ان��ط��الق��ة  لتقود   ،"365
املتخ�ض�ضة يف اإدارة وجهات ال�ضفر. 
تزيد  بخربة  ج��وين  �ضجّل  ويحفل 
قطاعات  يف  ع���ام���اً  ع�����ض��ري��ن  ع��ل��ى 
مما  وال�ضيافة،  وال�ضياحة  ال�ضفر 
الروؤية  ن��ط��اق  تو�ضيع  يف  �ضي�ضهم 
وقدرتها  لل�ضركة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

التناف�ضية.
ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه��ا ع��ن اإط���الق 
�ضركة "�ضياحة 365" ، قالت روال 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ج����وين 
ال�ضركة  "�ضتقوم   :365 �ضياحة 
على مدار ال�ضهور املقبلة با�ضتكمال 
القائمة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خططها 
واالإمكانات  اجل��ه��ود  ت�ضافر  ع��ل��ى 
اإىل جنب  ���ض��ت�����ض��اه��م ج��ن��ب��اً  وال���ت���ي 
املخت�ضة  اجل����ه����ات  خم���ت���ل���ف  م����ع 

القطاع  وم�ضتقبل  بواقع  للنهو�س 
ال�ضركات  �ضتقدم  ك��م��ا  ال�����ض��ي��اح��ي، 
اإ�ضافة  مظلتها  حت��ت  تعمل  ال��ت��ي 
ن���وع���ي���ة ل���ل���ع���رو����س ال�����ض��ي��اح��ي��ة يف 
الدولة ككل لزيادة اأعداد الزوار اإىل 
للرتويج  باالإ�ضافة  اأبوظبي،  اإم��ارة 
والربامج  االأ�ضول  لكافة  املتوا�ضل 

املتاحة يف خمتلف دول العامل".
�ضابق  وق��ت  اأن��ه يف  بالذكر،  وجدير 
من العام اجلاري، �ضّمت "القاب�ضة" 
حمفظة  اإىل  فندقني   )ADQ(
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة 
جزيرة  يف  اأن���ان���ت���ارا  منتجع  وه��م��ا 
اأب���وظ���ب���ي وق�ضر  ���ض��ري ب��ن��ي ي��ا���س 
وذلك  ال�ضحراء،  منتجع  ال�ضراب 
القطاع،  ه���ذا  اأع��م��ال��ه��ا يف  ل��ت��ع��زي��ز 
لريتفع بذلك عدد الفنادق التابعة 
دولية  ف���ن���ادق   5 اإىل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
باالإ�ضافة اإىل كل من فنادق: اأنداز 
األوفت  اأب��وظ��ب��ي،   – جيت  كابيتال 
اأب��وظ��ب��ي واأل���وف���ت اإك�����ض��ل ل��ن��دن يف 

العا�ضمة الربيطانية.

لتعزيز التدريب الطلبي ال�ضيفي للعام 2021

كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع جامعة 
ميغيل الكندية �سمن مبادرة »برنامج جامعة ميغيل ال�سيفي عرب الإنرتنت«

جل�ضة جديدة من مهرجان طريان االإمارات للآداب 

ا�ستك�ساف املعلومات امل�سللة، الإ�ساعات ونظريات املوؤامرة خالل مهرجان طريان الإمارات لالآداب

لتعزيز قدرتها التناف�ضية اإقليميًا ودوليًا

»اأدنيك« تطلق �سركة »�سياحة 365« لتعزيز مكانة اأبوظبي يف القطاع ال�سياحي 

م�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي للأطفال يعيد هيكلة اإجراءات عملية ت�ضل�ضل اجلينوم يف وحدة العناية املركزة 

توقيع مذكرة تفاهم وتدريب وبحث بني امل�ست�سفى وجامعة البلمند دبي يف جمال علم الوراثة واجلينات 

�سرطة اأبوظبي »الإطارات الرديئة« 
خطر يهدد �سالمة م�ستخدمي الطريق

•• اأبوظبي-الفجر

" اإىل  اآم��ن  " �ضيف م��روري  ال�ضائقني �ضمن حملة  اأبوظبي  دعت �ضرطة 
اأي  والتاأكد من �ضالمتها وعدم وجود  اإط��ارات مركباتهم،  �ضرورة فح�س 
تلف اأو ت�ضققات ميكن اأن ت�ضبب يف وقوع احلوادث املرورية اجل�ضيمة خالل 

فرتة ال�ضيف نتيجة االرتفاع يف درجات حرارة اجلو . 
�ضرطة  يف  امل��رك��زي��ة  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية  ون��ف��ذت 
يف  اآمن"  م���روري  "�ضيف  حلملة  امل�ضاحبة  الفعاليات  م��ن  ع��دد  اأبوظبي 
وذلك  ل���الإم���ارة،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  بعد تطبيقها على  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة 
حما�ضرات  عقد  تت�ضمن  والتي  بريج�ضتون،  امل�ضعود  �ضركة  مع  بالتعاون 
اإىل  احلملة  وت��ه��دف  اإل��ك��رتون��ي��ة.  ت��وع��وي��ة  ور���ض��ائ��ل  لل�ضائقني،  ت��وع��وي��ة 
والتاأكد  االإط���ارات  فح�س  �ضرورة  على  وال�ضاحنات  املركبات  �ضائقي  حث 
واأكد  ال�ضيف.  ف�ضل  يف  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع  تزامًنا  �ضالمتها  من 
اهتمام  والت�ضويق  الرعاية  جلنة  رئي�س  اخل���وري،  ح�ضني  حممد  العقيد 
�ضرطة اأبوظبي بتعزيز العالقة مع ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني والتي ت�ضب 
ال�ضركاء  اأن  اأبوظبي، م�ضيًفا  ل�ضرطة  اال�ضرتاتيجية  االأه��داف  يف حتقيق 
يوؤدون دوًرا مهًما يف االإ�ضهام بتعزيز روؤية القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي.

•• اأبوظبي - الفجر

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ان��ت��ه��ج��ت 
مبتكراً  اأ�ضلوباً  الغذائية  وال�ضالمة 
واالإر�ضاد  التوعية  خدمات  تقدمي  يف 
وذلك من خالل  والغذائي،  الزراعي 
تطبيق خطة �ضاملة لالإر�ضاد الزراعي 
املزارعني  ق���درات  لبناء  االف��رتا���ض��ي 
وم���رب���ي ال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة، وذلك 
متا�ضياً مع الظروف اال�ضتثنائية التي 

فر�ضتها جائحة "كوفيد19-".
وور�ضة  ل���ق���اء   61 ال��ه��ي��ئ��ة  ون���ف���ذت 
اإر�ضادية عن ٌبعد عرب تقنية االت�ضال 
املرئي لتطبيق "مايكرو�ضوفت تيمز" 
 ،)Microsoft Teams(
ح�ضرها حوايل 2014 �ضخ�س من 
والرثوة  ال��زراع��ة  بق�ضايا  املهتمني 
احل���ي���وان���ي���ة واال����ض���ت���ث���م���ار واالأم������ن 
الغذائي واحليوي، وذلك اعتباراً من 
وحتى  املا�ضي  يوليو  �ضهر  منت�ضف 
اإطالق  كما مت  املا�ضي،  ال�ضهر  نهاية 
ثالث قنوات عرب تطبيق "تليجرام" 
والثانية  ال��زراع��ي��ة  لل�ضوؤون  اإح��داه��ا 
والثالثة  احليوانية،  ال��رثوة  ل�ضوؤون 
ال�ضالمة  مب���ت���ط���ل���ب���ات  ل���ل���ت���وع���ي���ة 

الغذائية.
الن�ضائح  ب���ع�������س  ت����ق����دمي  مت  ك���م���ا 
االإر�ضادية عن طريق بث مبا�ضر من 
احلقل ل�ضرح املمار�ضات ال�ضحيحة يف 
ال��زراع��ي واحليواين،  جم��ال االإن��ت��اج 
ت�ضخي�س  ط������رق  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 
ومكافحة االآفات واالأمرا�س النباتية 
وال���ع���م���ل���ي���ات ال����زراع����ي����ة االأخ��������رى. 
وتقدمي الن�ضائح يف جمال ت�ضخي�س 
االأم������را�������س ال����ت����ي ت�����ض��ي��ب ال�����رثوة 
والوقاية  عالجها  وط��رق  احليوانية 

منها واحلد من انت�ضارها.
وقال الدكتور حممد �ضلمان احلمادي 
مدير اإدارة االت�ضال وخدمة املجتمع 
وال�ضالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف 
جائحة  ل��ظ��روف  "نظراً   : الغذائية 
هيئة  ت��ب��ن��ت  ف��ق��د  "كوفيد19-" 
اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية 
الور�س  تنفيذ  يف  م��ب��ت��ك��راً  م��ف��ه��وم��ا 
االفرتا�ضية،  ال��ت��وع��ي��ة  وال���ل���ق���اءات 
واعتمدت عليها يف توعية املتعاملني، 
واملربني  امل����زارع����ني  ق������درات  وب���ن���اء 
ب�ضاأن  ع��ام  ب�ضكل  ال��غ��ذاء  وم��ت��داويل 
الزراعة  يف  املتبعة  املمار�ضات  اأف�ضل 
وتربية الرثوة احليوانية، وال�ضالمة 
الهيئة  ح���ر����س  م����وؤك����داً  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
االإر�ضادية  خدماتها  ا���ض��ت��م��رار  على 
وال��ت��وع��وي��ة وت��وف��ري خ��ي��ارات بديلة 
للتوا�ضل املبا�ضر مع املتعاملني، حيث 
والتوعية  لالإر�ضاد  خطة  اعتماد  مت 
االف���رتا����ض���ي���ة ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ط���وال 
باالإجراءات  ال��ت��زام��اً  اجل����اري  ال��ع��ام 

االح�����رتازي�����ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
فريو�س "كوفيد19-".

التعامل مع  "حر�ضنا على  واأ���ض��اف   
براجمنا  لتطوير  كفر�ضة  اجلائحة 
ل��الإر���ض��اد وال��ت��وع��ي��ة وب��ن��اء منظومة 
تنفيذها  مت  االف��رتا���ض��ي  ل��الإر���ض��اد 
املا�ضي  ي��ول��ي��و  ���ض��ه��ر  م���ن  اع���ت���ب���اراً 
الحتواء تاأثريات اجلائحة على قطاع 
النباتي  ب�����ض��ق��ي��ه  وال����زراع����ة  ال���غ���ذاء 
واحليواين، حيث جنح فريق التوعية 
تنظيم  يف  االف���رتا����ض���ي  واالإر������ض�����اد 
افرتا�ضية  وحم��ا���ض��رة  ور���ض��ة   61
الفنية  امل���ع���رف���ة  ت��ع��زي��ز  ا���ض��ت��ه��دف��ت 
للمزارعني ومربي الرثوة احليوانية، 
وب��ن��اء ق��درات��ه��م وم�����ض��اع��دت��ه��م على 
واأ�ضار  امل��م��ار���ض��ات.  اأف�����ض��ل  ت��ط��ب��ي��ق 
مدير اإدارة االت�ضال وخدمة املجتمع 
اأطلقتها  "التليجرام" التي  قناه  اإىل 
ال��ه��ي��ئ��ة اأ���ض��ب��ح��ت واح������دة م���ن اأه���م 
م��ن�����ض��ات ال��ت��وع��ي��ة وال���ت���وا����ض���ل مع 
احليوانية  ال��رثوة  ومربي  امل��زارع��ني 
واأ�ضحاب املن�ضاآت الغذائية حيث يبلغ 
ع���دد امل�����ض��رتك��ني وامل��ت��اب��ع��ني حل�ضاب 
م�ضرتك   2570 ح������وايل  ال��ه��ي��ئ��ة 
م�ضرتك   1344 ح�������وايل  ب��ي��ن��ه��م 
احليوانية،  ال�����رثوة  ل��ق��ن��اة  وم��ت��اب��ع 
مقابل 1226 م�ضرتك ومتابع لقناة 
القناتان  وت��ب��ث  ال���زراع���ي،  االإر����ض���اد 
باالإنتاج  للعناية  وار����ض���ادات  ن�ضائح 
النباتي والرثوة احليوانية،  الزراعي 
وت��ق��دم ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات التي 
ت�ضاعد املزارعني واملربني على تطبيق 
اأف�ضل املمار�ضات. وعرب احلمادي عن 
�ضعادته باالإقبال الوا�ضع على ح�ضور 
ور�س التوعية االفرتا�ضية والتفاعل 
معها  م�ضرياً اإىل اأن احل�ضور يف تزايد 
الفت  باهتمام  حتظى  حيث  م�ضتمر 
من اأ�ضحاب املزارع والعزب باالإ�ضافة 
يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��ن�����ض��اآت  املعنيني  اإىل 
خمتلف مناطق اإمارة اأبوظبي، نظراً 
الالزمة  العمليات  اأه���م  م��ن  لكونها 
و�ضمان  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ق������درات  ل��ب��ن��اء 
والغذاء  ال����زراع����ة  ق��ط��اع  ا���ض��ت��دام��ة 

وتعزيز االإنتاجية.

�ضمن منظومة متكاملة للإر�ضاد االفرتا�ضي
الزراعة وال�سالمة الغذائية تنفذ 61 لقاء 

وور�سة اإر�سادية افرتا�سيًا بح�سور 2014 �سخ�سا
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ُيظهر بحث جديد من جامعة والية مي�ضيغان اأن ميكروبيوم اأمعاء الر�ضيع ميكن اأن يحتوي 
على اأدلة للم�ضاعدة يف مراقبة ودعم تطورهم الع�ضبي ال�ضحي.

الدقيقة  احلية  الكائنات  من  كبري  ملجتمع  موطنا  الب�ضري  اله�ضمي  اجلهاز  ويعد 
املعروفة با�ضم ميكروبيوم االأمعاء.

واكت�ضف فريق البحث من جامعة والية مي�ضيغان وجامعة نورث كارولينا، اأن 
ا�ضتجابات قوية  الذين لديهم  الر�ضع  ميكروبيوم االأمعاء كان خمتلفا عند 

للخوف والر�ضع الذين يعانون من ردود اأفعال اأكرث اعتداال.

وميكن ل��ردود فعل اخل��وف ه��ذه، اأن تو�ضح كيف يتفاعل 
�ضخ�س ما مع موقف خميف، يف وقت مبكر من احلياة، واأن 
تكون موؤ�ضرات على ال�ضحة العقلية يف امل�ضتقبل. وهناك 
يف  بامليكروبيوم  الع�ضبية  الرفاهية  تربط  متزايدة  اأدل��ة 

االأمعاء.
وت�ضري النتائج اجلديدة اإىل اأن ميكروبيوم االأمعاء ميكن 
اأن يزود الباحثني واالأطباء يوما ما باأداة جديدة ملراقبة 

ودعم التطور الع�ضبي ال�ضحي.
وقالت ريبيكا نيكماير من جامعة والية مي�ضيغان، قائدة 
ُن�����ض��رت يف 2 ي��ون��ي��و يف جملة  ال��درا���ض��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي 
فرتة  "اإن   :Nature Communications
النمو  لتعزيز  هائلة  فر�ضة  فرتة  هي  هذه  املبكرة  النمو 
ال�ضحي للمخ. وامليكروبيوم هو هدف جديد مثري ميكن 

ا�ضتخدامه لذلك".
وقادت الدرا�ضات حول هذا االرتباط ودوره يف اال�ضتجابة 
ن��ي��ك��م��اي��ر، االأ���ض��ت��اذة امل�ضاركة  ل��ل��خ��وف ل���دى احل��ي��وان��ات 
الطب  بكلية  الب�ضرية  والتنمية  االأط��ف��ال  ط��ب  ق�ضم  يف 

الب�ضري، وفريقها للبحث عن �ضيء م�ضابه يف الب�ضر.
ودرا�ضة كيفية تعامل الب�ضر، وخا�ضة االأطفال ال�ضغار، مع 
اخلوف اأمر مهم الأنه ميكن اأن ي�ضاعد يف التنبوؤ بال�ضحة 

العقلية يف بع�س احلاالت.
واأو�ضحت نيكماير: "ردود اأفعال اخلوف هي جزء طبيعي 
ي��ك��ون االأط���ف���ال مدركني  اأن  ال��ط��ف��ل. وي��ج��ب  م���ن من���و 
للتهديدات يف بيئتهم واأن يكونوا م�ضتعدين للرد عليها. 
عندما  اال�ضتجابة  ه��ذه  كبح  م��ن  يتمكنوا  مل  اإذا  ول��ك��ن 
لالإ�ضابة  متزايد  خطر  يف  يكونون  فقد  اآمنني،  يكونون 

بالقلق واالكتئاب يف وقت الحق من احلياة".
ي�ضتمر  ق��د  اال�ضتجابة،  طيف  م��ن  االآخ���ر  ال��ط��رف  وعلى 
االأطفال الذين يعانون من ا�ضتجابات خوف �ضامتة ب�ضكل 
ا�ضتثنائي يف تطوير �ضمات قا�ضية وغري عاطفية مرتبطة 

بال�ضلوك املعادي للمجتمع، على حد قول نيكماير.
مرتبطا  االأم����ع����اء  م��ي��ك��روب��ي��وم  ك����ان  اإذا  م���ا  ول��ت��ح��دي��د 
با�ضتجابة اخلوف لدى الب�ضر، �ضممت نيكماير وزمالوؤها 
الباحثون  30 ر�ضيعا. واختار  درا�ضة جتريبية على نحو 

املجموعة بعناية للحفاظ على ثبات اأكرب عدد ممكن من 
�ضبيل  االأمعاء. على  توؤثر على ميكروبيوم  التي  العوامل 
املثال، وقع اإر�ضاع جميع االأطفال من الثدي ومل يتناول 

اأي منهم امل�ضادات احليوية.
ثم و�ضف الباحثون ميكروبيوم االأطفال من خالل حتليل 
عينات الرباز، وتقييم ا�ضتجابة الطفل للخوف با�ضتخدام 
جتاه  الطفل  فعل  رد  كان  كيف  مالحظة  ب�ضيط:  اختبار 

�ضخ�س ما يدخل الغرفة اأثناء ارتداء قناع الهالوين.
ممتعة  التجربة  تكون  اأن  حقا  "اأردنا  نيكماير:  وت�ضرح 
���ض��واء. وك��ان االآباء  اأم��وره��م على ح��د  لالأطفال واأول��ي��اء 
هناك طوال الوقت وميكنهم القفز وقتما يريدون. هذه 
االأطفال يف  بها  التي قد مير  التجارب  اأن��واع  بالفعل  هي 

حياتهم اليومية".
ارتباطات  الباحثون  راأى  ال��ب��ي��ان��ات،  ك��اف��ة  جتميع  وع��ن��د 
مهمة ب��ني ال�����ض��م��ات امل��ح��ددة مل��ي��ك��روب��ي��وم االأم���ع���اء وقوة 

ا�ضتجابة الر�ضع للخوف.
بامليكروبيوم  امل�ضابون  االأط��ف��ال  ك��ان  املثال،  �ضبيل  وعلى 
غ��ري امل��ت��ك��اف��ئ يف ع��م��ر ���ض��ه��ر واح����د اأك����رث خ��وف��ا يف عمر 
على  البكترييا  م��ن  �ضغرية  جمموعة  وتهيمن  ال�ضنة. 

امليكروبيومات غري املت�ضاوية.
واكت�ضف الباحثون اأي�ضا اأن حمتوى املجتمع امليكروبي يف 
�ضن عام واحد مرتبط با�ضتجابات اخلوف. وباملقارنة مع 

االأطفال االأقل خوفا،
اأف��ع��ال متزايدة  ال��ذي��ن يعانون م��ن ردود  االأط��ف��ال  ف���اإن   
اأنواع  واأق��ل من  البكترييا  اأن��واع  بع�س  املزيد من  لديهم 

اأخرى.
ومع ذلك، مل يالحظ الفريق وجود عالقة بني ميكروبيوم 
اأمعاء االأطفال وكيفية تفاعل االأطفال مع الغرباء الذين 

مل يرتدوا اأقنعة.
االأجزاء  اإىل  االأرج��ح  على  يرجع  ه��ذا  اإن  نيكماير  وقالت 
التي  املواقف  معاجلة  عن  امل�ضوؤولة  الدماغ  من  املختلفة 

يحتمل اأن تكون خميفة.
لذلك  اجتماعي.  عن�ضر  هناك  الغرباء   "مع  واأو�ضحت: 
االأط��ف��ال ح��ذر اجتماعي، لكنهم ال يرون  ل��دى  قد يكون 

الغرباء على اأنهم تهديدات فورية".
وكجزء من الدرا�ضة، 

با�ضتخدام  االأط��ف��ال  اأدم��غ��ة  بت�ضوير  اأي�ضا  الفريق  ق��ام 
تقنية الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي.

 ووجدوا اأن حمتوى املجتمع امليكروبي يف عام واحد كان 
مرتبطا بحجم اللوزة، 

وه��ي ج��زء م��ن ال��دم��اغ ي�ضارك يف ات��خ��اذ ق���رارات �ضريعة 
ب�ضاأن التهديدات املحتملة.

وي�ضري هذا اإىل اأن امليكروبيوم قد يوؤثر على كيفية تطور 
وعمل اللوزة.

 وهذا واحد من العديد من االحتماالت املثرية لالهتمام 
ال��درا���ض��ة اجل��دي��دة، وال��ت��ي يعمل  التي ك�ضفت عنها ه��ذه 
ا�ضتف�ضار  ل��ب��دء خ��ط��وط  ت��ك��راره��ا  ال��ف��ري��ق ح��ال��ي��ا ع��ل��ى 

جديدة.

درا�سة تربط بكترييا الأمعاء بكيفية �سعور الأطفال باخلوف

وقال: "حتكم يف م�ضاعرك وحياتك، وتعلم 
ال�ضفينة  ت���ق���ود  ال���ت���ي  االإج���������راءات  ات���خ���اذ 
بها".  ت�ضري  اأن  ت��ري��ده��ا  ال��ت��ي  بالطريقة 
الطبيب  اإىل  "تذهب  اأن  اأي�ضا  املهم  وم��ن 
هذا  يكون  ق��د  مري�ضا" -  تكون  ال  عندما 
ال�ضوء  �ضلط  ميرن  الدكتور  لكن  مفاجئا، 
اإىل  يجلبها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى 

حياتك.
ميكن  بانتظام  الطبيب  "زيارة  اأن  واأو�ضح 
امل�ضاكل  اك��ت�����ض��اف  يف  ال��ط��ب��ي��ب  ت�����ض��اع��د  اأن 

مبكرا اأو حتى قبل اأن تبداأ".
"�ضعرات  ب��ت��ن��اول  ال��ن��ا���س  م��ي��رن  ن�ضح  ك��م��ا 
ممار�ضة  اأهمية  اإىل  واأ���ض��ار  اأقل"،  ح��راري��ة 
ب�����ض��ك��ل م�����ض��ت��م��ر ول��ي�����س ب�ضكل  ال��ري��ا���ض��ة 

متقطع.
بانتظام  الريا�ضة  ممار�ضة  "اإن  واأ���ض��اف: 
االإ�ضابة  خ��ط��ر  م���ن  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل  ت��ق��ل��ل 
باأمرا�س، مثل اأمرا�س القلب وال�ضرطان". 
وي�����ض��اع��د ال��ت��م��ري��ن امل�����ض��ت��م��ر اأي�����ض��ا على 

"احلفاظ على قدرتك على احلركة لفرتة 
اأطول".

واأو�ضح اأن "التمرين يقلل التوتر ويح�ضن 
النوم و�ضحة اجللد والعظام واملزاج".

وقال ميرن: "اإن اآثار ال�ضغط على ج�ضمك 
املبكرة  ال�ضيخوخة  م��ن  وت����رتاوح  وا���ض��ع��ة 
االإ�ضابة  خم��اط��ر  ارت��ف��اع  اإىل  والتجاعيد 
اأن تكون �ضعيدا وحتافظ  باأمرا�س القلب. 
منخف�ضة،  ل��دي��ك  ال��ت��وت��ر  م�ضتويات  على 
على  م�ضاعدتك  يف  ط��وي��ال  ���ض��وط��ا  يقطع 

العي�س ب�ضكل جيد".
ب�  للنا�س  ن�ضائحه  ميرن  ال��دك��ت��ور  واأن��ه��ى 
"اأ�ضبح  وقال:  العالقات".  يف  "اال�ضتثمار 
اأي وقت م�ضى  اأهمية من  اأكرث  هذا االأمر 
يف اأعقاب هذا الوباء عندما انزلق كثري من 
النا�س اإىل العزلة. ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن 
االجتماعية  وال�ضبكة  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��الق��ات 
القوية تعمل على حت�ضني ال�ضحة العقلية 
تكن  مل  واإذا  ال��ع��م��ر.  وط����ول  واجل�����ض��دي��ة 

لديك حاليا حياة اجتماعية ن�ضطة، فابحث 
االأ�ضدقاء  مع  التوا�ضل  الإع��ادة  عن فر�س 
جديدة.  ����ض���داق���ات  ت��ك��وي��ن  اأو  ال���ق���دام���ى 
ابحث عن االآخرين ذوي التفكري املماثل يف 
ال�ضاالت  اأو  التطوعية،  االأن�ضطة  اأو  العمل 
اأي  اأو  اأو جمموعات اخلريجني  الريا�ضية، 

جمموعة اأخرى تتوافق مع اهتماماتك".
باأن  االأم����ر  "يتعلق  ق��ائ��ال:  م��ي��رن  واخ��ت��ت��م 
تتمتع  واأن  اأف�����ض��ل  ب�ضكل  ح��ي��ات��ك  تعي�س 
لال�ضتمتاع  وال��ع��ق��ل��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة  بال�ضحة 

بها".
وفيما يلي العادات ال�ضت الواجب اإ�ضافتها 

اإىل حياتك االآن:
ج�ضدك. اإىل  ا�ضتمع   .1
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با�ضتمرار. مترن   .4
لديك. التوتر  م�ضتويات  من  قلل   .5

عالقاتك. يف  ا�ضتثمر   .6

خبري يك�ضف عن �ضت عادات حتتاج اإىل تنميتها 

ال�سحة اجليدة يف ال�سيخوخة تبداأ بالعادات
 التي تعزز احلياة التي تنميها الآن

�ضرح الدكتور مارتن ميرن، املدير االإقليمي ل� Vault Health، باأن ال�ضحة اجليدة يف �ضن ال�ضيخوخة تبداأ بالعادات التي تعزز احلياة 
التي تنميها االآن.وبادئ ذي بدء، اأكد الدكتور ميرن على اأهمية "اإدراك اأن ج�ضمك يتوا�ضل معك". وميكن اأن يتيح لك �ضبط م�ضاعرك 

اجل�ضدية والعاطفية ومعرفة متى يجب تغيري �ضيء ما.
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املودعة حتت رقم : 348237         بتاريخ: 2021/04/01
با�ض��م: جيو بارترنينج �س ذ م م

وعنوانه: برج االإبداع - الفجرية، �س. ب. 4422 الفجرية، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س؛  االأحذية واالأزياء واالك�ض�ضوارات اخلا�ضة بها؛ اأحذية لكرة القدم؛ 
لبا�س  االأحذية؛ زخارف  اأدوات مانعة النزالق  كعاب لالأحذية؛  القدم؛  للبا�س  لوازم معدنية  القدم؛  لبا�س 
القدم؛ رخم لبا�س القدم )اجلزء العلوي من لبا�س القدم(؛ �ضيور للبا�س القدم؛ اأحذية ن�ضفية؛ اأحذية ذات 

اأربطة؛ اأحذية؛ �ضبا�ضب؛ اأحذية للريا�ضة؛ اأحذية ريا�ضية
الواق�عة بالفئة: 25

بحروف   fashionistas4u كلمة  ا�ضفلها  التينية  ب��ح��روف    Geoomnii كلمة  العالمة:  و�ضف 
# وعلي ي�ضارها ر�ضمة دائرة متكونة من حركة 3 نقاط على خلفية م�ضتطيلة بااللوان  التينية مع ا�ضارة 

االبي�س واال�ضفر واالزرق الفاهي
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348647         بتاريخ: 2021/04/08
با�ض��م: جانومي �ضوينج ما�ضني كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 1463 هازاما - مات�ضي، هات�ضيوجي - �ضي، طوكيو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

واآالت  اجهزة  التعدين؛   واآالت  اجهزة  املعادن؛  لت�ضغيل  ميكانيكية  مكاب�س  املعدنية؛  االدوات  ت�ضنيع  اآالت 
الن�ضيج؛  واآالت  اأج��ه��زة  الكيميائية؛  املعاجلة  واآالت  اأج��ه��زة  التفريغ؛  و  التحميل  واآالت  اأج��ه��زة  االن�����ض��اء؛ 
اأجهزة واآالت حت�ضري االأغذية اأو مل�ضروبات؛ اأجهزة واآالت ت�ضنيع االأخ�ضاب اأو النجارة اأو الق�ضرة اأو اخل�ضب 
الرقائقي؛ اأجهزة واآالت �ضنع لب الورق و ت�ضنيع الورق اأو �ضناعة الورق؛ اأجهزة واآالت الطباعة اأو جتليد 
اأ�ضباه  ت�ضنيع  واآالت  اأجهزة  البال�ضتيك؛  ت�ضنيع  واآالت  اأجهزة  التعبئة؛  اأو  التغليف  واآالت  اأجهزة  الكتب؛ 
الرئي�ضية  املحركات  واآالت تهذيب احلجارة؛  اأجهزة  املطاطية؛  املنتجات  واآالت لت�ضنيع  اأجهزة  املو�ضالت؛  
غري الكهربائي  لي�ضت للمركبات الربية؛ اأجزاء املحرك الرئي�ضي غري الكهربائية للمركبات الربية؛ االآالت 
ال�ضيد  اآالت  باليد؛  ي��دار  ما  عدا  الزراعية  واملعدات  الزراعية  االآالت  الهيدروليكية؛  اأو  الهوائية  واالأدوات 
ال�ضناعي؛ اآالت اخلياطة وقطعها ولوازمها؛ اآالت واأجهزة ت�ضنيع االأواين الزجاجية؛ اآالت �ضنع االحذية؛ 
بالكب�س  ت�ضكيل  اآالت  )اآالت(؛  الال�ضقة  لال�ضرطة  �ضرف  اوعية  التبغ؛  ت�ضنيع  اآالت  اجللود؛  دباغة  اآالت 
االآيل؛ اجهزة اقالع للمحركات واملكائن؛ حمركات التيار املرتدد وحمركات التيار امل�ضتمر )ال ت�ضمل املركبات 
التيار  امل�ضتمر(؛ مولدات  التيار  تيار مرتدد وحمركات  "اأجزاء" الأي حمركات  ت�ضتمل على  الربية ولكنها 
امليكانيكية  ال�ضيارات  مواقف  اأنظمة  امليكانيكية؛  ال�ضيارات  مواقف  اأنظمة  املبا�ضر؛  التيار  مولدات  امل��رتدد؛ 
لال�ضتخدام  الطعام  خلط  اآالت  الدائري؛  النوع  من  امليكانيكية  ال�ضيارات  مواقف  اأنظمة  امل�ضعد؛  نوع  من 
التجاري؛ اآالت تق�ضري الطعام لال�ضتخدام التجاري؛ اآالت تقطيع وفرم وتقطيع �ضرائح الطعام لال�ضتخدام 
التجاري؛ جمزات ع�ضب؛ غ�ضاالت �ضحون؛ ا�ضالح  املاكينات واالجهزة؛ اآالت واجهزة كهربائية لل�ضقل او 
الكهربائية؛ خالطات  التلميع بال�ضمع؛ غ�ضاالت )لغ�ضل املالب�س(؛ كان�س كهربائية؛  فرجونات للمولدات 
الطعام الكهربائية )لالأغرا�س املنزلية(؛ اأجهزة �ضحب ال�ضتائر تعمل بالكهرباء؛ واليب اخلزافني؛ اأجهزة 
واآالت دهان؛ معدات غ�ضل املركبات؛ اآالت واأجهزة �ضغط النفايات؛ ماكينات تك�ضري النفايات؛ اجزاء االالت 
ولوازمها؛  واأجزاوؤها  ال�ضناعية  الروبوتات  والر�ضم؛  املعادن  لت�ضنيع  روبوتات  الربية(؛  للمركبات  )لي�ضت 
الروبوتات الديكارتية لالأغرا�س ال�ضناعية واأجزائها ولوازمها؛ روبوتات �ضطح املكتب لالأغرا�س ال�ضناعية 
واأجزائها ولوازمها؛ روبوتات �ضكارا لالأغرا�س ال�ضناعية واأجزائها ولوازمها؛ اآالت ت�ضغيل املعادن )مكاب�س 
ميكانيكية ، وتركيبات مكاب�س ، و�ضد ، وختم ، وثني و�ضقل( ، واأجزائها ولوازمها؛ روبوت )اآالت( واأجزاوؤه 
وملحقاته؛ اآالت الكي واأجزاوؤها ولوازمها؛ مكاب�س الكي واأجزائها ولوازمها؛ اآالت �ضغط املالب�س واأجزاوؤها 
واأجزائها وملحقاتها؛  بالبخار  الكي  اآالت  ولوازمها؛  واأجزاوؤها  الكهربائية  املالب�س  اآالت �ضغط  ولوازمها؛ 

مكاب�س الغ�ضيل واأجزاوؤها ولوازمها؛ اآالت التطريز واأجزاوؤها ولوازمها
الواق�عة بالفئة: 7

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة JANOME باحرف التينية باللون اال�ضود ب�ضكل مميز
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348371         بتاريخ: 2021/04/05
با�ض��م: جوروك توريزم يف مادينجليك انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: ا�ضكي�ضهري كارايولو اوزيري 5. كيه ام، مريكيز -  كوتاهيا / تركيا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأواين لالأغرا�س املنزلية؛ اأواين مطبخ؛ اأواين طهو غري كهربائية ؛ اأطقم مائدة )اأطباق(؛ اأوعية؛ اأوعية 
اأوعية زهور؛ ق�ضبة  القلي؛ قدور طهو؛ فتاحات قوارير كهربائية وغري كهربائية؛  اأواين  اأو  طهو؛ مقايل 
)الطني  ال��رتاك��وت��ا  اأو  الفخار  اأو  اخل��زف  اأو  اأوال�ضرياميك  البور�ضلني  م��ن  متاثيل  لل�ضرب؛  )م�ضا�ضة( 
الرتاكوتا  اأو  الفخار  اأو  اخل��زف  اأو  اأوال�ضرياميك  البور�ضلني  من  �ضغرية  متاثيل  ال��زج��اج؛  اأو  الن�ضيج(  
)الطني الن�ضيج(  اأو الزجاج؛ مزهريات؛ اأكواب اأو كوؤو�س؛ حُتف فنية ن البور�ضلني اأوال�ضرياميك اأو اخلزف 
اأو �ضبه م�ضغول )باإ�ضتثناء زجاج  اأو الزجاج؛ زجاج غري م�ضغول  اأو الرتاكوتا )الطني الن�ضيج(   اأو الفخار 

املباين(؛ ف�ضيف�ضاء زجاجية لي�ضت للبناء؛ زجاج م�ضحوق للزخرفة؛�ضوف الزجاج بخالف امل�ضتخدم للعزل
الواق�عة بالفئة: 21

و�ضف العالمة: اأحرف GCA بالالتينية مكتوبة ب�ضكل مميز وا�ضفلها ظالل باللون اال�ضود واالبي�س
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348648     بتاريخ: 2021/04/08
با�ض��م: جانومي �ضوينج ما�ضني كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 1463 هازاما - مات�ضي، هات�ضيوجي - �ضي، طوكيو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

فيها؛  التحكم  اأو  الطاقة  توزيع  واأج��ه��زة  اآالت  واالختبار؛  القيا�س  واأدوات  اآالت  خمربية؛  وادوات  اجهزة 
اآالت  الكهربائية؛  امل��و���ض��الت  مغناطي�ضية؛  اأو  كهربائية  اختبار  واأج��ه��زة  ع���دادات  واخل��الي��ا؛  البطاريات 
نظارات  الب�ضرية؛  واالأجهزة  االآالت  ال�ضينمائي؛  الت�ضوير  واأجهزة  اآالت  الفوتوغرايف؛  الت�ضوير  واأجهزة 
واأجهزة  اآالت  انقاذ؛  ومعدات  اجهزة  املباين؛  يف  امل�ضتخدم  الزجاج  با�ضتثناء  امل�ضغول،  الزجاج  )ب�ضرية(؛ 
االأداء  بربامج  م�ضجلة  املدجمة  واالأق��را���س  االإلكرتونية  ال��دوائ��ر  ال�ضوت؛  ت�ضجيل  اق��را���س  االت�ضاالت؛ 
برامج  االوزون؛  مولدات  املو�ضيقى؛  ملفات  حتميل  ايقاع؛  بندوالت  االإلكرتونية؛  املو�ضيقية  ل��الآالت  االآيل 
خياطة  ماكينات  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر  برامج  اخلياطة؛  ماكينات  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر 
و�ضور  ال�ضور  ونقل  ملعاجلة  ب��رام��ج  احل��ي��اك��ة؛  ماكينات  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر  ب��رام��ج  اللحف؛ 
الفيديو والر�ضومات والن�ضو�س ال�ضتخدامها يف اآالت اخلياطة واآالت خياطة اللحف واآالت احلياكة واآالت 
 DVD التطريز؛ و�ضائط البيانات امل�ضجلة م�ضبقا ، وهي االأقرا�س الثابتة واالأقرا�س امل�ضغوطة واأقرا�س
امل�ضجلة  البيانات  و�ضائط  التطريز؛  ت�ضميم  الغرز ومنط  ت�ضميم  بنمط  تتميز  التي  ال�ضوئية  واالأقرا�س 
تتميز  التي  ال�ضوئية  DVD واالأقرا�س  واأقرا�س  امل�ضغوطة  الثابتة واالأقرا�س  االأقرا�س  ، وهي  م�ضبقا 
اأركيد؛ لعب  األعاب فيديو  بنمط ت�ضميم الغرز ومنط ت�ضميم التطريز؛ اجهزة حتليل كهربائي؛ ماكينات 
�ضا�ضات  مع  املحمولة  لالألعاب  بربامج  م�ضجلة  املدجمة  واالأق��را���س  االإلكرتونية  الدوائر  منزلية؛  فيديو 
اأجهزة حماكاة لتوجيه املركبات والتحكم فيها؛ املحوالت  ال�ضائل؛ حماكاة التدريب الريا�ضي؛  الكري�ضتال 
الدوارة؛ معدالت الطور؛ مكاوي كهربائية م�ضطحة؛ جتعيد ال�ضعر كهربائيا؛ �ضافرات كهربائية؛ اجهزة 
اإ�ضارة ال�ضكك احلديدية، امل�ضيئة اأو امليكانيكية؛ مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ ا�ضارات �ضوئية او اآلية 
للطرق؛ اجهزة انذار �ضد احلريق؛ اأجهزة اإنذار �ضد الغاز؛ قفازات للحماية من احلوادث؛ طفايات احلريق؛ 
ر�س  �ضبكات  احلريق؛  اطفاء  ق��وارب  املطافئ؛  عربات  احلريق؛  اطفاء  خراطيم  فوهات  احلريق؛  خراطيم 
للوقاية من احلريق؛ اجهزة انذار �ضد ال�ضرقة؛ خوذ واقية لاللعاب الريا�ضية؛ املالب�س املقاومة للحريق؛ 
اأ�ضالك  لل�ضيارات؛  ال�ضيجار  املغناطي�ضية؛ والعات  النوى  الغاز؛  واقية من  اأقنعة  الغبار؛  واقية من   اأقنعة 
املقاومة؛ االأقطاب الكهربائية، بخالف اأقطاب اللحام اأو االأقطاب الكهربائية الطبية؛ اأقنعة اللحام؛ افالم 
حتميل  ال�ضرائح؛  اأف��الم  حامل  لل�ضوء(؛  )معر�ضة  ال�ضرائح  اأف��الم  لل�ضوء(؛  )معر�ضة  �ضينمائي  ت�ضوير 
ملفات ال�ضور؛  اأقرا�س فيديو م�ضجلة واأ�ضرطة فيديو؛ من�ضورات الكرتونية؛ اآالت �ضرف الوقود ملحطات 
املعدنية؛ اجهزة لطباعة  النقود  التي تعمل بقطع  ال�ضيارات  اآليات بوابات ا�ضطفاف  البيع؛  اآالت  اخلدمة؛ 
اإر�ضادية  لوحات  املعدنية؛  العمالت  فرز  اأو  عد  اآالت  النقد؛  ت�ضجيل  اآالت  الزرقاء؛  والت�ضاميم  املخططات 
ر�ضم  ادوات  ال�ضور؛  ن�ضخ  اآالت  ذل��ك؛  �ضابه  ما  اأو  التيار  وخم��رج��ات  امل�ضتهدفة  االأرق���ام  لعر�س  كهربائية 
ماكينات  الكمبيوتر؛  اأجهزة  الزمن(؛  ت�ضجيل  )ادوات  ال��دوام  �ضاعات  والتاريخ؛  الوقت  اآالت ختم  هند�ضي؛ 
ثقب البطاقات  للمكاتب؛ اآالت اقرتاع؛ جهاز فح�س الطوابع الربيدية؛ اأحزمة الوزن )للغو�س(؛ عوامات 
ال�ضباحة؛  رفرفات  األ��واح  )للغو�س(؛  الهواء  الريا�ضية؛ خزانات  واقية لاللعاب  للنفخ؛ خوذ  قابلة  �ضباحة 
جهاز الغوا�ضني )لي�س للريا�ضة(؛ منظمات )للغو�س(؛ جهاز اللحام بالقو�س الكهربائي؛ ماكينات تقطيع 
الكهربائي؛  اللحام  جهاز  البي�س؛  فح�س  �ضمعدانات  البالزما(؛  اأو  الغاز  اأو  )بالقو�س  الكهربائية  املعادن 
اأجهزة فتح االأبواب الكهربائية؛ �ضدادات اذن؛ برامج ملاكينات اخلياطة؛ برامج احلا�ضوب؛ اجهزة حا�ضوب؛ 
مفكرة يف �ضكل حا�ضوب �ضغري؛ معاجلات الن�ضو�س؛ اجهزة ملحقة باحلا�ضوب؛ طابعات ت�ضتخدم مع اأجهزة 
احلا�ضوب؛ اجهزة بينية الجهزة احلا�ضوب؛ و�ضائط البيانات؛ قارئات؛ م�ضغالت االقرا�س الجهزة احلا�ضوب؛  
ال�ضوت واملو�ضيقى وال�ضور و�ضور الفيديو والبيانات الن�ضية )القابلة للتنزيل(؛ الو�ضائط امل�ضجلة بال�ضوت 
الروبوتات  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر  برامج  الن�ضية؛  والبيانات  الفيديو  و�ضور  وال�ضور  واملو�ضيقى 
لالأغرا�س  املكتبية  الروبوتات  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر  برامج  ال�ضناعية؛  لالأغرا�س  الديكارتية 
ال�ضناعية؛ برامج الكمبيوتر التطبيقية لت�ضغيل روبوتات �ضكارا لالأغرا�س ال�ضناعية؛ برنامج الكمبيوتر 
املكاب�س  لت�ضغيل  التطبيقية  الكمبيوتر  برنامج  امل��ع��ادن؛  لت�ضغيل  امليكانيكية  املطابع  لت�ضغيل  التطبيقية 
الكهربائية لت�ضغيل املعادن؛ اأجهزة وادوات  الكي ، وال �ضيما املكاوي وملحقاتها ، واملكاوي االآلية ، واملكاوي 
الكهربائية االأوتوماتيكية ، واملكاوي البخارية الكهربائية ، واملكاوي البخارية ؛ اأجهزة كهربائية منزلية للكي 

تتكون من جهاز توليد بخار
الواق�عة بالفئة: 9

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة JANOME باحرف التينية باللون اال�ضود ب�ضكل مميز
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349162         بتاريخ: 2021/04/15
با�ض��م: ال�ضيد / طارق قد�ضي العطار

وعنوانه: �ضوريا - دم�ضق - احللبوين - قرب م�ضجد احللبوين  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  االأقم�ضة ومواد  م�ضتح�ضرات تبيي�س 
وجلي وك�ضط، �ضابون، عطور وزيوت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل، غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر، منظفات اأ�ضنان

الواق�عة بالفئة: 3
و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة العطار بالعربية و alattar باالتينية وعلي ي�ضارها دائرة داخلها ر�ضمة 

�ضخ�س كاريكاتري على خلفية م�ضتطيلة بااللوان االبي�س واال�ضود
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349369         بتاريخ: 2021/04/19
تاريخ االأولوية : 2021/04/13  40202108653Y : رقم االأولوية

بلد االأولوية: �ضنغافورة
با�ض��م: جلوبال �ضكولز هولدينجز بي تي ي. ال تي دي.

وعنوانه: 27 باجنول فيلد ووك، �ضنغافورة 828649 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  التعليمي  االمتحان  اأو  الفح�س  تربوية؛  اأو  تعليمية  معلومات  التدري�س؛  التعليمية؛  اخلدمات  تقدمي 
الرتبوي؛ خدمات التوجيه املهني؛ خدمات اال�ضت�ضارات التعليمية اأو الرتبوية؛ تنظيم واأجراء ور�س العمل 
اأو الرتبوية؛ املدار�س الداخلية؛ ن�ضر الن�ضو�س والكتب والكتب  والندوات واملوؤمترات واملعار�س التعليمية 
االإلكرتونية واملجالت؛ تنظيم امل�ضابقات )التعليم(؛ تنظيم امل�ضابقات الريا�ضية؛ خدمات املدار�س )التعليم(؛ 

وجميع هذه اخلدمات التعليمية اأو الرتبوية والتدري�س �ضمن هذة الفئة
الواق�عة بالفئة: 41

 Academic بالعبارات  9 حماط  الرقم  ا�ضفلها  Nine Gems 9 بحروف التينية  كلمات  العالمة:  و�ضف 
 Sports و   Community & Care و   Personality Development و   Excellence
Excellence و Visual & Performing Arts و Entrepreneurship & Leadership و 
 Skill Development و Universal Values & Ethics و Innovation & Creativity

تطوير املهارة بااللوان اال�ضود واالبي�س واالحمر والربتقايل واالخ�ضر الفاحت واالزرق والكحلي
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349373         بتاريخ: 2021/04/19
با�ض��م: تام بال�ضتيك يف كاليب �ضانايى تيجاريت ليمتد �ضريكيتي

وعنوانه: كافايل ماه. دينيز اكتا�س جاددي�ضى نو:1/32 بيليكدوزو ا�ضطنبول تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

األواح الكي واأغطيتها؛ رفوف جتفيف للغ�ضيل
الواق�عة بالفئة: 21

و�ضف العالمة: كلمات TAM HANGERS مكتوبة ب�ضكل خا�س وفوق كلمة TAM ر�ضمة عالقة 
مالب�س باللون االزرق الداكن

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348947         بتاريخ: 2021/04/13
با�ض��م: جلوبيفر انتل

وعنوانه: �ضاترنوزين 6ايه - يونت 002، 2550 كونت�س، بلجيكا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي؛ خدمات البيع بالتجزئة واجلملة 
باحلمية؛  الغذائية اخلا�ضة  واملواد  الغذائية  واملواد  ال�ضيدالنية  واملنتجات  الغذائية  باملكمالت  يتعلق  فيما 
اخلا�ضة  الغذائية  وامل���واد  الغذائية  وامل���واد  ال�ضيدالنية  واملنتجات  الغذائية  املكمالت  وت�ضدير  ا�ضترياد 

ا تقدم عرب االإنرتنت وعرب املتاجر عرب االإنرتنت باحلمية؛ جميع اخلدمات املذكورة اأعاله اأي�ضً
الواق�عة بالفئة: 35

و�ضف العالمة: كلمة GLOBIFER بحروف التينية باللون اال�ضود
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348946         بتاريخ: 2021/04/13
با�ض��م: جلوبيفر انتل

وعنوانه: �ضاترنوزين 6ايه - يونت 002، 2550 كونت�س، بلجيكا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الغذائية اخلا�ضة باحلمية  واملواد  اأغذية احلمية  الطبي؛  الغذائية لال�ضتخدام  املواد  منتجات �ضيدالنية؛ 
لال�ضتخدام الطبي اأو البيطري؛ طعام لالأطفال؛ املكمالت الغذائية لالإن�ضان واحليوان

الواق�عة بالفئة: 5
و�ضف العالمة: كلمة GLOBIFER بحروف التينية باللون اال�ضود

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348958         بتاريخ: 2021/04/13
با�ض��م: بريانكونفي، جوينت - �ضتوك كومباين

وعنوانه: االحتاد الرو�ضي، 241014، بريان�ضك اأوبال�ضت، بريان�ضك، فوكزالنايا �ضرتيت، بلدينج 116
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

بون )كعك او خبز مدور(؛ لفات اخلبز؛ كعكة الوفل؛ ب�ضكويت ال�ضعري؛ هالم اأو جيلي الفاكهة )حلويات(؛ 
الفول  حلويات  الفطائر؛  اأو  املعجنات  كيك؛  امل��ي��الد؛  عيد  اأ�ضجار  لتزيني  حلويات  للكيك؛  احللوى  زينة 
الكراميل  و  )حلوى(  الكراميل  الفاكهة؛  حلويات  �ضكرية؛  حلويات  اأو  حلويات  اللوز؛  حلويات  ال�ضوداين؛ 
الب�ضكويت  املقرم�س؛  الب�ضكويت  النعناع؛  حلويات  )حلويات(؛  ال�ضو�س  واحللويات؛  احللوى  )حلويات(؛ 
املقرم�س من االأرز؛ كروا�ضون؛ حلوى املاكرون؛ مرزبانية )عجينة حلوة �ضفراء من اللوز املطحون وال�ضكر 
وبيا�س البي�س(؛ املك�ضرات املغلفة بال�ضوكوالتة؛ ع�ضا ال�ضو�س )حلويات(؛ اأقرا�س حملة )حلويات( و بر�ضام 
حملي )حلويات(؛ كوكيز )كعك حملى( و الب�ضكويت؛ حلوى املاكرون من جوز الهند؛ ب�ضكويت بيتي- بوري 
اأو اجلوز(؛ بروفيتريولي�س  اللوز  الفندان عجينة �ضكرية )حلويات(؛ برالني )حلوى  بالزبدة(؛  )ب�ضكويت 
)كعك(؛  فور  بتي  الزجنبيل؛  خبز  بال�ضوكوالتة(؛  ومغطاة  بالكرمية  حم�ضوة  جموفة  �ضغرية  )معجنات 
قر�ضلة؛ زينة ال�ضوكوالته للكيك؛ احلالوة الطحينيةبون )كعك او خبز مدور(؛ لفات اخلبز؛ كعكة الوفل؛ 
عيد  اأ�ضجار  لتزيني  حلويات  للكيك؛  احللوى  زينة  )حلويات(؛  الفاكهة  جيلي  اأو  هالم  ال�ضعري؛  ب�ضكويت 
امليالد؛ كيك؛ املعجنات اأو الفطائر؛ حلويات الفول ال�ضوداين؛ حلويات اللوز؛ حلويات اأو حلويات �ضكرية؛ 
)حلويات(؛  ال�ضو�س  واحللويات؛  احللوى  )حلويات(؛  الكراميل  و  )حلوى(  الكراميل  الفاكهة؛  حلويات 
حلويات النعناع؛ الب�ضكويت املقرم�س؛ الب�ضكويت املقرم�س من االأرز؛ كروا�ضون؛ حلوى املاكرون؛ مرزبانية 
ع�ضا  بال�ضوكوالتة؛  املغلفة  املك�ضرات  البي�س(؛  وبيا�س  وال�ضكر  املطحون  اللوز  من  �ضفراء  حلوة  )عجينة 
ال�ضو�س )حلويات(؛ اأقرا�س حملة )حلويات( و بر�ضام حملي )حلويات(؛ كوكيز )كعك حملى( و الب�ضكويت؛ 
حلوى املاكرون من جوز الهند؛ ب�ضكويت بيتي- بوري )ب�ضكويت بالزبدة(؛ الفندان عجينة �ضكرية )حلويات(؛ 
ومغطاة  بالكرمية  حم�ضوة  جموفة  �ضغرية  )معجنات  بروفيتريولي�س  اجل��وز(؛  اأو  اللوز  )حلوى  برالني 

بال�ضوكوالتة(؛ خبز الزجنبيل؛ بتي فور )كعك(؛ قر�ضلة؛ زينة ال�ضوكوالته للكيك؛ احلالوة الطحينية
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: كلمة bryankonfi مكتوبة ب�ضكل مميز بحروف التينية باللون االحمر
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349376         بتاريخ: 2021/04/19
با�ض��م: �ضركة فيتومد �س.م.م. 

وعنوانه: القليعات، ك�ضروان، لبنان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اإبادة احل�ضرات واحليوانات ال�ضارة يف غري جمال الزراعة؛ اإبادة الفئران؛ مكافحة ح�ضرات
الواق�عة بالفئة: 37

و�ضف العالمة: كلمات TERMINATORS PEST CONTROL مكتوبة ب�ضكل خا�س وفوق 
كلمة TERMINATORS  ر�ضمة خطوط متقاربة تظهر كاأ�ضعة بااللوان االخ�ضر الفاحت والكحلي

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349526         بتاريخ: 2021/04/20
با�ض��م: دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم �ضريكيتى

وعنوانه: بويوكهانلى بالزا، ديكيليتا�س ماهالي�ضي، اوزينجى �ضوكاك، نو:8،  ب�ضكتا�س، ا�ضطنبول / تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

البا�ضتا  ال�����ض��وك��والت��ه؛  ا�ضا�ضها  ال��ت��ي  امل�����ض��روب��ات  ال��ك��اك��او؛  اأو  ال��ق��ه��وة  ا�ضا�ضها  ال��ت��ي  امل�����ض��روب��ات  ال��ك��اك��او؛  ال��ق��ه��وة، 
)املعكرونة(، قطع �ضغرية من العجني املح�ضوة )الدمبلينج(، نودلز )معكرونة رقيقة(؛ معجنات ومنتجات املخابز 
اأ�ضا�ضها الدقيق؛ احللويات اأ�ضا�ضها الدقيق وال�ضوكوالتة؛ خبز؛ الع�ضل، الغراء النحل لال�ضتهالك الب�ضري، العكرب 
الطماطم؛  �ضل�ضة  )التوابل(،  ال�ضل�ضات  بهارات،  )منكهات(،  فانيال  الغذائية،  للمواد  التوابل  الطعام؛  لغايات 
ال�ضاي  ال�ضاي،  امل�ضحوق؛  ال�ضكر  ال�ضكر،  ال�ضكر، مكعبات  ن�ضا للطعام؛  �ضميد،  اخلمرية، م�ضحوق اخلبيز؛ طحني، 
امل�ضغ؛  علكة  )ويفر(؛  رقائق  �ضكل  على  الب�ضكويت  اله�س،  الب�ضكويت  الب�ضكويت،  ال�ضوكوالته،  احللويات،  املثلج؛ 
بوظة )اأي�ضكرمي(، مثلجات �ضاحلة لالأكل؛ امللح؛ االأغذية اخلفيفة ا�ضا�ضها احلبوب، الف�ضار اأو البو�ضار، م�ضحوق 
ال�ضوفان، رقائق الذرة، حبوب االإفطار، القمح املجهز لال�ضتهالك الب�ضري، ال�ضعري امل�ضحوق لال�ضتهالك الب�ضري، 

ال�ضوفان املجهز لال�ضتهالك الب�ضري، حبوب اجلاودار املجهزة لال�ضتهالك الب�ضري، االأرز؛ دب�س الجل الطعام
الواق�عة بالفئة: 30

DOLCE بحروف التينية داخل �ضكل بي�ضاوي مزخرف من اجلانبني وا�ضفلها كلمات  العالمة: كلمة  و�ضف 
اال�ضود باللون  التينية  بحروف   CAFE DI DOLCE

اال�ض��رتاطات: 
اإر�ضاله  اأو   ، االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349400         بتاريخ: 2021/04/19
با�ض��م: كانالر جيدا �ضانايي يف تيكاريت اأنونيم �ضريكيتي 

 - بايرامبا�ضا   102-101-100-99-98-97 رق��م:  بلوك   12 �ضي  �ضنرت  ميجا  ماهالي�ضي  كوكاتيب  وعنوانه: 
اإ�ضطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
واملرق؛  احل�ضاء  املجففة؛  البقول  املعاجلة؛  اللحوم  منتجات  وال�ضيد؛  الدواجن  وحلوم  واالأ�ضماك  اللحوم 
لالأكل؛  �ضاحلة  زي��وت  الزبدة؛  االألبان؛  اأو  احلليب  ومنتجات  احلليب  الزيتون؛  ومعجون  املعالج  الزيتون 
الفواكه واخل�ضروات املجففة اأو املحفوظة اأو املجمدة اأو املطبوخة اأو املدخن اأو اململحة؛ معجون الطماطم 
اأو رب البندورة؛  املك�ضرات املعاجلة والفواكه املجففة كوجبات خفيفة؛ معجون البندق القابل للدهن وزبدة 

الفول ال�ضوداين؛ الطحينة )عجينة البذور ال�ضم�ضم(؛ البي�س وم�ضحوق البي�س؛ رقائق البطاطا
الواق�عة بالفئة: 29

االبي�س  ب��االل��وان  �ضريط  على  التينية  بحروف  خا�س  ب�ضكل  مكتوبة   ANKA كلمة  العالمة:  و�ضف 
واالحمر 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349527         بتاريخ: 2021/04/20
با�ض��م: دي ايت يف ايت اورونلريى جيدا بازارالما تيجاريت انونيم �ضريكيتى

وعنوانه: بويوكهانلى بالزا، ديكيليتا�س ماهالي�ضي، اوزينجى �ضوكاك، نو:8،  ب�ضكتا�س، ا�ضطنبول / تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام وال�ضراب؛ املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية،الكافيرتيات؛ املقاهي، خدمات املقا�ضف، 
تاأجري  احل��ان��ات؛  م�ضتلزماتها،  مع  وال�ضراب  الطعام  توفري  اخلفيفة،  الوجبات  حانات  الكوكتيل،  �ضاالت 
معدات خدمات الطعام امل�ضتخدمة يف اخلدمات التي تقدم الطعام وال�ضراب؛ ترتيب االإقامة املوؤقتة واملنعى 
النهارية  الرعاية  خدمات  النهارية؛  الرعاية  مراكز  توفري  )املوتيالت(؛  ال�ضغرية  والفنادق  الفنادق  بها 

للحيوانات االأليفة، وخدمات رعاية احليوانات االأليفة واحليوانات
الواق�عة بالفئة: 43

DOLCE بحروف التينية داخل �ضكل بي�ضاوي مزخرف من اجلانبني وا�ضفلها  و�ضف العالمة: كلمة 
كلمات CAFE DI DOLCE بحروف التينية باللون اال�ضود

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349591         بتاريخ: 2021/04/21
رقم االأولوية : UK00003547675      تاريخ االأولوية : 2020/10/23

بلد االأولوية: اململكة املتحدة 
با�ض��م: فاآ�ضجم هولدينجز ليمتد

وعنوانه: �ضك�ضث فلور، 1-4 اأرجايل �ضرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

العناية  يف  لال�ضتخدام  اليدوية  العدد  التجميل؛  اأدوات  باجلمال؛  العناية  يف  ال�ضتخدامها  اليدوية  العدد 
بالب�ضرة؛ العدد اليدوية لال�ضتخدام يف العناية بالوجه

الواق�عة بالفئة: 8
و�ضف العالمة: عبارة عن كلمات MULTI-SCULPT بحروف التينية باللون اال�ضود

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349596         بتاريخ: 2021/04/21
رقم االأولوية : UK00003547675      تاريخ االأولوية : 2020/10/23

بلد االأولوية: اململكة املتحدة 
با�ض��م: فاآ�ضجم هولدينجز ليمتد

وعنوانه: �ضك�ضث فلور، 1-4 اأرجايل �ضرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  اجلمال؛  عالج  خدمات  التجميلي؛  بالوجه  العناية  خدمات  التجميلية؛  بالب�ضرة  العناية  خدمات 
التدليك

الواق�عة بالفئة: 44
و�ضف العالمة: عبارة عن كلمات MULTI-SCULPT بحروف التينية باللون اال�ضود

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349595         بتاريخ: 2021/04/21
رقم االأولوية : UK00003547675      تاريخ االأولوية : 2020/10/23

بلد االأولوية: اململكة املتحدة 
با�ض��م: فاآ�ضجم هولدينجز ليمتد

وعنوانه: �ضك�ضث فلور، 1-4 اأرجايل �ضرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة التدليك؛ اأدوات للتدليك
الواق�عة بالفئة: 10

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمات MULTI-SCULPT بحروف التينية باللون اال�ضود
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349597         بتاريخ: 2021/04/21
با�ض��م: جلوبال تيلف هاكلريى يابيمجيليك تيجاريت انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: حربية ماه. ابدى اإيبك�ضي جاد. نو: 19 - 1 كات: 3 ني�ضانتا�ضي �ضي�ضلى بيوغلو ا�ضطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  جتارية  الأغرا�س  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات  الت�ضويق  واالع��الن،  الدعاية 
دعائية؛ ت�ضميم للدعاية واالعالن؛ توفري �ضوق مبا�ضرة عرب االإنرتنت مل�ضرتي وبائعي ال�ضلع واخلدمات

الواق�عة بالفئة: 35
الكرة  ر�ضمة  ي�ضارها  اال�ضود على  باللون  Global Agency بحروف التينية  كلمات  العالمة:  و�ضف 

االر�ضية على �ضكل حرف G باللون االزرق
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349601         بتاريخ: 2021/04/21
با�ض��م: جلوبال تيلف هاكلريى يابيمجيليك تيجاريت انونيم �ضريكيتي

وعنوانه: حربية ماه. ابدى اإيبك�ضي جاد. نو: 19 - 1 كات: 3 ني�ضانتا�ضي �ضي�ضلى بيوغلو ا�ضطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتدريب؛ تنظيم وعقد املوؤمترات واالجتماعات والندوات؛ االأن�ضطة الريا�ضية والثقافية؛ الرتفيه 
خدمات  ذلك  يف  مبا  والثقافية  والريا�ضية  الرتفيهية  لالأحداث  التذاكر  وحجز  حجز  خدمات  ت�ضلية؛  اأو 
املطبوعات مبا  ن�ضر وحترير  املو�ضيقية؛  واملتاحف واحلفالت  ال�ضينما  للم�ضارح ودور  التذاكر  حجز وحجز 
اإنتاج  االإل��ك��رتوين؛  الن�ضر  خدمات  الدعائية؛  الن�ضو�س  من  وغريها  وال�ضحف  والكتب  املجالت  ذل��ك  يف 
التقارير  خدمات  االإخباريني؛  املرا�ضلني  خدمات  والتلفزيونية؛  االإذاع��ي��ة  وال��ربام��ج  ال�ضينمائية  االأف��الم 

الفوتوغرافية؛ الت�ضوير؛ الرتجمة
الواق�عة بالفئة: 41

الكرة  ر�ضمة  ي�ضارها  اال�ضود على  باللون  Global Agency بحروف التينية  كلمات  العالمة:  و�ضف 
االر�ضية على �ضكل حرف G باللون االزرق

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349918  بتاريخ: 2021/04/27
با�ض��م: عماد كوجك

وعنوانه: �ضوريا  - دم�ضق - �ضوق مدحت با�ضا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

مربى امل�ضم�س؛ مربى امل�ضم�س حب؛ مربى التني؛ مربى التني حب؛ مربى الفراولة؛ مربى فريز حب؛ مربى 
التوت؛ مربى الكرز؛ مربى الربتقال؛ مربى الباذجنان؛ مربى اليقطني؛ مربى اجا�س؛ مربى نانرج؛ مربى 
دراق؛ مربى الكباد؛ مربى اخلوخ؛ مربى البوملي؛ مربى الليمون؛ مربى ال�ضفرجل؛ مربى التفاح حب؛ خ�ضاف 
دراق؛ خ�ضاف اجا�س؛ خ�ضاف م�ضم�س؛ خ�ضاف كرز؛ �ضلطة فواكة؛ فواكه جمففة؛ مربيات جمففة حب؛ قمر 
الدين؛ نانرج مطحون؛ عجوة ناعمة؛ تني جمفف؛ متر؛ طحينة؛ معجون البندورة؛ فليفلة حمراء مطحونة؛ 
فليفلة؛  زيتون حم�ضي  زيتون حم�ضي جزر؛  مكل�س؛  زيتون  زيتون؛  �ضرائح  زيتون؛  �ضلطة  زيتون؛  مكدو�س؛ 
يالنجي؛  زع��رت؛  فالفل؛  زيتون؛  زي��ت  م�ضكل؛  حم�ضي  زيتون  ليمون؛  حم�ضي  زيتون  زع��رت؛  حم�ضي  زيتون 
م�ضقعة؛ بابا غنوج؛ متبل باذجنان؛ فول مدم�س؛ حم�س حب؛ م�ضبحة؛ عرق �ضو�س؛ لبنة؛ جبنة مطبوخة؛ 

�ضنكلي�س؛ خملل اخليار؛ خملل القتة؛ خملل باذجنان؛ خملل اللفت حب؛ خملل الفليفلة؛ خملالت م�ضكلة
الواق�عة بالفئة: 29

و�ضف العالمة: كلمات حدائق دم�ضق مكتوبة ب�ضكل مميز بحيث النقاط تظهر على �ضكل اوراق نبات وحرف 
القاف ينتهي بر�ضمة وردة وا�ضفلها كلمات DIMASHQE HADAEK بحروف التينية على �ضكل 

بي�ضاوي داخل اطار م�ضتطيل بااللوان اال�ضود والرمادي واالحمر واالبي�س واال�ضفر واالخ�ضر
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349924         بتاريخ: 2021/04/27
 با�ض��م: عماد كوجك

وعنوانه: �ضوريا  - دم�ضق - �ضوق مدحت با�ضا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ورق عري�س/عنب؛ بازالء خ�ضراء؛ كماأة؛ ار�ضي �ضوكي؛ فطر؛ حم�س الليمون؛ حم�س احل�ضرم؛ ملوخية؛ 
بامية ياب�ضة؛ خ�ضار جمففة؛ فا�ضولياء؛ ملوخية ياب�ضة؛ بامية؛ فريكة؛ برغل؛ عد�س؛ ذرة

الواق�عة بالفئة: 31
و�ضف العالمة: كلمات حدائق دم�ضق مكتوبة ب�ضكل مميز بحيث النقاط تظهر على �ضكل اوراق نبات وحرف 
القاف ينتهي بر�ضمة وردة وا�ضفلها كلمات DIMASHQE HADAEK بحروف التينية على �ضكل 

بي�ضاوي داخل اطار م�ضتطيل بااللوان اال�ضود والرمادي واالحمر واالبي�س واال�ضفر واالخ�ضر
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349925         بتاريخ: 2021/04/27
با�ض��م: عماد كوجك

وعنوانه: �ضوريا  - دم�ضق - �ضوق مدحت با�ضا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضراب متر  الكرز؛  �ضراب  الرمان؛  �ضراب  النعنع؛  �ضراب  الفريز؛  �ضراب  التوت؛  �ضراب  ورد؛  ماء  زهر؛  ماء 
هندي؛ �ضراب قمر الدين؛ �ضراب اجلالب؛ �ضراب الورد؛ �ضراب الربتقال

الواق�عة بالفئة: 32
و�ضف العالمة: كلمات حدائق دم�ضق مكتوبة ب�ضكل مميز بحيث النقاط تظهر على �ضكل اوراق نبات وحرف 
القاف ينتهي بر�ضمة وردة وا�ضفلها كلمات DIMASHQE HADAEK بحروف التينية على �ضكل 

بي�ضاوي داخل اطار م�ضتطيل بااللوان اال�ضود والرمادي واالحمر واالبي�س واال�ضفر واالخ�ضر
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43529
 باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.  كومباين كي جي

الواليات   ،  61629-  9540 اإلينويز   ، بيوريا   ، �ضرتيت  اأدم���ز    ، اإي.  اإن.   100 وعنوانه: 
املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/21 وامل�ضجلة حتت الرقم: 43529 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/07/23 وحتى تاريخ: 2031/07/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 9541

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44254
 باإ�ضم: يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2002/06/15 وامل�ضجلة حتت الرقم: 44254 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/09/12 وحتى تاريخ: 2031/09/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 9088

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162358
 باإ�ضم: �ضينثي�س جي ام بي اإت�س

 وعنوانه: لوت�ضرن�ضرتا�ضي 21/19 ،  4528 ، زوت�ضويل ، �ضوي�ضرا.
بتاريخ: 2003/05/06 وامل�ضجلة حتت الرقم: 162358 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/09/12 وحتى تاريخ: 2031/09/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 161838

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43528
 باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.  كومباين كي جي

الواليات   ،  61629-  9540 اإلينويز   ، بيوريا   ، �ضرتيت  اأدم���ز    ، اإي.  اإن.   100 وعنوانه: 
املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/21 وامل�ضجلة حتت الرقم: 43528 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/07/23 وحتى تاريخ: 2031/07/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 9584

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162330
 باإ�ضم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

 وعنوانه: �س.ب. 939 ، اأبوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/01/11   وامل�ضجلة حتت الرقم: 162330 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/09/11 وحتى تاريخ: 2031/09/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 57730

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43727
 باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.  كومباين كي جي

الواليات   ،  61629-  9540 اإلينويز   ، بيوريا   ، �ضرتيت  اأدم���ز    ، اإي.  اإن.   100 وعنوانه: 
املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/21 وامل�ضجلة حتت الرقم: 43727 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/07/23 وحتى تاريخ: 2031/07/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 9585

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348649         بتاريخ: 2021/04/08
با�ض��م: جانومي �ضوينج ما�ضني كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 1463 هازاما - مات�ضي، هات�ضيوجي - �ضي، طوكيو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�ضليح  �ضيانتها؛  اأو  الطائرات  اإ�ضالح  ال�ضفن؛  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  ال�ضفن؛  بناء  البناء؛  معدات  ت�ضغيل  االن�ضاء؛ 
اأو �ضيانة  اإ�ضالح  الدارجة؛  ال�ضكك احلديدية  اأو �ضيانة خمزون  اإ�ضالح  ال�ضيارات؛  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  الدراجات؛ 
الطباعة  واأج��ه��زة  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  الطبية؛  واالأدوات  االأج��ه��زة  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  العجلتني؛  ذات  املركبات 
املعاجلة  واأجهزة  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  ال�ضينمائي؛  لت�ضوير  واأجهزة  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  الكتب؛  جتليد  اأو 
اأو  اإ���ض��الح  البنزين؛  حمطات  م��ع��دات  �ضيانة  اأو  اإ���ض��الح  احل��ري��ق؛  اإن���ذار  اأج��ه��زة  �ضيانة  اأو  اإ���ض��الح  الكيميائية؛ 
اإ�ضالح  اأنظمة ا�ضطفاف ال�ضيارات امليكانيكية؛  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  اآالت واأجهزة ت�ضنيع االأواين الزجاجية؛  �ضيانة 
اأو  اإ�ضالح  ال�ضناعية؛  لالأغرا�س  الكهربائية  الغ�ضاالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  ال�ضناعية؛  االأطباق  غ�ضاالت  �ضيانة  اأو 
امليكانيكية  املكاب�س  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  املعادن؛  ت�ضغيل  واأدوات  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  ال�ضيد؛  واأدوات  اآالت  �ضيانة 
اأو  اإ�ضالح  الب�ضرية؛  واالأجهزة  االآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  االأحذية؛  �ضنع  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  املعادن؛  لت�ضغيل 
�ضيانة االأفران ال�ضناعية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة التعدين؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة ت�ضنيع املنتجات 
االأ�ضلحة  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  الت�ضوير؛  واأج��ه��زة  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  البيع؛  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  املطاطية؛ 
النارية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اأجهزة تنقية املياه؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اأجهزة االإنارة الكهربائية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة االآالت 
اأو �ضيانة  اإ�ضالح  املكتبية؛  واملعدات  االآالت  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  امل�ضروبات؛  اأو  االأطعمة  واالأجهزة اخلا�ضة مبعاجلة 
االآالت واالأجهزة امل�ضتخدمة يف ت�ضنيع االأخ�ضاب اأو النجارة اأو لق�ضرة اأو اخل�ضب الرقائق؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت 
اإ�ضالح  واالختبار؛  القيا�س  واأدوات  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  الغوا�ضني؛  اأجهزة  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  الن�ضيج؛  واأجهزة 
�ضيانة  اأو  اإ�ضالح  ال�ضناعية(؛  )لالأغرا�س  الهواء  تكييف  اأجهزة  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  التبغ؛  ت�ضنيع  اآالت  �ضيانة  اأو 
اأو �ضيانة  اإ�ضالح  ال�ضناعية؛  الروبوتات  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  االت�ضاالت؛  واأجهزة  اآالت  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  اخلزانات؛ 
اإ�ضالح  ال�ضناعية؛  املكتبية لالأغرا�س  الروبوتات  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  ال�ضناعية؛  الديكارتية لالأغرا�س  الروبوتات 
اأو �ضيانة روبوتات �ضكارا لالأغرا�س ال�ضناعية؛ �ضيانة الربامج التطبيقية للحا�ضوب لت�ضغيل ماكينات اخلياطة؛ 
احلا�ضوبية  التطبيقية  الربامج  �ضيانة  اللحف؛  خياطة  ماكينات  لت�ضغيل  احلا�ضوبية  التطبيقية  الربامج  �ضيانة 
لت�ضغيل ماكينات احلياكة؛ �ضيانة برامج احلا�ضب االآيل لت�ضغيل ماكينات التطريز؛ �ضيانة برامج معاجلة ونقل 
ال�ضور و�ضور الفيديو والر�ضومات والن�ضو�س ال�ضتخدامها يف اآالت اخلياطة واآالت خياطة اللحف واآالت احلياكة 
واآالت التطريز؛  اإ�ضالح اأو �ضيانة املحركات الكهربائية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة الدهان؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة 
اآالت واأجهزة البناء؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة التحميل والتفريغ؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة االآالت الزراعية واملعدات 
الزراعية عدا ما يدار باليد؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة من�ضاآت غ�ضيل املركبات؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة ال�ضعالت؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة 
اآالت واأجهزة �ضغط النفايات؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة تك�ضري النفايات؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة توزيع 
اأو التحكم يف الطاقة؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة مولدات الكهرباء؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة االآالت واالأجهزة امل�ضتخدمة يف �ضنع 
اأو  اإ�ضالح  اأ�ضباه املو�ضالت؛  اآالت واأنظمة ت�ضنيع  اأو �ضيانة  اإ�ضالح  ال��ورق؛  اأو �ضناعة  ال��ورق  ال��ورق و ت�ضنيع  لب 
واأجهزة  اآالت  �ضيانة  اأو  اإ�ضالح  احلالقة؛  حمالت  اأو  التجميل  �ضالونات  يف  امل�ضتخدمة  واالأجهزة  االآالت  �ضيانة 
معاجلة البال�ضتيك؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة الغاليات؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة التعبئة والتغليف؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة 
امل�ضخات؛ اإ�ضالح اآالت اخلياطة اأو �ضيانتها وتقدمي املعلومات املتعلقة بها؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة االأجهزة الكهربائية 
اال�ضتهالكية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة الت�ضلية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اأجهزة واأدوات املخربية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة 
املظالت؛  اإ�ضالح  االأث���اث؛  ترميم  الدمى؛  اأو  اللعب  اإ�ضالح  الريا�ضية؛  املعدات  اإ�ضالح  التجميد؛  واأج��ه��زة  اآالت 
اإ�ضالح اأو �ضيانة �ضخانات املياه بالغاز؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة االآالت املو�ضيقية؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة �ضخانات الطهي غري 
الكهربائية؛ اإ�ضالح احلقائب اأو املحافظ؛ �ضيانة وا�ضالح اخلزائن الفوالذية؛ ا�ضالح االحذية؛ تركيب اأو اإ�ضالح 
االأقفال؛ اإ�ضالح وحدات  املرحا�س با�ضتخدام بخاخات مياه الغ�ضيل؛ اإ�ضالح معدات ال�ضيد؛ ا�ضالح �ضاعات احلائط 
و�ضاعات اجليب واليد؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اأواين الطبخ واملقايل؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة املق�ضات احلادة و�ضكاكني املطبخ؛ 
اأو  اإ�ضالح  االألعاب؛  واأجهزة  اآالت  اإ�ضالح  النظارات؛  اإ�ضالح  ال�ضخ�ضية؛  احللي  اإ�ضالح  البلياردو؛  اإ�ضالح معدات 
�ضيانة جتهيزات احلمام؛ العناية بالفرو واإ�ضالحه؛ غ�ضيل وكي املالب�س؛ اإ�ضالح ح�ضائر التاتامي؛ اإ�ضالح املالب�س 
اخلارجية  االأ�ضطح  تنظيف  امل��داخ��ن؛  تنظيف  للفرا�س؛  القطن  ح�ضو  نف�س  املالب�س؛  كب�س  املالب�س(؛  )اإ���ض��الح 
للمباين؛ تنظيف خزانات ال�ضرف ال�ضحي؛ تنظيف �ضهاريج التخزين؛ تنظيف ال�ضوارع؛ تنظيف النوافذ؛ تنظيف 
ال�ضجاد والب�ضاط؛ تلميع االأر�ضيات؛ تنظيف وا�ضالح املراجل وا حو�س اال�ضتحمام؛ تطهري وتنظيف اأجهزة الهاتف 
اليدوية؛ اإبادة احل�ضرات ال�ضارة )بخالف الزراعة اأو الب�ضتنة اأو احلراجة(؛ تاأجري اآالت واأجهزة التعدين؛ تاأجري 
معدات غ�ضيل ال�ضيارات؛ تاأجري غ�ضاالت املالب�س؛ تاأجري اآالت واأجهزة البناء؛ تاأجري ماكينات تنظيف االأر�ضيات؛ 

تاأجري املما�ضح؛ اإ�ضالح اأو �ضيانة اآالت واأجهزة الكي
الواق�عة بالفئة: 37

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة JANOME باحرف التينية باللون اال�ضود ب�ضكل مميز
اال�ض��رتاطات: 

اإر�ضاله  اأو   ، االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349371         بتاريخ: 2021/04/19
با�ض��م: تام بال�ضتيك يف كاليب �ضانايى تيجاريت ليمتد �ضريكيتي

وعنوانه: كافايل ماه. دينيز اكتا�س جاددي�ضى نو:1/32 بيليكدوزو ا�ضطنبول تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضماعات اأو عالقات م�ضنوعة من مواد معدنية وغري معدنية؛ �ضماعات اأو عالقات املالب�س البال�ضتيكية؛ 
�ضماعات  ؛  التنورة  عالقات  اأو  ال�ضماعات  البنطلون؛  عالقات  اأو  ال�ضماعات  املالب�س؛  عالقات  اأو  �ضماعات 
اأو عالقات  �ضماعات  اأو عالقات ربطة عنق؛  ال�ضماعات  اأو عالقات اجل��وارب؛  �ضماعات  البدلة؛  اأو عالقات 
املالب�س الداخلية؛ ال�ضماعات اأو العالقات املركبة للمالب�س العلوية وال�ضفلية؛ �ضماعات اأو عالقات املالب�س 
اأو  الزمربك  اآلية  مع  املالب�س  عالقات  اأو  �ضماعات  ق�ضيب؛  مع  املالب�س  عالقات  اأو  �ضماعات  مقاطع؛  مع 
االأو�ضحة؛  عالقات  اأو  ال�ضماعات  املنا�ضف؛  عالقات  اأو  ال�ضماعات  االأحذية؛  عالقات  اأو  �ضماعات  الناب�س؛ 
ال�ضماعات اأو عالقات االحزمة؛ �ضماعات اأو عالقات متثال عر�س املالب�س )على �ضكل اإطار ت�ضتخدم لت�ضكيل 
خطاف  )بال�ضتيك(؛  واحلقائب  ال�ضناديق  خطاف  واحلقائب؛  ال�ضناديق  عالقات  اأو  �ضماعات  املنتجات(؛ 
املالب�س؛  اأو عالقات  امل�ضتخدمة يف �ضماعات  االأج��زاء واالإك�ض�ضوارات  البال�ضتيكية؛  العالقات  اأو  ال�ضماعات 
امل�ضنوعة  والبنطلونات  القمي�س  م�ضابك  املنتجات(؛  لتثبيت  )ت�ضتخدم  العالقات  اأو  ال�ضماعات  مقاطع 
اأو  ال�ضماعة  املراد تعليقه على  الثوب  امل�ضتخدم لتحديد حجم  البال�ضتيك؛ عالمات احلجم )العن�ضر  من 
عالقة(؛ قفل �ضماعات اأو عالقات؛ اأختام االأمان لل�ضماعات اأو العالقات؛ حبال بال�ضتيكية لتثبيت املالب�س؛ 
جهاز ات�ضال �ضماعات اأو عالقات؛ مو�ضالت �ضماعات اأو عالقات؛ األواح بال�ضتيكية مثبتة على ال�ضماعات اأو 
العالقات الإظهار العالمة التجارية ملنتجات املالب�س؛ مل�ضقات بال�ضتيكية مل�ضقة على اجلزء االأمامي من 
�ضماعات اأو عالقات املالب�س؛ ق�ضبان بال�ضتيكية مت�ضلة ب�ضماعات اأو عالقات املالب�س حلماية املالب�س وقطع 
املالب�س؛ ملحقات مطاطية مانعة لالنزالق ل�ضماعات اأو عالقات املالب�س؛ و�ضادات غري قابلة لالنزالق مع 
اأو العالقة حلماية املالب�س؛  ال�ضماعة  اأو العالقات؛ و�ضادات مطاطية مت�ضلة مب�ضابك  مطاط لل�ضماعات 

�ضماعات اأو عالقات املعطف )حامل ، قابل للتثبيت( واأغطيتها
الواق�عة بالفئة: 20

و�ضف العالمة: كلمات TAM HANGERS مكتوبة ب�ضكل خا�س وفوق كلمة TAM ر�ضمة عالقة 
مالب�س باللون االزرق الداكن

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43621
 باإ�ضم: �ضاجنيثا كيرترز اآند كول�ضلتن�س 

 وعنوانه: 24 �ضاوث مادا �ضرتيت  ميالبور ت�ضناي 600004 ، الهند
بتاريخ: 2002/10/19 وامل�ضجلة حتت الرقم: 43621 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �ضنوات  املفعول ملدة ع�ضر  نافذة  احلماية 

2021/07/30 وحتى تاريخ: 2031/07/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

EAT 10112

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / قم�ضية للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 349920         بتاريخ: 2021/04/27
 با�ض��م: عماد كوجك

وعنوانه: �ضوريا  - دم�ضق - �ضوق مدحت با�ضا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضائلة؛ راح��ة؛ دب�س رم��ان؛ كت�ضب؛  �ضادة؛ حالوة �ضو�ضية؛ حالوة �ضوكوال؛ �ضوكوال  حالوة ف�ضتق؛ حالوة 
دب�س متر جامد؛ دب�س متر �ضائل؛ دب�س عنب �ضائل؛ دب�س عنب جامد؛ دب�س اخلروب؛ �ضل�ضة بيتزا؛ �ضو�س 

�ضطة؛ خل تفاح؛ خل العنب؛ خل ابي�س؛ كعك؛ من و�ضلوى
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: كلمات حدائق دم�ضق مكتوبة ب�ضكل مميز بحيث النقاط تظهر على �ضكل اوراق نبات وحرف 
القاف ينتهي بر�ضمة وردة وا�ضفلها كلمات DIMASHQE HADAEK بحروف التينية على �ضكل 

بي�ضاوي داخل اطار م�ضتطيل بااللوان اال�ضود والرمادي واالحمر واالبي�س واال�ضفر واالخ�ضر
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإنذار عديل بالن�صر
رقم )5509/2021(

رقم املحرر 2020/1/186775 
املنذر : �ضركة م�ضانع االأ�ضباغ الوطنية املحدودة 

م م  ذ  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت  تريبويل  املنذر اإليه :1- 
دياب  جميل  حممد   -  2

املو�ضوع اأوال : املنذرة هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة متار�س ن�ضاط �ضناعة اال�ضباغ مبوجب الرخ�ضة ال�ضناعية رقم 
)3103( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة.

ثانياً : املنذر اليها االأوىل هي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة متار�س ن�ضاط مقاوالت املباين مبوجب الرخ�ضة التجارية رقم 
)1042309( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف ابوظبي.

تعامل  بطلب   2018/3/8 بتاريخ  املنذرة  من  االأوىل  اإليها  املنذر  تقدمت  الطرفني  بني  جت��اري  لتعامل  نتيجة   : ثالثاً 
باالأجل ملتم�ضة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة من االأ�ضباغ لزوم قيامها بتجارتها وقد اأعقب ذلك قيام املنذرة بتوريد 
املواد املطلوبة للمنذر اإليها االأوىل مبوجب فواتري و�ضندات ا�ضتالم �ضادرة عن املنذرة وموقعة من املنذر اإليها االأوىل مبا 

يفيد اال�ضتالم وتر�ضد بذمتها مبلغ مقداره 46،303،43 درهم ل�ضالح املنذرة.
رابعاً: تخلفت املنذر اإليها االأوىل عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتر�ضد بذمتها مبلغ مقداره 46،303،43 درهم وقد 
طالبت املنذرة املنذر اليها االأوىل ب�ضداد ما بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�ضدد املنذر اليها االأوىل املبلغ 
حتى تاريخه. خام�ضاً : بتاريخ 2018/3/8 وقع املنذر اإليه الثاين على تعهد واإقرار ب�ضفته ال�ضخ�ضية بدفع كافة املبالغ 
املرتتبة يف ذمة املنذر اإليها االأوىل يف حال عجزت اأو امتنعت عن �ضدادها.  ن�ضت املادة )1056( من قانون املعامالت املدنية 
االإماراتي على : الكفالة �ضم ذمة �ضخ�س هو الكفيل اىل ذمة مدين يف تنفيذ التزامه ون�ضت املادة )1078/1( من ذات 
القانون على : للدائن مطالبة االأ�ضيل اأول الكفيل اأو مطالبتهما معاً.  وهديا ما تقدم فاأن ذمة املنذر اإليه الثاين تكون 
م�ضغولة مببلغ بالتكافل والت�ضامن مع املنذر اإليها االأوىل.  عليه : فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء 
باملبلغ املرت�ضد بذمتها عن التعاقد التجاري �ضالف الذكر مبلغ مقداره 46،303،43 درهم )�ضتة واأربعون األف وثالثمائة 
االإجراءات  اإتخاذ  االإن��ذار حتت طائلة  لهذا  ت�ضلمهم  تاريخ  اأي��ام من  فل�ضاً( خالل خم�ضة  واربعون  دراه��م وثالثة  وثالثة 

القانونية للمطالبة بهذا الدين  وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 83/2021/18 عقاري جزئي   
الوحدة  بت�ضليم  عليهما  املدعى  واإل��زام  ومالحقها  بالتمليك  املنتهية  االإج��ارة  اإتفاقية  بف�ضخ   : الدعوى  مو�ضوع 
العقارية حمل االإجارة خالية من ال�ضواغل اإىل امل�ضرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اآثار ، اأخ�ضها الزام املدعى 
عليهما ب�ضداد كافة املبالغ املرت�ضدة يف ذمتهما مقابل ر�ضوم اخلدمات امل�ضتحقة للمطور الرئي�ضي واحتاد املالك 
باملجمع ال�ضكني الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوي ، والزامهما ب�ضداد ر�ضوم الكهرباء واملياه اأو اأية ر�ضوم اأخرى 
م�ضتحقة عن الوحدة الأية جهة وذلك حتى تاريخ االإخالء التام والت�ضليم الفعلي ، باالإ�ضافة اإىل خماطبة دائرة 
االرا�ضي واالمالك بدبي ملحو قيد االإجارة الوارد ب�ضهادة امللكية وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بدي ملحو قيد 
االإجارة الوارد ب�ضهادة امللكية. 2- الزام املدعى عليهما بالت�ضامن والتكافل بينهما باأن يوؤديا اإىل امل�ضرف املدعي 
مبلغ وقدره 687،365 درهم )�ضتمائة و�ضبعة وثمانون األفاً وثالثمائة وخم�ضة و�ضتون درهما( وما ي�ضتجد من 

مقابل بدل اإنتفاع بواقع مبلغ 57،000 درهم �ضنوياً اإعتباراً من 13/11/2020 وحتى االإخالء التام، 
طالب االعالن : م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي ) �ضركة م�ضاهمة عامة ( �ضفته بالق�ضية: مدعى

املطلوب اعالئهم :1- �ضاجبانو امام على �ضيد يعقوب على  - �ضفته بالق�ضية: مدعي عليه
 2- امام على �ضيد يعقوب على - �ضفته بالق�ضية: مدعى عليه

املذكورة  الدعوى  يف   2021-05-30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعنتكم  االإع��الن:  مو�ضوع 
وباإلزام  عليهما  واملدعى  املدعي  امل�ضرف  بني  املربمة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االإج��ارة  اتفاقية  بف�ضخ  اأع��اله 
املدعي عليهما بت�ضليم الوحدة العقارية - حمل التداعي - للم�ضرف املدعي ورد حيازته اإليها خالياً من ال�ضواغل 
وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي ملحو قيد االإجارة الوارد ب�ضهادة امللكية وبالزامهما بالت�ضامن باأن يوؤديا 
وواحد  درهم  وثمانون  واحد  األف مائة  �ضتة وثالثون  دره��م(  املدعي مبلغ مقداره )36،181.01  امل�ضرف  اإىل 
فل�س ح�ضيلة القيمة االيجارية غري املدفوعة واملرت�ضدة بذمتيهما وما ي�ضتجد من مقابل بدل اإنتفاع بواقع مبلغ 
)57،000 درهم( �ضنوياً اإعتباراً من 13/11/2020 وحتى االإخالء التام والفائدة بواقع 9% �ضنوياً من تاريخ 
املطالبة يف 25/01/2021 وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�س ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

النهائي  امل��وع��د  مت��دي��د  ع��ن  دب��ي  اقت�ضادية  اأ���ض��ارت 
امل�ضتفيد  بيانات  لت�ضجيل  دبي  يف  امل�ضجلة  لل�ضركات 
يونيو   30 ح��ت��ى  ال���ت���ج���اري  ال�����ض��ج��ل  يف  احل��ق��ي��ق��ي 
اجل�������اري، وذل�����ك يف اإط������ار ت��ن��ف��ي��ذ م��ت��ط��ل��ب��ات ق���رار 
�ضاأن  يف   2020 ل�����ض��ن��ة   58 رق���م  ال������وزراء  جم��ل�����س 
وتفادياً  احلقيقي”،  “امل�ضتفيد  اإج������راءات  تنظيم 
الت�ضجيل.  عدم  على  املرتتبة  القانونية  ل��الإج��راءات 
وتدعو اقت�ضادية دبي ال�ضركات امل�ضجلة يف اإمارة دبي 
امل�ضتفيد احلقيقي  بيانات  للت�ضجيل وتقدمي  املبادرة 

https:// االإل���ك���رتون���ي���ة  اخل����دم����ات  خ����الل  م���ن 
eservices .dubaided .gov .ae/

.BeneficiaryOwner
احلقيقي”  “امل�ضتفيد  اأن  دب��ي  اقت�ضادية  واأو�ضحت 
هو ال�ضخ�س الذي ميتلك اأو يتحّكم يف ال�ضركة ب�ضكل 
اأك��رث من  اأو غري مبا�ضر من خالل امتالكه  مبا�ضر 
 25 وامتالك  ال�ضركة  ملكية  باملائة من حقوق   25
لل�ضركة  الت�ضويت  �ضالحيات  م��ن  اأك���رث  اأو  ب��امل��ائ��ة 
وتعيني اأو عزل اأغلبية اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة. 
هاماً  ج��زًء  احلقيقي  امل�ضتفيد  بيانات  ت�ضجيل  ويعد 
من تعزيز امتثال ال�ضركات يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة مبا يتما�ضى مع اأف�ضل املمار�ضات الدولية.
امل�ضتفيد  بيانات  لت�ضجيل  املطلوبة  املعلومات  وت�ضم 
احل��ق��ي��ق��ي ك���ل م���ن: اال����ض���م، اجل��ن�����س، رق���م اجل����واز، 
االإقامة،  وع��ن��وان  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  رق��م  اجلن�ضية، 
دبي  اإم���ارة  يف  املُرخ�ضة  املن�ضاآت  جميع  ذل��ك  وي�ضمل 
�ضناعية(  اأو  مهنية،  جت��اري��ة،  )���ض��واء  فئاتها  بكافة 

واأ�ضكالها القانونية.
احلقيقي  امل�ضتفيد  بيانات  ت�ضجيل  املتعامل  وباإمكان 
الدخول على  االإلكرتونية من خالل  عرب اخلدمات 
https://eservices.dubaided. الرابط 
واختيار   gov.ae/BeneficiaryOwner

زر اإ�ضافة/تعديل امل�ضتفيد احلقيقي، و�ضيتم حتويله 
ل�ضا�ضة اأخرى الإدخال البيانات املطلوبة. 

واأفادت اقت�ضادية دبي باأنه يتم تنبيه املتعاملني لدى 
اإجراءهم اأي معاملة ت�ضجيل وترخي�س تلقائياً عرب 
ر�ضالة ن�ضية لت�ضجيل بيانات امل�ضتفيد احلقيقي قبل 
اإ�ضدار اإي�ضال دفع املعاملة املطلوبة، وعلى املتعاملني 
واتباع  الن�ضية  الر�ضالة  يف  ال���وارد  للرابط  ال��دخ��ول 
الالزم.  لعمل  ال��راب��ط  �ضمن  املو�ضحة  االإج�����راءات 
جتديد  ل���دى  املتعاملني  ع��ل��ى  اأي�����ض��اً  ذل���ك  وينطبق 
للرقم  ن�ضية  ر�ضالة  اإر���ض��ال  ع��رب  تلقائياً  رخ�ضتهم 
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اقت�سادية دبي: متديد املوعد النهائي لت�سجيل بيانات امل�ستفيد احلقيقي حتى 30 يونيو 

امل�ضروع ي�ضتفيد من الطلب العاملي النا�ضئ على االأمونيا الزرقاء كوقود حامل للهيدروجني

»اأدنوك « تعلن ان�سمام »فرتيجلوب« اإىل م�سروع اإنتاج الأمونيا الزرقاء �سمن منظومة »تعزيز« بالروي�س
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �ضركة  اأعلنت 
عن  “فرتيجلوب”  و���ض��رك��ة  “اأدنوك” 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة الن�����ض��م��ام االأخ����رية اإىل 
م�����ض��روع اإن��ت��اج االأم��ون��ي��ا ال��زرق��اء �ضمن 
منظومة “تعزيز” ال�ضناعية يف الروي�س 

باأبوظبي.
دولة  جهود  تعزيز  يف  االتفاقية  وت�ضهم 
االإم��������ارات يف جم����ال ال���ه���دروج���ني عرب 
الأدنوك  الريادية  اخل��ربة  من  اال�ضتفادة 
وتخزينه،  ال��ك��رب��ون  ال��ت��ق��اط  جم���ال  يف 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  يف  “فرتيجلوب”  وق�����درات 
جم����ال االأم���ون���ي���ا، وذل����ك ل��ت��ط��وي��ر اأول 
م�ضروع من نوعه الإنتاج االأمونيا الزرقاء 
و�ضمال  االأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اأفريقيا.
 وي�ضتفيد امل�ضروع من موقعه يف منطقة 
لل�ضناعات الكيماوية، بالقرب  “تعزيز” 
للبرتوكيماويات،  ال��روي�����س  جممع  م��ن 
للح�ضول على املواد االأولية للنيرتوجني 
ا�ضتكمال  وي��خ�����ض��ع  وال����ه����ي����دروج����ني. 
واالأحكام  ال�ضروط  ال�ضتيفاء  االتفاقية 
املتعارف عليها واحل�ضول على موافقات 

جميع الهيئات التنظيمية املعنية.
 ،2020 ن��وف��م��رب  اإط���الق���ه���ا يف  وم��ن��ذ   
وفر�س  تعزيز”   “ م�ضاريع  ا�ضتقطبت 
كبرياً  اهتماماً  تتيحها  التي  اال�ضتثمار 
والدوليني.  املحليني  امل�ضتثمرين  م��ن 
ومتثل اتفاقية اليوم اأول م�ضاركة مل�ضتثمر 
دويل يف م�ضاريع “تعزيز” املتوقع اأن يتم 

االإعالن عن املزيد منها قريباً.
اأحمد  الدكتور �ضلطان بن   وق��ال معايل 
والتكنولوجيا  ال�����ض��ن��اع��ة  وزي���ر  اجل��اب��ر 
والرئي�س  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ض��و  امل��ت��ق��دم��ة 
اأبوظبي  ب������رتول  ل�����ض��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة �ضركاتها 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  “ متا�ضياً   :
واالقت�ضادي،  ال�ضناعي  النمو  بتعزيز 
مت��ث��ل ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة خ��ط��وة م��ه��م��ة يف 
واالأمونيا  ال��ه��ي��دروج��ني  اإن���ت���اج  جم����ال 

الزرقاء وبناء منظومة �ضناعية تناف�ضية 
هذه  وتاأتي  الروي�س.  يف  امل�ضتوى  عاملية 
املتني  االأ���ض��ا���س  ثمار  ك��اإح��دى  االتفاقية 
ال����ذي ا���ض��ت��ط��اع��ت اأدن�����وك ب��ن��اءه يف هذا 

املجال من خالل فرتيجلوب«.
واأنواع  الهيدروجني  يوفر   “ واأ���ض��اف:   
االأمونيا،  م��ث��ل  ل����ه،  احل���ام���ل���ة  ال����وق����ود 
اإمكانات واعدة كم�ضادر للطاقة اخلالية 
من الكربون. و�ضي�ضهم م�ضروع االأمونيا 
ال��زرق��اء يف دف��ع جهود دول��ة االإم���ارات يف 
تلبية  من  ومتكيننا  الهيدروجني  جمال 
الوقود  هذا  على  النا�ضئ  العاملي  الطلب 
اجلديد وتر�ضيخ مكانة “تعزيز” مركزاً 
عاملياً الإنتاج املواد الكيميائية، ومنظومة 
����ض���ن���اع���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ووج�����ه�����ًة رائ������دة 

لال�ضتثمار املحلي والدويل«.

 و�ضتقوم ال�ضركتان بطرح وتر�ضية عقود 
الت�ضميم لالأعمال الهند�ضية والت�ضاميم 
ذلك،  مع  وبالتوازي  للم�ضروع.  االأول��ي��ة 
جدوى  درا�ضة  باإجراء  “اأدنوك”  �ضتقوم 
ال���زرق���اء. وم���ن املتوقع  ح���ول االأم��ون��ي��ا 
�ضدور قرار اال�ضتثمار النهائي للم�ضروع 
يف عام 2022، حيث من امل�ضتهدف بدء 

ت�ضغيل امل�ضروع يف عام 2025.
�ضاوير�س،  ن��ا���ض��ف  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن   
ل�ضركة  التنفيذي  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  اإن يف”  اآي  �ضي  “اأو 
“ي�ضعدين  “فرتيجلوب”:  ل�����ض��رك��ة 
خالل  م��ن  اأدن����وك  م��ع  �ضراكتنا  تو�ضيع 
يتما�ضى  ال����ذي  اجل���دي���د  امل�������ض���روع  ه����ذا 
للحد  الرامية  ا�ضرتاتيجيتنا  مع  متاماً 
م�ضاريعنا  يف  ال���ك���رب���ون  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، واال���ض��ت��ف��ادة من 
االإمكانات الهائلة التي نتوقع اأن توفرها 
االأمونيا يف اإطار التحول العاملي املت�ضارع 
القت�ضاد  وكُممّكن  النظيفة  الطاقة  اإىل 
الهيدروجني. كما ت�ضاعدنا هذه اخلطوة 
يف تو�ضيع حمفظة منتجاتنا من الوقود 
ال���ك���رب���ون، والتي  ال��ن��ظ��ي��ف وامل��ن��خ��ف�����س 
ال���وق���ود احليوي  م�����ض��اري��ع��ن��ا يف  ت�����ض��م��ل 
الزرقاء  االأمونيا  وق��درات  النمو،  �ضريعة 
ال��ت��ي ق��م��ن��ا ب���االإع���الن ع��ن��ه��ا م���وؤخ���ًرا يف 
األ�����ف طن   365 ت��ب��ل��غ  ت��ك�����ض��ا���س وال���ت���ي 
اآي  �ضي  “اأو  مكانة  كذلك  وتعزز  �ضنوياً، 
عاملًيا  ال��رائ��دة  و”فرتيجلوب”  يف”  اإن 
يف جم��ال االأم��ون��ي��ا«.  واأ���ض��اف: “تت�ضم 
ن��ظ��ي��ف��ة متعددة  م����ادة  ب��اأن��ه��ا  االأم���ون���ي���ا 
للهيدروجني،  وح��ام��ل��ة  اال���ض��ت��خ��دام��ات 

الوقود،  جم��ال  يف  ع��دة  تطبيقات  وذات 
باالإ�ضافة اإىل ا�ضتخداماتها يف جمموعة 
واال�ضتخدامات  االأ���ض��م��دة،  م��ن  متنوعة 
ال�ضناعية يف التكرير والبرتوكيماويات. 
ل�ضفن  ك��وق��ود  االأم��ون��ي��ا  ا�ضتخدام  ويعد 
�ضيما  ال  الواعدة  االإمكانات  من  ال�ضحن 
واأنها متثل، اإىل جانب امليثانول، البديل 
طويلة  مل�ضافات  لل�ضحن  الوحيد  العملي 
بطريقة  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
هذا  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل،  التكلفة.  منخف�ضة 
امل�ضروع ي�ضهم يف اإتاحة فر�س منو واعدة 
تعزيز  �ضاأنها  م��ن  ’فرتيجلوب‘  ل�ضركة 

مكانتها الرائدة يف ال�ضوق«.
 ويتم ت�ضنيع مادة االأمونيا الزرقاء من 
“االأزرق”  وال��ه��ي��دروج��ني  ال��ن��ي��رتوج��ني 
ال��ن��اجت م��ن ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي، ح��ي��ث يتم 
حت���وي���ل امل�������واد ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة اإىل 
احتجاز  مع  اأمونيا،  اإىل  ثم  هيدروجني 
انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون امل�ضاحبة 
لهذه العملية. وميكن ا�ضتخدام االأمونيا 
جمموعة  ال��ك��رب��ون يف  منخف�س  ك��وق��ود 
يف  مبا  ال�ضناعية،  العمليات  من  وا�ضعة 
ذلك النقل وتوليد الكهرباء وال�ضناعات 
اإنتاج ال�ضلب واالإ�ضمنت واالأ�ضمدة.  مثل 
الزرقاء  االأمونيا  و�ضت�ضل طاقة م�ضروع 

االإنتاجية اإىل مليون طن مرتي �ضنوياً.
من  الزرقاء  االأمونيا  م�ضروع  وي�ضتفيد   
امليزات التناف�ضية التي متتلكها “اأدنوك” 
كمنتج رئي�ضي ومدير الحتياطيات كبرية 
ريادتها  الطبيعي، وكذلك من  الغاز  من 
كمنتج  ال��ك��رب��ون  التقاط  تكنولوجيا  يف 
وا�ضتخدامه  ال�ضناعية  للعمليات  ثانوي 
الغالف  اإط��الق��ه يف  م��ن  ب���داًل  وتخزينه 
من�ضاأة  ال���ي���وم  اأدن������وك  وت���دي���ر  اجل�����وي. 
جتارية  م��ن�����ض��اأة  اأول  وه���ي  “الريادة”، 
الل���ت���ق���اط وا����ض���ت���خ���دام وت���خ���زي���ن ثاين 
االأو�ضط.  ال�����ض��رق  يف  ال��ك��رب��ون  اأك�����ض��ي��د 
وت�ضتطيع “الريادة” التقاط 800 األف 
طن من ثاين اأك�ضيد الكربون �ضنوياً من 
دولة  يف  املحلي  وال�ضلب  احل��دي��د  اإن��ت��اج 

االإمارات.

متو�سط �سعر خام »اأوبك« ي�سارف على 
اخرتاق حاجز 71 دولرا خالل يونيو اجلاري

•• اأبوظبي -وام:

 71 على اخ��رتاق حاجز  “اأوبك”  ال�ضهري ل�ضعر خامات  املتو�ضط  �ضارف 
دوالرا للربميل خالل �ضهر يونيو 2021 بعدما و�ضل يف نهاية االأ�ضبوع 
املا�ضي اإىل 70.93 بنمو ن�ضبته %6 مقارنة مع متو�ضط ال�ضعر امل�ضجل 
يف �ضهر مايو من العام ذاته وذلك وفقا الأحدث االأرقام ال�ضادرة عن منظمة 

الدول امل�ضدرة للنفط.
ال�ضنوي  املتو�ضط  ارتفاع  املنظمة  توقعت  فقد  ال�ضنوي  امل�ضتوى  على  اأم��ا 
ل�ضعر �ضلة خاماتها يف عام 2021 اإىل 63.19 دوالر للربميل، اأي بن�ضبة 

زيادة تبلغ %52.4 مقارنة بعام 2020.
“ �ضواء على  “ اأوب��ك  امل�ضجلة يف متو�ضط �ضعر خامات  وتاأتي االرتفاعات 
امل�ضتوى ال�ضهري اأو ال�ضنوي بالتزامن مع القفزات ال�ضعرية الكبرية التي 
قفز يف  ال��ذي  برنت  خ��ام  االأخ���رى، ويف مقدمتها  اأ�ضعار اخلامات  حققتها 
ارتفع خام  73.53 دوالر يف حني  اإىل  “ االإثنني”  اأم�س  الت�ضوية  جل�ضة 

غرب تك�ضا�س االأمريكي اإىل 71.66 دوالر .
وكان ال�ضوق النفطي العاملي قد تلقى دعما قويا من زيادة معدالت الطلب 
على الذهب االأ�ضود بعدما التح�ضن الكبري يف �ضوق ال�ضفر العاملي والذي 
جاء اأي�ضا بدعم ارتفاع وترية حمالت التطعيم �ضد فريو�س كورونا على 
م�ضتوى العامل مما �ضجع العديد من الدول على رفع القيود على حركة 

ال�ضفر التي فر�ضتها يف وقت �ضابق .
النفط  اأ�ضعار  ارتفاع  العاملية  بيوت اخلربة  للعديد من  وفقا  املتوقع  ومن 
رفع  ال��دول يف  ا�ضتمرار  القادمة مع  االأ�ضهر  قيا�ضية خالل  اإىل م�ضتويات 
القيود على احلركة وهو االأمر الذي �ضينعك�س على االأن�ضطة االقت�ضادية 

يف جميع العامل .

مليارات درهم قيمة التداول يف   4
اأ�سواق املال الإماراتية خالل 3 جل�سات

•• اأبوظبي-وام:

و�ضط  كان متوقعا  كما  االإماراتية  امل��ال  اأ�ضواق  التح�ضن يف  وت��رية  ارتفعت 
رف��ع من  واملحلية مما  االأجنبية  املوؤ�ض�ضات  قبل  ال��ت��داول من  �ضهية  زي��ادة 
درهم  مليار   1.45 نحو  اإىل  اجلل�ضة  نهاية  مع  املربمة  ال�ضفقات  قيمة 
تقريبا وهو ما دفع باإجمايل قيمة التداول لبلوغ م�ضتوى 4 مليارات درهم 

خالل 3 جل�ضات .
�ضهدته  ال��ذي  الن�ضاط  من  بدعم  االأ���ض��واق  �ضهدته  ال��ذي  التح�ضن  وج��اء 
�ضريحة من االأ�ضهم القيادية خا�ضة املدرجة �ضمن قطاعي العقار والبنوك 

وذلك بح�ضب ما يظهر الر�ضد اليومي للتعامالت .
ل�ضوق  ال��ع��ام  املوؤ�ضر  ارت��ف��ع  فقد  االأ���ض��واق  �ضهدته  ال��ذي  الن�ضاط  ويف ظ��ل 
6650 نقطة يف  بالغا م�ضتوى   053% بن�ضبة  املالية  ل��الأوراق  ابوظبي 
حني اأغلق املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل عند 2856 نقطة بزيادة ن�ضبتها 

%0.29 مقارنة مع اليوم ال�ضابق .
درهم   4.17 حاجز  اإىل  قافزا  قويا  ن�ضاطا  العقارية  اعمار  �ضهم  و�ضجل 
اعمار  �ضهم  �ضمنها  وم��ن  االأ�ضهم  بقية  على  اإيجابيا  انعك�س  ال��ذي  االأم��ر 
للتطوير ال�ضاعد اىل 3.86 درهم واعمار مولز 2.07 درهم .واغلق �ضهم 

بنك االمارات دبي الوطني عند 13.90 درهم .
اإىل  االأول  ابوظبي  بنك  �ضهم  ارت��ف��ع  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  ويف 
وات�ضاالت  دره���م   3.82 ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ���ض��رك��ة  و���ض��ه��م  دره���م   16.58
22.22 درهم وال�ضركة العاملية القاب�ضة 97.10 درهم ي�ضار اإىل اأن قيمة 
التداوالت بلغت يف �ضوق العا�ضمة خالل جل�ضة ام�س 1.235 مليار درهم 

فيما و�ضلت يف �ضوق دبي 212 مليون درهم تقريبا .

على هام�ض معر�ض ال�ضحة العربي 2021
»اإمباور« ت�سلط ال�سوء على مكا�سب 

تربيد املناطق واأهميته ل�سحة املجتمع
•• دبي -الفجر:

اأك��رب مزود  )اإم��ب��اور(  املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اأك��دت 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، دعمها املتوا�ضل لقطاع الرعاية ال�ضحية 
40 م�ضروعا �ضحيا بخدمات تربيد  اأك��رث من  يف دبي من خالل تزويد 
ا�ضتطاعة  اإجمايل  يبلغ  حيث  الطبية  دبي  مدينة  مقدمتها  ويف  املناطق، 
من  والثانية  االأوىل  املرحلتني  خ��الل  ت��ربي��د  ط��ن   142،000 اإم��ب��اور 
امل�ضروع. جاء ذلك على هام�س معر�ضي ال�ضحة العربي وميدالب ال�ضرق 
االأو�ضط 2021 اأكرب معر�ضني للرعاية ال�ضحية واملختربات يف منطقة 
املتخ�ض�ضني  اأب���رز  م��ن  نخبة  بح�ضور  اإفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
ال�ضحية  وال��رع��اي��ة  ال��ط��ب  جم��ال  يف  وال��دول��ي��ني  واالإقليميني  املحليني 
ال�ضرق  اآراب هيلث وميدالب  دول��ة الفتتاح معر�ضي   150 اأك��رث من  من 
اأنها داعمة وم�ضاندة مل�ضامني ال�ضعار  املوؤ�ض�ضة  2021،  وقالت  االأو�ضط 
الذي ينعقد حتته معر�س ال�ضحة العربي 2021 »باالأعمال نّتحد ودفع 
تاأمني خدمات تربيد  خ��الل م�ضيها قدما يف  االأم���ام« من  اإىل  ال�ضناعة 
خدمات  تقدمي  ال�ضركة  وت��ت��وىل  املجتمع.   �ضحة  على  وحت��اف��ظ  حتمي 
 200 م�����ن  اأك��������رث  اإىل  ال����ت����ربي����د 
م��ن�����ض��اأة ط��ب��ي��ة يف دب���ي ت�����ض��م كربى 
امل�ضت�ضفيات، والعيادات، واملختربات، 
الطبي،  ك��ل��ي��م��ن�����ض��و  م����رك����ز  م���ث���ل 
املدينة،  م�ضت�ضفى  وميديكلينيك 
احلبيب،  ���ض��ل��ي��م��ان  د.  وم�����ض��ت�����ض��ف��ى 
للعيون،  م���ورف���ي���ل���دز  وم�����ض��ت�����ض��ف��ى 
الع�ضبية  اجل����راح����ة  وم�����ض��ت�����ض��ف��ى 
وم�ضت�ضفى  ال����ف����ق����ري،  وال����ع����م����ود 
وعيادة  للعيون،  االإم�����ارات  ب��اراك��ري 
الكلداري ديرما، وامل�ضت�ضفى الدويل 
احلديث، واملقرات الرئي�ضية ملوؤ�ض�ضة 

اجلليلة، وغريها الكثري. 

بتكلفة 4 مليارات دولر.. �سركة تابعة ملبادلة تن�سئ م�سنعا لأ�سباه املو�سالت يف �سنغافورة
•• اأبوظبي -وام:

ال�ضركة  فاوندريز”  “غلوبل  اأع��ل��ن��ت 
اأ����ض���ب���اه  ال���ع���امل���ي���ة يف جم������ال ت�����ض��ن��ي��ع 
ل�����ض��رك��ة مبادلة  وامل��م��ل��وك��ة  امل��و���ض��الت، 
االإن�ضاء  اأع���م���ال  ب���دء  ع���ن  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 
مل�����ض��ن��ع ج���دي���د الأ����ض���ب���اه امل���و����ض���الت يف 
ما  دوالر  مليارات   4 بتكلفة  �ضنغافورة 
اإن�ضاء  ويتم  دره��م«.  مليار   15“ يعادل 
التنمية  جمل�س  م��ع  بال�ضراكة  امل�ضنع 
ومب�ضاهمات  ال�ضنغافوري  االقت�ضادية 
“غلوبل  ����ض���رك���ة  ع����م����الء  ب���ع�������س  م����ن 
امل�ضروع  ���ض��ي�����ض��اه��م  ح��ي��ث  فاوندريز” 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  يف  اجل��دي��د 
توفرها  التي  واخل��دم��ات  التكنولوجيا 
ال�ضركات  لتمكني  فاوندريز”  “غلوبل 
اأن���ح���اء ال��ع��امل م��ن تطوير  يف خم��ت��ل��ف 
اأعمالها. ومت تد�ضني بدء العمل يف هذا 
افرتا�ضي بح�ضور  امل�ضروع خالل حفل 
الع�ضو  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  م��ع��ايل 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
مبادلة ومعايل ا�س ا�ضواران، وزير النقل 
والوزير امل�ضوؤول عن العالقات التجارية 
اهلل  عبد  جمال  و���ض��ع��ادة  �ضنغافورة؛  يف 
ال�����ض��وي��دي، �ضفري دول���ة االإم����ارات لدى 
فا�ضواين،  اآر  كمال  و�ضعادة  �ضنغافورة؛ 
�ضفري �ضنغافورة لدى االإمارات، وو�ضنق 
ك���اي ف���ون���ق، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س 
ال�ضنغافوري؛  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

واأحمد يحيى االإدري�ضي، رئي�س جمل�س 
وتوم  ف���اون���دري���ز  غ��ل��وب��ل  ���ض��رك��ة  اإدارة 

كولفيلد الرئي�س التنفيذي لل�ضركة .
مرفق  اأح��دث  اجلديد  امل�ضنع  و�ضيكون 
�ضنغافورة  يف  امل�ضنعة  ن�ضف  للمنتجات 
ت��ق��ن��ي��ات وحلول  ت�����ض��ت��خ��دم ف��ي��ه  ح��ي��ث 
االإ�ضعاعي  ب���ال���رتدد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ض��رك��ة 
الثابتة.  وال���ذاك���رة  ال��ت��ن��اظ��ري��ة  وال��ق��وة 
م�ضاحة  ف��اون��دري��ز  غ��ل��وب��ل  و�ضت�ضيف 
قدرها 23 األف مرت مربع ال�ضتخدامها 
كم�ضاحة معقمة ومكاتب اإدارية جديدة. 
وظيفة  األ���ف  اجل��دي��د  امل�ضنع  و�ضيوفر 
متخ�ض�ضة  جم�����االت  ت�����ض��م��ل  ج���دي���دة 
وقد  وغ��ريه��م.  وامل��ه��ن��د���ض��ني  كالفنيني 
ب������داأت اأع����م����ال االإن�������ض���اء ب��ال��ف��ع��ل ومن 
وقال   .2023 عام  يف  اكتمالها  املتوقع 
توم كولفيلد، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
على  تعمل  �ضركتنا  اإن  فاوندريز  غلوبل 
تلبية النق�س العاملي يف اأ�ضباه املو�ضالت 
حول  ا�ضتثماراتها  ت�ضريع  ط��ري��ق  ع��ن 
الوثيق  تعاوننا  ي�ضاهم  و���ض��وف  ال��ع��امل 
ال�ضنغافورية  واحل��ك��وم��ة  عمالئنا  م��ع 
�ضنغافورة،  يف  اأع��م��ال��ن��ا  جن��اح  تعزيز  يف 
اإجن�����ازات مم��اث��ل��ة يف  ون��ت��ط��ل��ع لتحقيق 
واأ�ضاف  واأوروب��������ا.  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
كولفيلد اأن امل�ضنع اجلديد يف �ضنغافورة 
�ضوف ي�ضهم يف خدمة قطاعات ال�ضيارات 
وتقنية اجليل اخلام�س يف قطاع االت�ضال 
و�ضوف  ال�������ض���ب���ك���ات،  ح���م���اي���ة  واأج�����ه�����زة 

طويلة  احلالية  اتفاقياتنا  من  ن�ضتفيد 
االأم�����د م���ع ع��م��الئ��ن��ا يف ه���ذه االأ����ض���واق 
التي ت�ضهد منواً �ضريعاً. اكت�ضبت رقائق 
اأ�ضباه املو�ضالت اأهمية فائقة يف الوقت 
الراهن لت�ضبح من اأهم املوارد احليوية 
احلديثة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  غ��ن��ى  ال  ال���ت���ي 
ت�����ض��ت��خ��دم يف ق��ط��اع وا�ضع  ع��ن��ه��ا ح��ي��ث 
الهواتف  مثل  والقطاعات  املنتجات  من 
والتكنولوجيا  وال�������ض���ي���ارات  ال���ذك���ي���ة 
وامل�ضت�ضفيات.  امل��دار���س  يف  امل�ضتخدمة 
م������زوداً  فاوندريز”  “غلوبل  وت���ع���د 
حول  عمياًل   250 م��ن  الأك��رث  موثوقاً 

ال��ع��امل، وت��ق��وم ال�����ض��رك��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
هوؤالء العمالء واحلكومات، با�ضتثمارات 
يف  ال�ضناعي  ن�ضاطها  تو�ضعة  اأج��ل  م��ن 
التوازن  حتقيق  يف  للم�ضاهمة  ال��ع��امل 
بالذكر  اجلدير  والطلب.  العر�س  بني 
اأ�ضباه  رق��ائ��ق  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ل��ب  اأن 
م�ضبوق،  غ��ري  من����واً  ي�ضهد  امل��و���ض��الت 
ومن املتوقع اأن تت�ضاعف مبيعات اأ�ضباه 
بن�ضبة  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  املو�ضالت 
القادمة  الثماين  ال�ضنوات  خ��الل   2.1
يف  ا�س”  ب��ي  اآي  �ضركة”  تقرير  ح�ضب 
ولتلبية هذا الطلب،  مار�س 2021”.. 

خططاً  فاوندريز”  “غلوبل  و���ض��ع��ت 
لزيادة الطاقة االإنتاجية جلميع مرافق 
الت�ضنيع التابعة لها يف الواليات املتحدة 
هذه  تنفيذ  و�ضيبداأ  واأملانيا،  االأمريكية 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  اخل��ط��ط 
تو�ضعة م�ضنع الرقائق حجم 300 مم 
التو�ضعة،  اكتمال  وب��ع��د  �ضنغافورة.  يف 
���ض��ت��ع��م��ل ال�����ض��رك��ة ع��ل��ى اإ����ض���اف���ة �ضعة 
اإ�ضافية تعادل 450 األف رقاقة كل عام 
بحيث ترتفع الطاقة االإنتاجية ال�ضنوية 
 1.5 اإىل  �ضنغافورة  يف  ال�ضركة  مل�ضنع 

مليون رقاقة “حجم 300 مم«.

»فرتيجلوب« تن�ضم الأدنوك �ضريكًا يف تطوير م�ضروع عاملي 
الإنت�اج االأموني�ا الزرق��اء �ضمن منظومة »تعزيز« بالروي�ض

األربعاء  23  يونيو    2021  م   -    العـدد   13273  
Wednesday    23   June   2021   -  Issue No   13273



25

املال والأعمال

حكومة دبي ت�سدد �سندات بقيمة
 500 مليون دولر يف موعد ا�ستحقاقها

•• دبي -وام:

دائرة  يف  مُمثَّلًة  دب��ي،  حكومة  اأعلنت 
املالية، عن �ضداد �ضندات بقيمة 500 
مليون دوالر نحو مليار و837 مليون 
درهم ، يف موعد ا�ضتحقاق �ضدادها يف 
ّدرت يف  22 يونيو 2021، وكانت �ضُ
برنامج  مبوجب   2011 يونيو   22

�ضندات اليورو متو�ضطة االأجل.
ا�ضرتّدت  اأنها  املالية  دائرة  واأو�ضحت 
�ضداد  ا�ضتيفاء  بعد  كاملة  ال�ضندات 
املطلوبة حلاملي هذه  املبالغ  جممل 

ال�ضندات مع فوائدها امل�ضتحقة.
اآل  �ضالح  عبدالرحمن  معايل  وق��ال 
اإن  املالية  لدائرة  العام  املدير  �ضالح، 

الظروف  ظّل  يف  حتى  املالية  بالتزاماتها  تفي  اأن  ا�ضتطاعت  دبي  حكومة 
املالية  امل��الءة  اأن  م��وؤّك��ًدا  الراهنة،  العاملية  االأزم��ة  فر�ضتها  التي  ال�ضعبة 
للحكومة �ضمحت لها بالوفاء بالتزاماتها ال�ضابقة واحلالية و�ضوف متكنها 
“بتوفيق من  واأ�ضاف:  املحّدد.  وقتها  مقبلة يف  التزامات  باأي  الوفاء  من 
اهلل وبف�ضل توجيهات القيادة الر�ضيدة وما اأعقبها من اإجراءات مدرو�ضة 
االإنفاق احلكومي،  اأولويات  الر�ضيد وحتديد  االإنفاق  اتبعتها احلكومة يف 
جنحنا يف تخطي املرحلة االأ�ضعب من االأزمة العاملية الراهنة، وبدء التعايف 

من تداعياتها«.
وكانت حكومة دبي ا�ضتخدمت التمويل املذكور يف موا�ضلة تطوير البنية 
اقت�ضادها وجاذبيتها  اأهم مقومات متيز  التحتية لالإمارة والتي تعد من 
اال�ضتثمارية كمركز عاملي متطور لالأعمال، اإذ مت توظيف التمويل يف اإن�ضاء 
مبنى الكونكور�س 1 يف مطار دبي الدويل، واإجناز بع�س امل�ضاريع احليوية 

التابعة لهيئة الطرق واملوا�ضالت.

لتعزيز قوة �ضوق الذهب عرب القارة االأفريقية
بور�سة دبي للذهب وال�سلع توقع مذكرة تفاهم 

مع �سلطة تنظيم اأ�سواق املال يف ال�سودان 
•• دبي-الفجر:

اأعلنت بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع اأم�س عن توقيع مذكرة تفاهم مع �ضلطة 
دولتي  الثنائيبني  التعاون  تعزيز  بهدف  ال�ضودان  يف  امل��ال  اأ���ض��واق  تنظيم 
االإم��ارات العربية املتحدة وال�ضودان يف تداول منتجات الذهب من خالل 
للذهب  دبي  بور�ضة  �ضتتعاون  االتفاقية،  هذه  ومبوجب  اخل��ربات.  تبادل 
وال�ضلع مع ال�ضلطة يف جماالت تعود بالنفع على البلدين وت�ضهم يف ت�ضهيل 

التعاون امل�ضرتك وتبادل املعارف واخلربات حول تداول الذهب.
وحتتل ال�ضودان املرتبة الثالثة كاأكرب منتج للذهب يف اأفريقيا، وقد بداأت 
يف وقت �ضابق من هذا العام بال�ضماح لتجار القطاع اخلا�س بت�ضدير هذا 
املعدن الثمني بهدف حت�ضني اإيراداتها. ومبا يتما�ضى مع هذه املبادرة، ت�ضعى 
�ضلطة تنظيم اأ�ضواق املال لتعزيز �ضوق الذهب يف ال�ضودان من خالل ت�ضهيل 
ال�ضلطةمناال�ضتفادة  �ضتمكن  ال�ضراكة  هذه  واال�ضتثمار.  التداول  عمليات 
امل�ضتقات  من خربات بور�ضة دبي للذهب وال�ضلعالرائدة يف جمال تداول 

وال�ضلع يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط. 

بنك الإمارات دبي الوطني يعزز قدراته يف ا�ستثمارات 
احلوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة ال�سركات 

•• دبي-الفجر: 

يعمل ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة يف بنك االإمارات دبي الوطني، املجموعة 
على  وتركيا،  اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال��رائ��دة  امل�ضرفية 
االرتقاء بقدراته يف جمال ا�ضتثمارات احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
ال�ضركات يف خطوة تاأتي تاأكيداً على التزام البنك املتوا�ضل جتاه دمج ممار�ضات 
يوفرها، وحر�ضه على تطوير  التي  الكاملة  القيمة  �ضل�ضلة  اال�ضتدامة �ضمن 
اأف�ضل املنتجات التي ت�ضاعد عمالءه على املواءمة بني قراراتهم اال�ضتثمارية 
ومبادئهم ال�ضخ�ضية.   ويف اإطار هذه املبادرة، خ�ضع جميع موظفي العالقات 
واالعتماد  التدريب  ل��ربام��ج  اال�ضتثمارية  واال�ضت�ضارات  اخلا�ضة  امل�ضرفية 
اال�ضتثمارات  جم��ال  يف  واملرموقة  املعتمدة  املن�ضة  كاندريام”،  “اأكادميية  يف 
“كاندريام”  �ضركة  اإ���ض��راف  حت��ت  االأك��ادمي��ي��ة  وتعمل  وامل�ضتدامة.  امل�ضوؤولة 
جمال  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  لال�ضتثمارات”  الي��ف  “نيويورك  ل�ضركة  ال�ضقيقة 
املعتمد  التدريبي  الربنامج  ويتاألف  امل�ضتدامة.   واال�ضتثمارات  االأ�ضول  اإدارة 
من “دائرة ال�ضوؤون القانونية حلكومة دبي” من ثمانية م�ضاقات، ومن �ضاأنه 
اال�ضتثمارية  واال�ضت�ضارات  اخلا�ضة  امل�ضرفية  العالقات  موظفي  م�ضاعدة 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  احلوكمة  ا�ضتثمارات  يف  معارفهم  تو�ضيع  على 
ال�ضركات، وبالتايل دعم التزام البنك طويل االأمد جتاه ت�ضجيع اال�ضتثمارات 

املبتكرة لبناء عامٍل اأكرث ا�ضتدامة. 

�سراكة بني م�سرف الإمارات للتنمية وبنك اأم القيوين 
الوطني لتوفري حلول متويلية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

•• اأبوظبي-الفجر: 

قام م�ضرف االإم��ارات للتنمية، اململوك بالكامل حلكومة دولة االإم��ارات العربية 
لدولة  ال�ضناعي  والتحول  االقت�ضادي  التنويع  اأج��ن��دة  بتمكني  واملعني  املتحدة 
الوطني  القيوين  اأم  بنك  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
لتوفري حلول متويلية لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف االإم��ارات.  وت�ضمل هذه 
املذكرة تقدمي برنامج �ضمان القرو�س واالإقرا�س امل�ضرتك بهدف دعم امل�ضاريع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف االمارات، لتح�ضني م�ضاهمتها يف الناجت املحلي االإجمايل 
للدولة. و�ضيقدم بنك اأم القيوين الوطني متوياًل ت�ضل قيمته اإىل 10 مليون درهم 
اإماراتي لل�ضركات ال�ضغرية  واملتو�ضطة، على اأن تكون %50 من قيمة الت�ضهيالت 
اإما ب�ضمانة اأو اإقرا�س م�ضرتك من م�ضرف االإمارات للتنمية. ويهدف الربنامج 
كذلك اإىل دعم املواطنني االإماراتيني يف تاأ�ضي�س ال�ضركات النا�ضئة بتقدمي حلول 
متويلية ت�ضل قيمتها اإىل 1 مليون درهم، بحيث يكون %60 من هذا املبلغ اإما 

ب�ضمانة اأو اإقرا�س م�ضرتك من م�ضرف االإمارات للتنمية.

اأبوظبي تعلن ا�ستئناف الرحالت البحرية اعتبارا من �سبتمرب 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي عن 
ا�ضتئناف الرحالت البحرية بعد اأ�ضهر من االإغالق 
الوقائية  ب���االإج���راءات  ع��م��اًل   2020 ال��ع��ام  خ���الل 
والتدابري االحرتازية التي فر�ضتها االإمارة ملواجهة 
من  االأول  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  وذل��ك  كوفيد-19،  جائحة 

�ضبتمرب القادم.
لقطاع  ف���ارق���ة  ع���الم���ة   2019 ال���ع���ام  ���ض��ّك��ل  وق����د 
ال�ضياحة البحرية يف العا�ضمة االإماراتية، حيث �ضهد 
 500،000 حوايل  با�ضتقبال  متّثل  ملحوظاً  منواً 
ن�ضبتها  ب��زي��ادة  ال�ضياحية،  ال�ضفن  طريق  ع��ن  زائ��ر 
اإىل  باالإ�ضافة   .2018 العام  مع  باملقارنة   46%
ال�ضياحية يف  ال�ضفن  توقف  م��رات  ارتفع عدد  ذل��ك، 
ن�ضبتها  ب��زي��ادة  م��رة،   192 ليبلغ  العا�ضمة  م��وان��ئ 
ويف تعليق له قال �ضعادة  %43 عن العام 2018. 
علي ح�ضن ال�ضيبة، املدير التنفيذي لقطاع ال�ضياحة 
– اأبوظبًي:  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  والت�ضويق 
اإىل  ال�ضياحية  ال�ضفن  ب��ع��ودة  ن��رح��ب  اأن  “ي�ضعدنا 
اأب��وظ��ب��ي ب��ع��د ع���ام م��ل��يء ب��ال��ت��ح��دي��ات. ت���اأت���ي هذه 
لتن�ضيط  ال����رائ����دة  اجل���ه���ود  م���ن  ك���ج���زء  اخل���ط���وة 
التي  املبهرة  النتائج  بعد  االإم��ارة  ال�ضياحة يف  قطاع 
اأخرى  وخطوة  الوباء،  انت�ضار  مكافحة  يف  حققناها 
لل�ضياحة  عاملي  كمركز  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  نحو 
ال�ضياح  لعدد  قيا�ضياً  رقماً  حتقيقنا  ومع  البحرية. 
عن  العمل  �ضنوا�ضل  البحر،  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ق��ادم��ني 
كثب مع �ضركائنا يف موانئ اأبوظبي ودائرة البلديات 
�ضاأنها  التي من  املبادرات  الإط��الق عدد من  والنقل، 

جذب املزيد من ال�ضركات وال�ضياح اإىل عا�ضمة دولة 
االإم�����ارات، وم��وا���ض��ل��ة ت��زوي��ده��م ب��خ��دم��ات وجتارب 
ا�ضتثنائية. هدفنا هو حت�ضني �ضبل التنقل واإمكانية 
الو�ضول، اإىل جانب توفري جميع مقومات الرفاهية 
اكت�ضاف  على  ال�ضياح  لت�ضجيع  الفريدة  واخل��دم��ات 

معامل اأبوظبي وعرو�ضها املميزة«. 
الظاهري، مدير عام  را�ضد  ن��ورة  قالت   من جانبها 
اأعمال الرحالت البحرية – موانئ ابوظبي: “نحن 
وامل�ضافرين  ال����زوار  ال�ضتقبال  اال���ض��ت��ع��داد  اأمت  على 
بهم  والرتحيب  كوفيد-19  لقاح  على  احلا�ضلني 
جمدداً يف عا�ضمة دولة االإمارات. متحم�ضون لعودة 
اأعمال ال�ضفن ال�ضياحية يف ميناء زايد وجزيرة �ضري 
املحافظة على �ضمان �ضحة و�ضالمة  يا�س، مع  بني 
كافة الزوار والتي تاأتي يف طليعة اأولوياتنا. انطالًقا 
من ذلك قمنا بتنفيذ خطة الإدارة ال�ضفن ال�ضياحية 
اإىل  عالية  وبكفاءة  وال�ضل�ضة  االآمنة  العودة  ت�ضمن 

امل�ضتويات الطبيعية لعمليات الرحالت البحرية«.
اإم����ارة  ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  “بناًء  واأ����ض���اف���ت: 
فقد  ال��دول��ي��ني،  بامل�ضافرين  يتعلق  فيما  اأب��وظ��ب��ي 
اإج����راءات  اأب��وظ��ب��ي بو�ضع ع��دد م��ن  قمنا يف م��وان��ئ 
امل�ضافرين  حماية  اإىل  الرامية  وال�ضالمة  ال�ضحة 
االإجراءات  هذه  وت�ضمل  ال�ضياحية،  ال�ضفن  وطواقم 
عمليات تعقيم يومية يف جميع اأرجاء حمطة ال�ضفن 
االأنف  م�ضحة  اختبار  متطلبات  وحتديد  ال�ضياحية، 
)PCR( قبل ال�ضعود اإىل ال�ضفن القادمة، وتطبيق 
اإىل  تهدف  الطوارئ  حلاالت  �ضاملة  ا�ضتجابة  خطة 
التعامل مع حاالت االإ�ضابة املحتملة ب�كوفيد-19«.

وقع  االإج����������راءات  ل���ه���ذه  اأن  ���ض��ك  “ال  واخ���ت���ت���م���ت: 

ال�ضعور  على  �ضت�ضاعدهم  حيث  ال��زوار  على  اإيجابي 
بالطماأنينة واالأمان خالل اإقامتهم يف اأبوظبي«.

الثقافة  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت  ا�ضرتاتيجيتها،  م��ن  وك��ج��زء 
اخلطط  م��ن  جمموعة  ع��ن  – اأب��وظ��ب��ي  وال�ضياحة 
ال���ت���ي ���ض��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وت�����ض��م��ل اإط�����الق ع����دد من 
خالل  من  املحلية  منها  ال�ضنة  م��دار  على  امل��ب��ادرات 
امل�����ض��اري��ع واالأح�������داث، واأخ�����رى دول��ي��ة عرب  تنظيم 
الت�ضويق  بهدف  العاملية  الفعاليات  اأب��رز  يف  امل�ضاركة 
العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  �ضياحية  كوجهة  لالإمارة 

من  ع��دد  تطوير  االإم��ارات��ي��ة  العا�ضمة  ت�ضهد  كما 
ال�ضياحي  الرتفيهي  القناة  م�ضروع  اأبرزها  امل�ضاريع 
2.4كيلومرت،  ب��ط��ول  بحرية  واج��ه��ة  ام��ت��داد  على 
بالعامل،  ب������راذرز  وارن�����ر  ع��الم��ة  م���ن  ف��ن��دق  اأول  و 
باالإ�ضافة اإىل اأكرب حو�س لالأحياء املائية يف منطقة 
ال�ضرق االأو�ضط، واأكرب حديقة األعاب ثلجية مغطاة 
والذي  مربعا  م��رتا   11،660 مب�ضاحة  ال��ع��امل  يف 
العام  افتتاحها يف وقت الحق من  اأن يتم  املقرر  من 

اجلاري.

يف مبادرة تعد االأوىل على �ضعيد املناطق احلرة 

»دو« و »دافزا« تربمان �سراكة ا�سرتاتيجية لت�سريع اأمتتة 
عمليـات الرتاخي�س بالعتمـاد على تقنيـة »بلوك ت�سني«

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دو، ال��ت��اب��ع��ة ل�����ض��رك��ة االإم�����ارات 
�ضراكة  ع����ن  امل���ت���ك���ام���ل���ة،  ل���الت�������ض���االت 
ا�ضرتاتيجية جديدة مع �ضلطة املنطقة 
احل���رة مب��ط��ار دب���ي )داف�����زا( ت�ضتهدف 
الرتاخي�س  ع��م��ل��ي��ات  اأمت���ت���ة  ت�����ض��ري��ع 
ب�ضهادات  املقيدة  التجارية  لالأن�ضطة  
اجل���ه���ات احلكومية  م���ن  ع���دم مم��ان��ع��ة 
تقنية  على  معتمدة  م��وح��دة  من�ضة  يف 

حرة  م��ن��ط��ق��ة  ك�����اأول  ت�ضني”،  “بلوك 
تطرح هذا النوع من املن�ضات. و�ضيعمل 
اجلانبان مبوجب ال�ضراكة اجلديدة على 
تعزيز اال�ضتفادة ب�ضكل كامل من من�ضة 
 Blockchain  - اإي���دج  ت�ضني  “بلوك 
خلدمات  من�ضة  اأول  ُتعد  التي   »Edge
“بلوك ت�ضني” م�ضت�ضافة حملياً يف دولة 
ي�ضاهم  مبا  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  روؤي�����ة  دع���م  يف 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  حممد 

، حاكم  ال���وزراء  ال��دول��ة، رئي�س جمل�س 
دبي  جعل  اإىل  الرامية  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
اال�ضتثمارية  لالأن�ضطة  املف�ضل  املق�ضد 
االأعمال  ممار�ضة  يف  االأ�ضهل  والوجهة 
ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  واتباعاً  عاملياً، 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
االأعمال  مم��ار���ض��ة  اإج�������راءات  بت�ضهيل 
وتب�ضيط اال�ضرتاطات احلكومية بن�ضبة 

%30 خالل ثالثة اأ�ضهر.  

اجلناح يوفر جتربة فريدة ومتميزة للزوار حتت م�ضمى »الكنز اخلفي« 

اجلناح الباك�ستاين يعلن عن �سعار معر�س اإك�سبو 2020 
•• دبي –الفجر:  

اجلميل  �ضعارها  ع��ن  باك�ضتان  ك�ضفت 
وم��و���ض��وع��ه��ا مل��ع��ر���س اإك�����ض��ب��و 2020 
اإع��الم��ي �ضخم بح�ضور  خ��الل ح��دث 

وزراء وكبار امل�ضوؤولني احلكوميني.
اختار اجلناح مو�ضوع “الكنز اخلفي” 
وه���و ي��ت��م��ّي��ز ب��واج��ه��ة ج��ذاب��ة وجتربة 
متكاملة ميكن اختبارها اأثناء التجّول 
يف الداخل، اإذ يهدف اإىل عر�س الفر�س 
ال��ه��ائ��ل��ة ال���ت���ي ت��ق��ّدم��ه��ا ب��اك�����ض��ت��ان يف 
قطاعات ال�ضياحة والتجارة واال�ضتثمار 
اأن  امل��ت��وّق��ع  25 م��ل��ي��ون زائ���ر م��ن  اإىل 
اأنحاء  ك���اف���ة  م���ن  امل���ع���ر����س  ي��ق�����ض��دوا 
العامل. وقد ح�ضر حفل رفع ال�ضتار عن 
 2020 اإك�ضبو  يف  الباك�ضتاين  اجلناح 
دبي وزير االإعالم واالإذاع��ة الفيدرايل 
ف������وؤاد ح�ضني،  �����ض����ودري  ال��ب��اك�����ض��ت��اين 
الباك�ضتاين  ال���وزراء  رئي�س  وم�ضت�ضار 
داود،  ال��رزاق  عبد  واال�ضتثمار  للتجارة 
تنمية  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
التجارة الباك�ضتانية عارف اأحمد خان، 
وعدد من االأمناء من اجلهات الراعية 

الإك�ضبو 2020 واللجنة اال�ضت�ضارية.
2020 يف  اإك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س  ���ض��ُي��ق��ام 
امل��ت��ح��دة، من  العربية  االإم�����ارات  دب���ي، 
مار�س   31 اإىل   2021 اأك���ت���وب���ر   1
2022، ومو�ضوعه “توا�ضل العقول، 
وخلق امل�ضتقبل”. اإّن ا�ضت�ضافة معر�س 
اإك�ضبو الدويل االأول يف منطقة ال�ضرق 
تقّدم  اآ�ضيا  وجنوب  واأفريقيا  االأو�ضط 
تهدف  حُت�������ض���ى  وال  ُت����ع����ّد  ال  ���ا  ف���ر����ضً
والتحفيز  وال���ت���م���ك���ني  االإل�����ه�����ام  اإىل 
واالجتماعي  البيئي  التغيري  لتحقيق 

على  امل�ضتدام  االإي��ج��اب��ي  واالقت�ضادي 
ن���ط���اق ع���امل���ي. ���ض��ي�����ض��ارك يف احل���دث 
و�ضيقّدم  اإج��م��ايل  ب�ضكل  دول���ة   192
ك���ّل ب��ل��د اأق����وى اإم��ك��ان��ات��ه ل��ل��ع��امل. ويف 
الرئي�ضي  ال�ضيف  ق��ال  املنا�ضبة،  ه��ذه 
����ض���ودري ف����وؤاد ح�����ض��ني، وزي����ر االإع����الم 
لكي  عظيمة  فر�ضة  “اإّنها  واالإذاع����ة: 
الهائلة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ب��اك�����ض��ت��ان  ت��ظ��ه��ر 
داود،  ال��رزاق  عبد  اأخربنا  كما  للعامل. 
للتجارة  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  م�����ض��ت�����ض��ار 
�ضيجذب  اجل��ن��اح  ه��ذا  اأن  واال���ض��ت��ث��م��ار 
امل�ضتثمرين وال�ضائحني اإىل باك�ضتان.« 
التفا�ضيل  م��ن  العديد  م�ضاركة  مّت��ت 
املثرية عن الرحلة داخل جناح باك�ضتان 
ثمانية  �ضي�ضّم  اأّن��ه  اإىل  االإ�ضارة  ومّت��ت 

الزوار  �ضيخترب  حيث  رئي�ضّية  اأق�ضام 
�ضيقوم  املخفية.  باك�ضتان  ك��ن��وز  اأروع 
اأوىل  ال��زم��ن، م��ن  ال����زوار برحلة ع��رب 
التاريخ  ع���رب  ال���ع���امل  يف  احل�������ض���ارات 
املت�ضارعة  ال��ي��وم  االأل��ف��ي��ة  اإىل  و���ض��واًل 
خالل  اال�ضتمتاع  ميكن  حيث  الوترية 
باملناظر  افرتا�ضّي  ب�ضكل  الرحلة  هذه 
الطبيعية اخلالبة يف باك�ضتان، والتنوع 
احلرفّية  والتقاليد  والديني،  الثقايف 
الغنّية، واالإمكانات االقت�ضادّية القوّية 
�ضُتعّرف  ال��ي��وم.  ال��ع��امل  ي�ضهدها  التي 
“اأر�س  اأنها  على  نف�ضها  عن  باك�ضتان 

الفر�س” للتجارة واال�ضتثمار.
���ا مطعم  اأي�������ضً ي���وج���د داخ�����ل اجل���ن���اح 
ا�ضم  يحمل  الباك�ضتانية  ل��ل��م��اأك��والت 

�ضينتظر  كما   ”The Dhabba“
ال�����زوار م��ت��ج��ر ل��ل��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة يف 
ن��ه��اي��ة رح��ل��ت��ه��م اال���ض��ت��ك�����ض��اف��ّي��ة جلناح 
احلرف  جت�ضيد  �ضيتّم  حيث  باك�ضتان، 
االأطباق  وت���ذّوق  واال�ضتثنائّية  املُلفتة 

الفاخرة من جميع اأنحاء باك�ضتان.
اإك�ضبو  م��ن  ال�����ض��ت��ة  االأ���ض��ه��ر  �ضيتخّلل 
الفعالّيات  م��ن  ال��ع��دي��د  دب���ي   2020
الثقافّية وندوات االأعمال التي �ضتنّظم 

يف القاعات املتعددة االأهداف.

موارد ال�سارقة توؤهل الباحثني عن عمل يف قطاع ال�سياحة توافقًا مع تو�سعات م�ساريع الإمارة ال�سياحية
•• ال�شارقة -الفجر:

تاأهيل   “ التخ�ض�ضي  الربنامج  بال�ضارقة  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  تنظم 
حملة  م��ن  عمل  ع��ن  ب��اح��ث��اً   )  32  ( ي�ضتهدف  “ ال���ذي  �ضياحي  مر�ضد 
املوارد  املدرجني يف نظام دائرة  الذكور واالإن��اث  ال�ضهادات اجلامعية من 

الب�ضرية؛ وذلك بالتعاون مع كلية االأفق اجلامعية بال�ضارقة.
و  امل��ه��ارات  لك�ضب  منت�ضبيه  ي��وؤه��ل  �ضامل  ت��دري��ب  يف  ال��ربن��ام��ج  ويتمثل 
التعرف على اخت�ضا�ضات مزاولة مهنة االإر�ضاد ال�ضياحي يف اإمارة ال�ضارقة 
وفق  تنفيذه  الدائرة  وتعتزم  ال�ضياحي.  لالإر�ضاد  الدولية  املعايري  وفق   ،

 . جمموعات م�ضتمرة على مراحل لعام 2021 
تدريبية  ور���ض��اً  اجلامعية  االأف���ق  كلية  م��ن  امل��ق��دم  ال��ربن��ام��ج  ويت�ضمن 
من  تطبيقية  واأخ���رى   ،    Microsoft Teams برنامج  ع��رب  نظرية 
امل�ضاركني  اإث��راء  اإىل  اأهدافه  وت�ضعى   . افرتا�ضي  �ضياحي  برنامج  خالل 
. وتعريفهم  �ضياحية  ال�ضارقة كوجهة  الالزمة للرتويج الإمارة  باملعرفة 
باأف�ضل �ضلوكيات العمل وخدمة العمالء من الزوار وال�ضياح ، وتزويدهم 
امل�ضتجدة  والتحديثات  واالإح�ضائية  االقت�ضادية  واملعلومات  بالبيانات 
عن �ضناعة ال�ضياحة وال�ضيافة؛ التي ت�ضاعدهم يف التعامل بفاعلية مع 

العمالء. كما يهدف الربنامج اإىل تعزيز االأدوار والوظائف وامل�ضوؤوليات 
وتدريب  مهاراته.  وتعزيز  وتطوير  ال�ضياحي،  املر�ضد  بوظائف  املرتبطة 
 ، امل�ضتوى  عالية  واخلدمات  ال�ضياحية  املعلومات  تقدمي  على  امل�ضاركني 
واالأداء املتمكن يف قطاع ال�ضياحة وال�ضيافة. وقد ركزت حماور الربنامج 
على التحدث عن �ضناعة ال�ضياحة ، ومهام وم�ضوؤوليات وموؤهالت املر�ضد 

ال�ضياحي، باالإ�ضافة اإىل املهارات االأ�ضا�ضية لالإر�ضاد ال�ضياحي . كما تناولت 
تاريخ اإمارة ال�ضارقة وتراثها وثقافتها ، ومكانتها كوجهة �ضياحية ، واأبرز 
منتجعاتها واأماكنها ال�ضياحية والرتاثية  . وال�ضياحة امل�ضتدامة. وحول 
املجل�س  ع�ضو  خ��ادم  بن  �ضلطان  ط��ارق  الدكتور  �ضعادة  اأو�ضح  الربنامج 
اأن الرتكيز على  امل��وارد الب�ضرية  التنفيذي الإم��ارة ال�ضارقة رئي�س دائرة 
تاأهيل الباحثني عن عمل يف قطاع ال�ضياحة ياأتي توافقاً مع روؤى واهتمام 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
ال�ضبابية الوطنية واإ�ضراكها  ا�ضتثمار الطاقات  ال�ضارقة يف  االأعلى حاكم 
واأبرزها  التحتية  البنية  وم�ضاريع  ل��الإم��ارة  اال�ضرتاتيجية  امل��ب��ادرات  يف 
اأه��داف وخطط  ي�ضهم يف حتقيق  . مما  ت�ضهده  ال��ذي  ال�ضياحي  التو�ضع 
التنمية باالإمارة وتوفري احلياة الكرمية لكوادرها الوطنية. واأكد اأهمية 
املتمكنة  الكوادر الوطنية  اإعداد  التاأهيلية من الربامج يف  ال�ضل�ضلة  هذه 
للعمل �ضمن قطاع ال�ضياحة اال�ضرتاتيجي احليوي ، مبا يدعم توجهات 
تاأهيل  الربنامج يف  هذا  دور  . مو�ضحاً  املجال  هذا  وتو�ضعها يف  االإم��ارة 
الفعالة  وامل��ه��ارات   ، الالزمة  باملعرفة  وتزويدهم  ال�ضياحيني  املر�ضدين 
اإيجابية عن االإم��ارة باعتبار  الإج��راء اجل��والت ال�ضياحية ، وت��رك �ضورة 

املر�ضد ال�ضياحي �ضفرياً للوجهة ال�ضياحية.
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العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : دينا�ضتري انوفا�ضنز للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 802 ملك فالدميري مونوجاروف - مر�ضى دبي - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 731268 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1164284 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/4/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/7 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ميثاق لتدقيق احل�ضابات 
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�ضيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2500781-04 فاك�س : 2500782-04  م�ضطحباً معه كافة 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : فيوت�ضر خلدمات تاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 4 ملك جمموعة احلثبور - هور العنز ال�ضرق - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 699416 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1126180 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/6 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق 
ال�ضيخ  ، �ضارع   ب��ارك  بالي�س  ا�ضكون  1101 - بناء  العنوان : مكتب رقم  احل�ضابات 
 0555578859 8768662-04  املحمول :  1- هاتف :  زايد - املركز التجاري 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : ميثاق لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�ضيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04 فاك�س : 04-2500782 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي 
املذكور اأعاله لت�ضفية دينا�ضتري انوفا�ضنز للتجارة العامة - �ض ذ م م 
2021/4/7 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/7 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي :  ميثاء الزعابي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1101 - بناء ا�ضكون بارك  بالي�س ، �ضارع  ال�ضيخ زايد - املركز 
0555578859 مبوجب   : املحمول    04-8768662  : 1- هاتف  التجاري 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله 
وذلك مبوجب قرار  فيوت�ضر خلدمات تاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م  لت�ضفية  
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/6 بتاريخ   دبي  حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2021/6/6 وعلى من 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف 2021/420 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / جمموعة النعيمي اجلن�ضية 

اىل املحكوم عليه / ايجل ملقاوالت البناء - �س ذ م م - اجلن�ضية 
املحكوم عليه / كاجنريا مياليل كنان كوتي - اجلن�ضية / الهند 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/3/21 
281348.37 درهما  16/2021 جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  يف الق�ضية رقم 
�ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار 
اعاله ،   فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك االجراءات القانونية 

املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتبة عليك. 
املالحظات : االإمارات / راأ�س اخليمة / النخيل - بناية �ضوبر ماركت فاطمة. 

ق�صم التنفيذ/ مرمي النقبي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - النبهان ملقاولت ال�صباغ -  ذم م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001580/ 

اإىل املحكوم عليه : النبهان ملقاوالت اال�ضباغ - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضاهد خمل�س الرحمن - اجلن�ضية : بنغالدي�ضي 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 

الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 9936 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0002153 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضتارتك�س اال�ضت�ضارات وميثلها فينيت كومار - 9248032  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�ضالح / اوجو�ضتني جوميز جون �ضري�ضتوفري بالتايل :
ن�س احلكم 

قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 195.6 درهم وبالر�ضوم وامل�ضاريف.  

حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية  اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
القا�صي/ حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة وادي النيل لل�صحن وامللحة ذ م م  امين 
ها�صم عمر حممد ها�صم حممد علي عدلن   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000551/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - �ضركة وادي النيل لل�ضحن واملالحة ذ م م
عدالن علي  حممد  ها�ضم   -  3 حممد   عمر  ها�ضم  امين   -  2

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بنك ابوظبي التجاري   يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
القانونية  الفائدة  ، باالإ�ضافة اىل  785410 درهم  الر�ضوم وامل�ضاريف  الكلي �ضامال  :  املجموع  تنفيذه كاالآتي 

بواقع %3 من تاريخ 2018/4/23 حتى متام ال�ضداد. 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي / اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002218/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراهيم عبدالغني م�ضطفى عبدالغني 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ غادة م�ضطفى عبدالرحمن  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 31970 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي  
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004474 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حم�ضن احمد �ضمي�س عبداملنعم - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�ضارقة - كورني�س 
البحرية - كري�ضتال بالزا - برج املكاتب �ضي ، الطابق الثامن ، �ضقة رقم 801  

بناء على طلب املدعي : احمد عباهلل حممد الكندري 
اأعاله يطالبكم ب : - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  قد رفع الدعوى املذكورة 
تاريخ يف  %9 من  بواقع  القانونية  الف وخم�ضمائة درهم وفائدته  )73.500( )ثالثة و�ضبعون 
2014/10/1 وحتى ال�ضداد التام(.  انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/6/28 ال�ضاعة 9.00 
�ضباحا اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
مدير الدعوى 2( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/21 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
حممد ح�صني امني املل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن املدعى عليه

يف الدعوى رقم 177 ل�صنة 2021 مدين جزئي
تعلن املدعية / ايزي�س بطر�س جماهد ب�ضفتها امل�ضفي الق�ضائي ل�ضركة ايه ان �ضي 
اأحمد  الرحيم  عبد  ال�ضيد/طيب  علية  املدعى  الت�ضفية(  )حتت  ذ.م.م  للمقاوالت 
الباكر باأنه قد �ضدر احلكم باجلل�ضة العلنية املنعقدة يوم االأثنني املوافق 17 مايو 
يف الدعوى رقم 177 ل�ضنة 2021 مدين جزئي باإلزام املدعى عليه بان   2021
يوؤدي للمدعية ب�ضفتها مبلغ 6،435،000 درهماً )�ضتة مليون و اأربعمائة خم�ضة 
تاريخ  من  اعتبارا  9% �ضنوياً  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م��اً(  األ��ف  ثالثون  و 
و  بالر�ضوم  واإلزامه  التام  ال�ضداد  و حتى  املطالبة الق�ضائية يف 13/01/2021م 

امل�ضاريف و خم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة
امل�صفي الق�صائي

اخلبري/ اإيزي�س بطر�س جماهد 

اإجتماع خربة 

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5491(

املنذرة : هاي جريمن باور للمقاوالت الكهربائية وال�ضحية ذ.م.م
وميثلها قانونا املدير/ اأحمد نعمان من�ضور

بوكاله املحامي / �ضالح ح�ضن مبا�ضري مبوجب التوكيل رق��م)42457/1/2016( واملخول عنه 
التفوي�س  مبوجب   - اجلن�ضية  م�ضري   ، ع��الم  ال�ضيد  حممد  الدين  عماد  /حممد  بالتوقيع 

)2020/1/188202(
املنذر اإليها االأوىل : ال�ضركة املتقدمة ملقاوالت البناء )ذ. م. م( - فرع دبي

املنذر اإليه الثاين : طارق فرح مف�ضي ال�ضواجنة
فاإن املنذرة تنبه على املنذر اإليهما وتكلفهما مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة �ضداد مبلغ 198،070 
تاريخ  اأي���ام م��ن  األ��ف و�ضبعون دره��م��ا( وذل��ك يف خ��الل خم�ضة  دره��م )م��ائ��ة وثمانية وت�ضعون 
اإ�ضتالمها لهذا االإنذار، واإال �ضوف تقوم املنذرة باإتخاذ كافة االإج��راءات القانونية �ضدهما. مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر

انذار رقم )2021/5494( اإنذارات عدلية 
املنذر / احمد عي�ضى احمد اال�ضرم الفال�ضي ، اماراتي اجلن�ضيه

�ضد / املنذر اليه/ اني�س حممد احمد عبد اهلل �ضيف - بحريني اجلن�ضيه 
- جمهول العنوان

درهم   500،000 مبلغ  ب�����ض��داد  ويكلفه  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  على  ينبه  امل��ن��ذر 
تاريخ  9% م��ن  ب��واق��ع  القانونيه  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م  ال��ف  خم�ضمائه 
اال���ض��ت��ح��ق��اق ح��ت��ى مت���ام ال���وف���اء خ���الل خم�ضه اي����ام م��ن ت��اري��خ��ه واال 
�ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافه االجراءات القانونيه حيال املنذر اليه مع 

االحتفاظ بكافه حقوق املنذر االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/3/5499(
املنذر / حممد من�ضور ابوالفتوح النزاحي - م�ضري اجلن�ضية

)�ضد( 
املنذر اليه / وحيد عبد الهادي حممد اأحمد - م�ضري اجلن�ضية

)جمهول االقامة(
وع�ضرون  )خم�ضة  دره��م   25،000 مبلغ  ���ض��داد  ب�ضرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر،  ينذر   / املو�ضوع 
000002 وامل�ضحوب على بنك دبي التجاري برقم ح�ضاب  ال�ضيك رقم  األف درهم ( مبوجب 
1002619433 وامل�ضتحق االأداء بتاريخ 2021/3/21، له يف موعد اق�ضاه خم�ضة ايام من 
تاريخ ن�ضر هذا االنذار، ويف حالة عدم ال�ضداد، �ضي�ضطر املنذر ايل ا�ضت�ضدار امر اأداء �ضد املنذر 
اليه باأداء مبلغ وقدره 25،000 درهم )خم�ضة وع�ضرون األف درهم( مع حتميله كافة الر�ضوم 
تاريخ اال�ضتحقاق  12% من  القانونية مبعدل  ال�ضنوية  وامل�ضاريف واالتعاب م�ضافا للفائدة 

حتي ال�ضداد التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 166
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : امان اهلل ظريف خان، اجلن�ضية باك�ضتان ، و يرغب يف 
البيع والتنازل عن ن�ضبة 50% من كامل ح�ضته البالغة 100% و ذلك اىل ال�ضيد: ويل 
حممد خان، اجلن�ضية االمارات ، يف الرخ�ضة امل�ضماه )احلذيفة للخياطة والتطريز( والتي 
التنميه  دائ��رة  من  ال�ضادرة   )501973( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت 
االقت�ضادية ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر، ا�ضافة �ضريك. وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد  )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�ضنة  
اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على االج��راء  اقت�ضى ن�ضر هذا االع��الن للعلم وان��ه �ضوف يتم 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5514(

املنذر : حمد طالب حمزه �ضلمان الها�ضمي "اجلن�ضية: االإمارات"
املنذر اإليه : اي �ضتاي لتاأجري بيوت العطالت �س.ذ.م.م - اجلن�ضية االإمارات

ب�ضرورة  وينبه عليه  ق��ان��ون��اً يف حقه  لنفاذ مفعوله  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  اإىل  االإن����ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  بوجه   : امل��و���ض��وع 
ال�ضداد يف 25/11/2020  امل�ضتحقة  االأج��رة  �ضداد  ذمته المتناعه عن  املرت�ضدة يف  االيجارية  القيمة  �ضداد 
مببنى ال��ك��ائ��ن��ة   -  V-122 رق����م  ال�����ض��ك��ن��ي��ة  ال����وح����دة  ع���ن   2020/8/3 امل�������وؤرخ  االي����ج����ار  ع��ق��د   ع���ن 

669 مبلغ وق��دره 21،750 دره��م عن  1 - رقم االأر���س  - منطقة اليالي�س   RM2 Mira Oasis2
الفرتة من 2020/11/25 وحتى 2021/2/25 قيمة ال�ضيك املوقع من املنذر اإليه رقم 99 امل�ضحوب 
على بنك اأبوظبي التجاري امل�ضتحق يف 2020/11/25 وذلك خالل موعد اأق�ضاه ثالثني يوم من تاريخ 
يف  امل�ضتحقة  باملبالغ  للمطالبة  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واال  االن��ذار.  ا�ضتالمكم 
ذمتكم مع املطالبة باإخالء العني املوؤجرة و�ضداد كامل االأجرة حتى تاريخ االإخالء الفعلي مع تقدمي �ضهادة 
براءة ذمة من املاء والكهرباء وما ي�ضتحق عليكم من غرامات ور�ضوم وم�ضروفات اإدارية وق�ضائية مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2020/2901 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )544264.30 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن : اتالنتيك او�ضني �ضيفود بي تي اي ليمتد  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- دلتا وينجز للتجارة العامة - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
جمهول حمل االإقامة 

اأعاله  مو�ضوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/22 يف الدعوى املذكورة 
ال�ضركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره  ل�ضالح/ اتالنتيك او�ضني �ضيفود بي تي اي ليمتد بالزام 
اليه  م�ضافا  فل�ضا(  وثالثون  درهما  و�ضتون  واربعة  ومائتان  الف  واربعون  واربعة  )خم�ضمائة  درهم   544،264.30
فائدة ب�ضيطة قدرها 5% �ضنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2020/8/16 وحتى متام ال�ضداد 
، والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب حماماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر        

يف  الدعوى 2211/2021/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها والزامها ب�ضداد االتعاب عن من�ضب املدعي كمدير �ضهريا من 
تاريخ 2007/11/29 بواقع 156 �ضهرا حتى عام 2020 مببلغ وقدره 7،800،000 درهم وما ي�ضتجد 
حتى تاريخ عزله من من�ضبه والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : حممد عبداهلل حممد ال�ضياح - �ضفته بالق�ضية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- اأ�ض�س القاب�ضة )�س ذ م م( - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها والزامها ب�ضداد االتعاب عن  مو�ضوع االإعالن : قد 
وقدره  مببلغ   2020 ع��ام  حتى  �ضهرا   156 بواقع   2007/11/29 تاريخ  من  �ضهريا  كمدير  املدعي  من�ضب 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  من�ضبه  من  عزله  تاريخ  حتى  ي�ضتجد  وما  درهم   7،800،000
 2021/6/27 املوافق  لها جل�ضة يوم االحد  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  والر�ضوم  ال�ضداد  متام 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن بالن�صر        
يف  الدعوى 1961/2021/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى :  الزام املدعى عليه االأول بدفع مبلغ وقدره /108،000 درهم قيمة ح�ضته امل�ضجلة با�ضمه يف 
ال�ضركة املدعية االأوىل. اإلزام املدعى عليها الثانية بدفع مبلغ وقدره/ 88،000 درهم قيمة ح�ضته امل�ضجلة با�ضمه 

يف ال�ضركة املدعية االأوىل - الزام املدعى عليهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
طالب االإعالن :  على هزمي خمي�س �ضاحي العميمي - �ضفته بالق�ضية : مدعي

وميثله / اإبراهيم علي املو�ضى احلمادي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما/ 1 - اميانويل ال�ضايل - �ضفته بالق�ضية : مدعى عليه

االإقامة  حمل  جمهويل   - عليه  مدعى   : بالق�ضية  �ضفته   - كونرتيرا�س  كونرتيرا�س  ايزابيل   -2
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  الزام املدعى عليه االأول بدفع مبلغ وقدره /108،000 
وقدره/  مبلغ  بدفع  الثانية  عليها  املدعى  اإل���زام  االأوىل.  املدعية  ال�ضركة  يف  با�ضمه  امل�ضجلة  ح�ضته  قيمة  دره��م 
درهم قيمة ح�ضته امل�ضجلة با�ضمه يف ال�ضركة املدعية االأوىل - الزام املدعى عليهما الر�ضوم وامل�ضاريف   88،000
ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2021/6/29  ال�ضاعة 8.30 �س يف قاعة التقا�ضي 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3590/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/352 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )203128.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإع��الن : ار ا�س انرتنا�ضيونال �ضريفي�ض�س - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ - وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مقاوالت بناء الهند�ضة املتقدمة - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده - جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )203128.20( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 351/2021/211 تنفيذ عقاري
به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، 2020/1103 عقاري جزئي  الدعوى رقم  ال�ضادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�ضوع 

وقدره )197،107،50 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقه 
طالب االإعالن : متويل - م�ضاهمة خا�ضة - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه ما م : 1- مانوج ناير - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل االإقامة 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  ال�مذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االع�����الن  مو�ضوع 
197107.50 درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل بف�ضخ اتفاقية االإيجار املنتهية بالتمليك 
ومالحقها املربمة بني طريف التداعي بتاريخ  24-7-2008 ، واإل��زام املدعى عليه برد حيازة الوحدة العقارية 
1402-682 ورقم   : البلدية  18 رقم  االأر���س  الرابعة رقم  الكائنة منطقة احلبية  الوحدة  االتفاقية  مو�ضوع 
العقار 206 - الطابق 2 باملبنى رقم 2 باملبني االوربي باإمارة دبي ، وت�ضليمها املدعية باحلالة التي كانت عليها وقت 
التعاقد خالية من ال�ضواغل واالأ�ضخا�س ، و�ضطب اإ�ضارة القيد العقاري الوارد يف �ضند امللكية ل�ضالح املدعى عليه 
من �ضهادة امللكية اأو اأية اإ�ضارة اإىل املدعى عليه يف اأي م�ضتندات و�ضجالت العقار وخماطبة دائرة االأرا�ضي واالأمالك 
بدبي بذلك. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

االعالن. هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2956/2021/60 امر اداء
مو�ضوع الدعوى : املطالبة باإلزام املطلوب �ضدها االأمر باأن توؤدى لطالبة االأمر مبلغ 338172.59 درهم 

)ثالثمائة ثمانية وثالثون األف ومائة اثنني و�ضبعون درهم وت�ضعه وخم�ضون فل�س( مع الفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ اإ�ضتحقاق ال�ضيك يف 21/4/2020 وحتي ال�ضداد التام م�ضموال بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب االعالن : امل�ضتقبل ل�ضناعة املقاالت واالأملنيوم )�س.ذ.م.م( - �ضفته بالق�ضية: مدعى
املطلوب اعالنهم : 1- دبي اأدفانتج للمقاوالت )�س.ذ.م.م( - �ضفته بالق�ضية: مدعى عليه 

مو�ضوع االعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 04-05-2021
اأوال :- بانفاذ العقد التجاري املربم بني املدعي واملدعى عليه.

ثانيا:- بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 338172.59 درهم )ثالثمائة ثمانية وثالثون األف 
ومائة واثنني و�ضبعون درهم وت�ضعه وخم�ضون فل�ضا( والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �ضنوياً من تاريخ املطالبة 
حتى ال�ضداد التام، مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل. 

ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

  اعلن بالن�صر
املرجع : 167

يف  يرغب  الهند،  اجلن�ضية  هاو�س،  �ضينامادام  رفيق   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
علي  اللطيف  عبد  ال�ضيد:  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
ح�ضن را�ضد احلمادي ، اجلن�ضية االمارات، يف الرخ�ضة امل�ضماه )ال�ضفينة لطباعة وت�ضوير 
امل�ضتندات( والتي تاأ�ض�ضت باأم�ارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )622525( ال�ضادرة من 
تغيري  خدمات،  وكيل  خروج  الخر،  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل  االقت�ضادية،  التنميه  دائرة 

ال�ضكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية .
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن حكم بالن�صر

 2021/1167  جتاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- كامل لل�ضناعات - �س ذ م م - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : بيج كرين للنقل العام - �س ذ م م 

وميثله : اأحمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي  
2021/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  بان  املدعي عليها  بالزام  م(  م  ذ  العام )�س  للنقل  بيج كرين  ل�ضالح/  
فل�ضا  واربعون  وخم�ضة  دره��م  وت�ضعون  و�ضبعة  وخم�ضمائة  الف  و�ضبعة  مائة   107،597.45
والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من 2021/3/23 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضاريف 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
حمكمة الأحوال ال�صخ�صية
Personal Status Court 

الإ�صهاد رقم : 2021/4863 
اإ�صهاد

طالب االإ�ضهاد : يو�ضف عبداهلل حميد جمعة الهويل
اجلن�ضي�ة : االإمارات

�ضنة 1442  القعدة  الثالثاء من �ضهر ذي  فاإنه يف يوم 12  احلمد وال�ضالة وال�ضالم على من ال نبي بعده، 
ه� املوافق 22 من �ضهر يونيو �ضنة 2021 م لدي اأنا حمد حممد اأحمد يو�ضف اجلناحي املوثق مبحاكم دبي 
االبتدائية - حمكمة االأحوال ال�ضخ�ضية، بناءا على الكتاب الوارد من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�ضية 
2021/6/21 قررت املحكمة االأحوال ال�ضخ�ضية بدبي بتعديل  12940-4/7/1439 بتاريخ  رقم : 
املقطع الثالث من اال�ضم واإ�ضافة م�ضمى القبيلة )ال�ضويدي( للمتوفى/عبداهلل حميد جمعه الهويل لي�ضبح 

بعد التعديل واال�ضافة اإىل )عبداهلل حميد عبداهلل الهويل ال�ضويدي( وذلك للعمل مبوجبه.
وبناء على الطلب اأ�ضدرنا هذا االإ�ضهاد للعمل مبوجبه.

التوقيع وختم املحكمة. 
حماكم دبي / خدمات الأحوال ال�صخ�صية

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن بالن�صر

رقم )2021/5141(
املخطر :حممد الزاكي حممد خري ال�ضادق

املخطر اليه :ح�ضن علي ال�ضيخ عبد القادر
جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدرة)385،000( درهم اماراتي 
اأن ان ال�ضيك  املبالغ املرت�ضده يف ذمتكم والبالغ قدرها، حيث  نعلنكم ب�ضرورة �ضداد 
رقم) 112770(  واملحرر من البنك العربي ارتد ب�ضبب ان ح�ضاب املخطر اليه مغلق 
وحيث متاطل املخطر اليه يف ال�ضداد، فاإن املخطر يخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ خالل 
االإعالن يف اجلريدة الر�ضمية، واال �ضوف ا�ضطر  لن�ضر  التايل  اليوم  تاريخ  ايام من   5

ا�ضفا التخاذ االإجراءات القانونية يف مواجهتكم وحتميلكم الر�ضوم و امل�ضاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5483(

رقم املحرر 2020/1/186775 
املنذر : فارما ايتك�س ميدكال �ضبالي )�س.ذ.م.م(

املنذر اإليه : �ضيدلية فري�ضت كري ل�ضاحبها/ حممد ندمي اأخرت حممد عبداهلل
)1( املنذرة �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة متار�س ن�ضاط جتارة االأدوية واأجهزة الطب واجلراحة واأدواتها 
واالأدوات وامل�ضتلزمات الطبية والعالجية واجلراحية مبوجب الرخ�ضة التجارية رقم )708532( ال�ضادرة 
من دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي. )2( قامت املنذرة ببيع كمية من االأدوية وامل�ضتلزمات الطبية للمنذر 
 144،737،75 ق��دره  مبلغاً  الذكر  �ضالف  للتعامل  نتيجة  اإليها  املنذر  بذمة  للمنذرة  تر�ضد  وقد  اإليها. 

درهما اإمتنعت عن �ضداده رغم تكرار املطالبة الودية.
عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اإليها للوفاء بثمن بيع الب�ضائع �ضالفة الذكر البالغ قدره 
درهماً وخم�ضة و�ضبعون  وثالثون  و�ضبعة  و�ضبعمائة  األفاً  واأربعون  واأربعة  )مائة  درهماً    144،737،75
فل�ضاً( خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ت�ضلمها لهذا االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية للمطالبة 

بهذا الدين وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5476(

مقدم من / املنذرة : �ضركة االمارات دي�ضرتيكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م
ال�ضوي�دي  اهلل  وعبد  بوج�ضي�م  �ضعيد  حممد  وخالد   ، هزي�م  بن  �ضامل  �ضعيد  اأحم��د  د.   / املحامني  بوكالة 

وبوكالة الوكيل / جربالدار حامد حممد عقيد
�ضد / املنذر اليهم / باري�ضا ان�ضاء اله كودرزي 

عنوانه: برج د 1، قطعة رقم 5005، دبي منطقة قرية الرتاث، 
�س.ب. 666، دبي، االمارات العربية املتحدة ، هاتف رقم : 050-7777947 

املو�ضوع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�ضر
اليه  املنذر  املنذرة  باالآتي: تخطركم  للمطالبة  املاثل  العديل  االإخطار  بهذا  اإليه  للمخطر  املخطرة  تتقدم 
ب�ضداد مبلغ وقدرةه )40،759،71( درهم اربعون األف و�ضبعمائة ت�ضعة وخم�ضون درهما وواحد و�ضبعون 
فل�س( باالإ�ضافة اإىل الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام وذلك خالل 
خم�ضة ايام يف حالة تخلفكم عن ال�ضداد خالل الفرتة املذكور، �ضت�ضطر املنذرة اللجوء للق�ضاء واجلهات 
املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع الفوائد مع حتميل املنذر اليه كافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي 

مع حفظ حقوق املنذرة احلالية وامل�ضتقبلية قبل املنذر اليه.  بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 571 ل�صنة 2017 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �ضده / اياد ح�ضن علي حممد احلب�ضي
ل�ضالح طالب التنفيذ / دار التمويل �س.م.ح

للمزادات االم����ارات  م��وق��ع  على  وذل���ك  علني  م���زاد  �ضينعقد  ب��اأن��ه  للجميع  االحت��ادي��ة  االب��ت��دائ��ي��ة  ال�ضارقة  حمكمة   تعلن 
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  ظ���ه���راً  ع�����ض��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ض��اع��ة  مت���ام  يف   http://www.emiratesauction.ae

وامليني اأو�ضافهما على النحو التايل:  �ضده  للمنفذ  العائدين  العقارين  لبيع  وذلك   ،  30/06/2021
قطعة رقم 302 ملك )290-289 حكومي( مبنطقة الرماقية باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 2،945،000 درهم 

)مليونان وت�ضعمائة وخم�ضة واربعون األف درهم( وهي عبارة عن وحدة �ضكنية )طابق ار�ضي + اول( + �ضور. 
قطعة رقم 152/اأ ملك )136/اأ حكومي( مبنطقة الفلج باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 2،160،000 درهم )مليونان 

ومائة و�ضتون األف درهم( وهي عبارة عن وحدة �ضكنية )طابق ار�ضي + اول( + كراج + �ضورمن جهة واحدة.
يتوجب على الراغب باالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة %20 من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�ضراء او اال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  ل��الإم��ارات 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0004580 / مدنى )جزئى(

اإىل املدعي عليه / �ضاحب كل حانكل �ضردار  - جمهول حمل االإقامة : العنوان التايل اإمارة ال�ضارقة منطقة ال�ضجعة هاتف 
رقم 0562404618 / 0561375426 

بناء على طلب املدعي املدعي / �ضامل �ضلطان - اأفغاين اجلن�ضية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :

بها عليه  املدعى  واعالن  املاثلة  الدعوي  قيد   )1
2( الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 20000 درهم )ع�ضرون الف درهما الغري( مع الفائدة بواقع %12 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد. 3( الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 15000 درهم )خم�ضة 

ع�ضر األف درهم( تعوي�ضا عن اال�ضرار التي حلقت باملدعى وما فاته من ك�ضب خالل الفرتة من تاريخ بيع ال�ضيارة.
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عليه  املدعى  اإلزام   )4

 - املدنيه  االبتدائية  املحكمة  ال�ضارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/07/04 بجل�ضة  باحل�ضور  اأنت مكلف 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �ضخ�ضيا ً اأو بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوي مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- بو�ضفك مدعى عليه )اعالن املدعى عليه بالن�ضر وبلغتي العربية واالجنليزية( 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002175 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كهرب للمقاوالت االإلكرتوميكانيكية ملالكها �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
رقم  مكتب   B1 تاوز  فالكون  االحتاد  �ضارع  عجمان  اإمارة  االمارات   : االإقامة  حمل  جمهول 
مكانى:  رقم   ،067412733 فاك�س   06  7447557 هاتف   8297 �س.ب   2312

info@kahrab.ae االلكرتوين  الربيد   ،  4400710118
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/6/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�ضفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  ع�ضرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/6/21 م   
مدير اخلدمات الق�صائية      
مرمي ابراهيم البلو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جلوبال ال�صرق الو�صط للتجارة العامة - ذ م م   
جتاري    SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002473/ 

اإىل املحكوم عليه : جلوبال ال�ضرق االو�ضط للتجارة العامة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ موؤ�ض�ضة اأيكاه للتجارة العامة )موؤ�ض�ضة فردية(  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 106250 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 687
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيدة / كنانه ب�ضري هرو�س، �ضوريا ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�ضتها البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ ح�ضني علي االحمد - �ضوريا اجلن�ضية بالرخ�ضة 
 )772326( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  �ضي(  اطيب  )كافترييا  امل�ضماه 

ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقه. 
تعديالت اآخرى: تغيري اال�ضم التجاري من )كافترييا اطيب �ضي( اىل )كافترييا درة ال�ضام(

 2013 ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 694
اجلن�ضية:   - الزع�ابي  ج�ا�ض�م  عبي�د  م�ح�م�د  فاطم�ه   : ال�ضيدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
االإم�ارات، ترغ�ب ف�ي الب�ي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ض�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ض�يد 
: حمم�د �ض�هيل كونوم�ال - اجلن�ضية: الهن�د، ف�ي الرخ�ض�ة امل�ض�ماه )طري�ق الوح�دة لطباع�ة 
وت�ض�وير امل�ضتندات( تاأ�ض�ض�ت ب�اأم�ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )609792( ال�ض�ادرة م�ن 
القانوين من )موؤ�ض�ضة  ال�ضكل  اآخرى: تغيري  بال�ضارقة. تعديالت  التنمي�ة االقت�ض�ادية  دائ�رة 

فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 689
ال�ضيدة / ر�ضا عماد االجاتي - �ضوريا اجلن�ضية يرغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
ال�ضيدة/ اميان عقيل  اىل  % 100 وذلك  البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع 
�ضعدى يعي�س ، فل�ضطني اجلن�ضية بالرخ�ضة امل�ضماه )بقالة نوت ال�ضام( تاأ�ض�ضت باأمارة 
التنمية االقت�ضادية  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )777642( ال�ضادرة من دائرة 
بال�ضارقه. تعديالت اخرى: ال يوجد.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر 
هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 696
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ض�يد : نا�ض�ر اب�راهيم عب�داهلل اجلويع�د ال عل�ى - اجلن�ض�ية: االم�ارات ، يرغ�ب 
ال�ض�يد: ماجد حممد �ضعيد اجلروان  اإل�ى  البالغ�ة )51%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�ض�ته  البي�ع والتن�ازل ع�ن  ف�ي 
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ، الهن�د  اجلن�ض�ية:   - بوتيك�ادان  عبدالنا�ض�ر  ال�ض�يد:  االم��ارات.   : اجلن�ضية   - ال�ضام�ضي 
اجلن�ضية   - �ض�وكلي  ح�ض�ن  عبدال�ض�الم  ال�ض�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%20( البالغ�ة  ح�ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
رق�م  رخ�ض�ة  مبوج�ب  ال�ض�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ض�ت  للخياط�ة(  ال�ض�باب  )ق�ض�ر  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  الهن�د،   :
)624036( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى: تغيري ال�ضكل القانوين 
من )�ضركة اعمال مهنية( اىل )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( -تغيري اال�ضم التجاري من )ق�ضر ال�ضباب 
للخياطة( اىل )التالل لالزياء الرجالية ذ م م – فرع -6(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه 
�ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 688
البيع  يف  يرغب  �ضوريا  ال�ضعار،  جمال  حممود  ال�ضيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ ف�ضل غ�ضان الفاخوري 
- �ضوري اجلن�ضية بالرخ�ضة امل�ضماه )الهدف لكمال االج�ضام( تاأ�ض�ضت باأم�ارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )534461( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقه. 
تعديالت اخرى:- ال يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   . العدل  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  االحتادي 
ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  االجراء  الت�ضديق على  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  االعالن 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 695
ليكن معلوما للجميع باأن كال من : ال�ضيد/ اميت ت�ضانرا دعا�س �ضو�ضيل ت�ضاندرا دعا�س - بنغالدي�س 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 50% وذلك اىل ال�ضيد/ ابراهيم حممد 
 - ناريان  هورى  دعا�س  ت�ضاندرا  �ضومون   / ال�ضيد  و  االمارات،  اجلن�ضية:  االمريي،  حممد  �ضابر 
ال�ضيد/  اىل  وذلك   50% البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  بنغالدي�س 
ابراهيم حممد �ضابر حممد االمريي ، اجلن�ضية: االمارات بالرخ�ضة امل�ضماه )�ضالون ال�ضهم االزرق 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )753542( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت  للحالقة( 
موؤ�ض�ضة  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�ضكل  تغيري  اخرى:-  تعديالت  بال�ضارقه.  االقت�ضادية 
فردية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 692
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�ضيد : ب�ابر م�ض�ي�ح ب�ض�ري خوخ�ار - اجلن�ضية : باك�ضتان ، يرغ�ب 
�ض�وري�س  ال�ض�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
نان�ديكا راج�اب�ابو ن�ان�ديكا - اجلن�ض�ية : الهن�د ، ف�ي الرخ�ض�ة امل�ض�م�اه )ب�اب الوح�دة ملق�اوالت 
التك�ضية واالر�ض�يات( تاأ�ض�ض�ت باأم�ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )772334( ال�ض�ادرة 
املادة  اآخرى: - ال يوجد. وعمالبن�س  التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت  م�ن دائرة 
الكاتب  �ضان  2013 يف  ل�ضنة   رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   فقرة )5( من   )14(
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعلن بالن�صر

املرجع : 697
 - �ضليمان حمم�د  عب�دالرحمن  ال�دين حمم�د  ع�الء   : ال�ضيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�ا 
اجلن�ضية: م�ض�ر، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  م�ض�ر،  اجلن�ض�ية:   - عي�ض�ى  حمم�ود  م�ضعود  ال�ضيد  ال�ض�يد:  اإل�ى 
)كافيتريي�ا خفي�ف و�ض�ريع( تاأ�ض�ض�ت باأم��ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )781423( 

ال�ض�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة االقت�ض�ادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى: 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/2452 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/805 اأمر اأداء ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )97،164.51 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب االإعالن : بنك م�ضر )دبي( - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
 املطلوب اإعالنه : 1- رافيل كرامى قيوبوين لوزانو - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )97164.51(  به  املنفذ  املبلغ 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 860/2012/26 عقاري كلي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- رويف توين تاورز انك ، 2-رويف توين تاورز ليمتد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا اأن حمكوم له / حممد يو�ضف ابراهيم ا�ضماعيل
و ميثله / حيدر �ضامل علي بن حيدر

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 17-12-2013 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/ 
حممد يو�ضف ابراهيم ا�ضماعيل ببطالن عقد البيع مو�ضوع الدعوي املوؤرخ 2005/10/5 وبالزام املدعى 
األفا  530.100 درهم )خم�ضمائة وثالثون  املدعي مبلغ  اإىل  يردا  باأن  بالت�ضامم  والثالثة  الثانية  عليها 
ومائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 26-9-2012 حتى ال�ضداد 
التام، كما األزمتهما بامل�ضروفات واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة. ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن. �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن بالن�صر        
 30/2021/38 جتاري م�صارف جزئي  

تفا�ضيل االإعلن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- حميد مبارك حميد عط�ضان املن�ضوري  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  
وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم  

للمدعي مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام   املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د 
528،530.50 درهم )خم�ضمائة ثمانية وع�ضرون الف وخم�ضمائة وثالثون درهم وخم�ضون فل�س( 
زائدا الغرامة التاأخريية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام وحتميل 
املدعي عليه كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2021/6/27  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 609/2020/18 عقاري جزئي

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- تيكام�ضند لونكاين كيمجاند لونكاين  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك دبي االإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( 
وميثله : عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2021/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك دبي اال�ضالمي 
)�ضركة م�ضاهمة عامة( بف�ضخ اتفاقية االجارة ومالحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة يف 2014/7/21 والزام املدعي 
عليه برد حيازة العقار مو�ضوع االإتفاقية وت�ضليمه للمدعي ، و�ضطب عبارة االإجارة الواردة يف �ضهادة امللكية ل�ضالح املدعي عليه 
امل��ودع لدى  املنتهي بالتملك وملحقاته  املنتهية طبقا لعقد االإج��ارة  العقار لرتتيبات االإج��ارة  ، والتي جاء فيها تخ�ضع ملكية 
الدائرة( وتكليف دائرة االأرا�ضي واالأمالك لتنفيذ ذلك ، والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مقداره )113،576( هو 
ح�ضيلة القيمة االيجارية غري املدفوعة من 2019/7 حتى تاريخ 2020/7/7 وما ي�ضتجد من مقابل بدل انتفاع بواقع مبلغ 
95،000 درهم �ضنويا حتى تاريخ االخالء التام والت�ضليم والر�ضوم وامل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 2020/475 تنفيذ مدين  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  �ضامية عبداملنعم حممد عبد املجيد ، 2-احمد ادري�س عمر ادري�س  
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ ت�ضليم ا�ضماعيل عبدالرزاق  
وميثله / حمده ح�ضني احمد جا�ضم مكي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)48674( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 563/2020/16 جتاري جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- مطعم جي�ضا هاو�س - �س ذ م م - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : الن�ضيب ل�ضناعة معدات املطالبخ - ذ م م 
وميثله : ابراهيم حممد ح�ضن احلو�ضني  

توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   2020/11/1 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
درهم  وع�ضرين  واربعة  وثالثمائة  الف  و�ضتني  وت�ضعة  )مائتان  درهم   269،324.70 مبلغ  للمدعية 
و�ضبعني فل�س( والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2020/2/1 وحتى متام ال�ضداد 
والزمتها بامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
�ضاحب  با�ضم  �ضدر  االع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن بالن�صر )تظلم( 
 28/2020/71 تظلم مدين  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر
اىل املتظلم �ضده / 1- جيتندرا كومار برابهوا دايال 

جمهول حمل االإقامة 
مبا اأن املتظلم / التنوع لتجارة  االقم�ضة - ذ م م   

وميثله / حممد را�ضد �ضامل علي العوي�س   
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�ضوعه القرار املتظلم من االمر على عري�ضة رقم 

99/2021 مدين والزام املتظلم �ضده الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2021/6/27 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا �س بقاعة التقا�ضي 
عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل،  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
مذكرة اإعلن املدعي عليها بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة 
بالدعوي رقم ) 1486 ل�صنة 2021 ( جتاري جزئي- دبي

اإيل املدعي عليها �ضركة / اجادة ملقاوالت البناء )�س.ذ.م.م(
نحيطكم علم�اً ان�ه ت�م ان�ت�دابنا خبي�ر ح�ض�ابي بالق�ضية اأعاله واملرفوع�ة �ض�دكم م�ن امل�دعية �ضركة / اورينتلز 
ا�ضب�ضل�ضت ليفنتغ )���س.ذ.م.م(. وعلي�ه ف�اأنتم مكلف�ون باحل�ض�ور او م�ن مي�ثلكم قانون�ا اجتم�اع اخلربة املقرر 
عقده ي�وم االأحد املوافق 27/06/2021 يف متام ال�ضاعة الثالثة م�ضاءاً ، و�ضوف يتم عقد االجتماع عن بعد 
الهويات  ب�ضور  اخل��ربة  تزويد  �ضرورة  مع  دب��ي  حماكم  لتعميم  تنفيذا   )ZOOM( برنامج  با�ضتخدام 
للمفو�س  االجتماع  رابط  الإر�ضال  االجتماع  بح�ضور  املفو�س  تليفون  ورقم  وامييل  والتفوي�ضات  والتوكيالت 

باحل�ضور وعلى ان يتم تزويد اخلربة بامل�ضتندات قبل موعد االجتماع املحدد بيومني على االقل.
مكتب اخلبري الكائن بدبي :- بنايا مونتانا - �ضارع زعبيل - الدور الثاين - مكتب 201

لال�ضتف�ضار االت�ضال ب� 0501811161 ، 04/8322220 
info.amnaauditing@gmail.com، amnaalmeer.auditing@gmail.com

علم�اً ب�ان�ه ف�ي ح�ال التخلف عن احل�ض�ور ف�اإن اخلربة �ضتبا�ضر اعماله�ا وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانوناً .
اخلبرية احل�صابية
كان اآمنة اإبراهيم املري

اإجتماع خربة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

القا�ضمية  باجلامعة  االإ�ضالمية  املخطوطات  دار  تلقت 
�ضاحب  قبل  م��ن  امل��ه��داة  امل�ضورة  املخطوطات  م��ن  ع��ددا 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اجلامعة  رئي�س  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى،  املجل�س  ع�ضو 
القا�ضمية، وهي )71( خمطوطة م�ضورة ورقية ملونة، 
ال�ضمو  درج �ضاحب  التي  املخطوطات  �ضل�ضلة  اإىل  ت�ضاف 
.وت�ضكل تلك املخطوطات واحدة من  للدار  اإهدائها  على 
باالأكادميية  املحفوظة  الوثائق  واأندر  املخطوطات  اأنف�س 
 )GCSE الوطنية الربتغالية )اأكادميية ل�ضبونة للعلوم
ومعظم هذه املخطوطات مكتوب باللغة العربية ، وبع�ضها 

بالعربية والربتغالية.
واأعرب �ضعاد االأ�ضتاذ الدكتور عواد اخللف، القائم باأعمال 
ل�ضاحب  وتقديره  �ضكره  عن  القا�ضمية  اجلامعة  مدير 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة، رئي�س اجلامعة القا�ضمية، 

االإ�ضالمية  املخطوطات  ب��دار  الدائمة  �ضموه  عناية  على 
باجلامعة، وحر�ضه على تزويدها باأهم املخطوطات على 
املخطوطات  الأنف�س  م��رك��ًزا  ال��دار  لتظل  العامل  م�ضتوى 

حملًيا ودوليا ومق�ضدا للباحثني واملتخ�ض�ضني .
اأهدى  ال�ضارقة  ال�ضمو حاكم  باأن �ضاحب  واأو�ضح اخللف 
الدار تلك املجموعة من م�ضورات املخطوطات النادرة يف 
�ضتى العلوم والتي اأُهديت ل�ضاحب ال�ضمو مع منحه و�ضام 
االأكادميية وع�ضويتها يف حفل بهيج اأقيم تكرمًيا ل�ضموه 
يف الثالث من �ضهر اأكتوبر لعام 2013م مببنى االأكادميية 
يف العا�ضمة الربتغالية ل�ضبونة، وح�ضره جمع كبري من 

العلماء والدبلوما�ضيني وال�ضيا�ضيني العرب واالأجانب.
واأ�ضار اخللف اإىل اأن تلك املخطوطات �ضملت املوطاأ ملالك 
القرن  يف  كتبت  )ن�ضخة  الليثي  يحيى  ب��رواي��ة  اأن�����س  ب��ن 
رحلة  بجانب  امل��ي��الدي(  ع�ضر  ال��راب��ع  الهجري/  الثامن 
ابن بطوطة )حتفة النُّظار يف غرائب االأم�ضار وعجائب 
االأ�ضفار( ملحمد بن عبد اهلل بن حممد اللواتي الطنجي 
)703-779ه/1304- ب���ط���وط���ة  ب���اب���ن  امل����ع����روف 

الكلبي  ج��زي  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  حممد  لكاتبها  1377م( 
)721ه757-ه/ 1321-1357م( .

املخطوطات )املعجم  تلك  اأن��ه من بني  اإىل  ولفت اخللف 
العربي( ل�”جاكوبو�س جوليو�س” املعروف با�ضم “جول”، 
وهو م�ضت�ضرق هولندي من القرن ال�ضابع ع�ضر امليالدي، 
ومعجمه ثنائي اللغة ) عربي / التيني(، و منها اأي�ضا :  
ال��رازي )250-313ه(  كتاب احل��اوي، ملحمد بن زكريا 
الهجري/  ال��ت��ا���ض��ع  ال���ق���رن  يف  ك��ت��ب  )865-925م( 

اخلام�س ع�ضر امليالدي، وهو مو�ضوعة طبية كبرية.
ك��م��ا اأو���ض��ح اخل��ل��ف ب���اأن امل��خ��ط��وط��ات �ضملت: ب���دء خلق 
القرن  بعد  )ت���ويف  الك�ضائي  اهلل  عبد  ب��ن  ملحمد  ال��دن��ي��ا، 
اخلام�س الهجري/ احلادي ع�ضر امليالدي( وكتب يف القرن 
منوعات  و  امل��ي��الدي،  ع�ضر  اخل��ام�����س  ال��ه��ج��ري/  التا�ضع 
عربية )جمموعة من 30 موؤلفا يف الطب والفل�ضفة من 
القرن الثالث والرابع الهجريني( ، وجرى ن�ضخها خالل 
الفرتة )764-765ه�( )1362-1363م( ف�ضال عن 

جمموعة من املرا�ضالت باللغة الربتغالية.

الدويل  ال�����ض��ارق��ة  م��ع��ر���س  يخ�ض�س 
الكتاب  للفائزين عن فئة  للكتاب 
مالية  ج����وائ����ز  االإم�������ارات�������ي 
 300 ي��ب��ل��غ جم��م��وع��ه��ا 
تتوزع  دره��������م،  األ������ف 
كتاب  اأف�ضل  على: 
)يف  اإم���������ارات���������ي 

األف درهم   100 جمال الرواية( ويبلغ قدرها 
اإم����ارات����ي، واأف�����ض��ل ك��ت��اب اإم���ارات���ي )يف جمال 
األ����ف درهم   100 ال��ف��ائ��ز  ال���درا����ض���ات( وي��ن��ال 

اإماراتي،
 واأف�������ض���ل ك���ت���اب اإم�����ارات�����ي يف جم����ال االإب������داع 
)وتخ�ض�س هذه الدورة الأدب الرحالت( ويبلغ 
اإم��ارات��ي، واأف�ضل  األ��ف دره��م   50 قدر اجلائزة 
ك��ت��اب اإم����ارات����ي )م��ط��ب��وع ع���ن االإم������ارات( 
األف   50 ال��ف��ائ��ز ع��ل��ى ج���ائ���زة  وي��ح�����ض��ل 

درهم اإماراتي.
بالتقدم  ل��ل��راغ��ب��ني  ال��ه��ي��ئ��ة  وح������ددت 
وامل�����ض��ارك��ة ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة جم��م��وع��ة من 
االأعمال  ت���ك���ون  اأن  اأب����رزه����ا  ال�������ض���روط 
امل�ضاركة جديدة ومتفّردة يف موا�ضيعها 
اإ���ض��دار طبعاتها  م��ّر على  واأال يكون قد 

االأوىل عامان،
املرت�ضحة  الن�ضخ  ت��ك��ون  اأن  ت  ن�ضّ كما   
اأ�ضلّية ولي�ضت اإعادة لطبعة قدمية ومل 

ي�ضبق لها الفوز باأي جائزة حملية اأو عربّية اأو 
عاملّية.

وتثميناً الأهمية ما يقدمه حقل ال�ضرد العربي 
يف جمال الرواية، 

يخ�ض�س املعر�س جائزة “اأف�ضل كتاب عربي يف 
جمال الرواية” التي حتتفي من خاللها بهذا 
النوع االأدبي، وتدعم اأ�ضحاب التجارب الروائية 
املتميزة، حيث ر�ضد للفائز باجلائزة 150 األف 

درهم اإماراتي.
بهذه  للم�ضاركة  املطلوبة  ال�ضروط  اأب��رز  وم��ن 
الفئة اأن يكون العمل الروائي املتقدم للمناف�ضة 
مكتوباً باللغة العربية الف�ضيحة، وذو حمتوى 

جديد ومتفّرد، 
ك��م��ا ا���ض��رتط��ت اأال ي��ك��ون ق���ّد م���ّر ع��ام��ان على 
يكون  واأن  الكتاب،  من  االأوىل  الطبعة  اإ���ض��دار 
اأو  ق�ض�ضية  جم��م��وع��ات  ولي�س  روائ��ي��اً  العمل 

مقاالت.
باملوؤلفات  اأجنبي  كتاب  “اأف�ضل  جائزة  تهدف 
باللغة  امل����ك����ت����وب����ة 

االإجنليزية،
 اإىل االإ�ضاءة على 
ج����دي����د االأع����م����ال 
االأجنبية  االأدب���ي���ة 
ح������وار مع  ، خل���ل���ق 
خم���ت���ل���ف ث���ق���اف���ات 
ال��������ع��������امل، ومُت�����ن�����ح 
ل����ف����ئ����ت����ي����ني، ه����م����ا: 
اأجنبي  كتاب  “اأف�ضل 

خيايل” و”اأف�ضل كتاب اأجنبي واقعي”، ويبلغ 
األف درهم   50 بواقع  األف درهم   100 قدرها 

لكل فئة.
وت�ضرتط اجلائزة على املرت�ضحني لهذه الفئة 
يف  ومتفّردة  اأ�ضلية  املقدمة  االأع��م��ال  تكون  اأن 

موا�ضيعها،
 واأال يكون قد مّر على اإ�ضدار طبعاتها االأوىل 

عامان،
 كما ي�ضرتط عدم فوز بجائزة حملية اأو عربية 
ت��ق��دمي طلبات  م��ن  م��وع��د  اآخ���ر  قبل  عاملية  اأو 

امل�ضاركة. 
و�ضعياً لرتجمة اهتمام ال�ضارقة بتطوير �ضناعة 
ون�����ض��ر ال��ك��ت��اب ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى امل��ح��ل��ي والعربي 
املتميزين،  النا�ضرين  والعاملي، وتكرمياً جلهود 
يخ�ض�س املعر�س جائزة “ال�ضارقة لتكرمي دور 

الن�ضر”،
“اأف�ضل  ه��ي: جائزة  فئات  ث��الث  ت�ضم  والتي   
ن�ضر  دار  “اأف�ضل  وج��ائ��زة  حملية”،  ن�ضر  دار 

عربية”،
 وجائزة “اأف�ضل دار ن�ضر اأجنبية”، حيث ر�ضد 
 25 75 األف درهم بواقع  جائزة مالية قدرها 

األفاً لكل فئة. 
الراغبة  ال��ن�����ض��ر  دور  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة  وح������ّددت 
امل��ت��ق��ّدم م�����ض��ارك��اً يف دورة  ي��ك��ون  اأن  ب��ال��رت���ّض��ح 

للكتاب”،  الدويل  ال�ضارقة  “معر�س 
واأن يتوفر لديه التمّيز يف الن�ضر والتخ�ض�س، 
علمية  م��ن��ف��ع��ة  اإ�����ض����دارات حت��ق��ق  واأن مي��ت��ل��ك 
املجتمع،  يف  مهمة  قطاعات  احتياجات  وتلبي 

كما يجب اأن يكون ع�ضواً يف احتادات النا�ضرين 
حملياً واإقليمياً وعاملياً، اإىل جانب ذلك و�ضعت 
اجلائزة �ضروطاً تن�ّس على اأن متتلك الدار ما 
ال يقل عن ع�ضر اإ�ضدارات خالل �ضنة تر�ّضحها 

للجائزة يف جمال التخ�ض�س.

جائزة عاملية للرتجمة
الرابعة  امل�ضاركة يف الدورة  الهيئة باب  وفتحت 
من جائزة ال�ضارقة للرتجمة “ترجمان”، التي 
تبلغ قيمتها مليون و300 األف درهم اإماراتي، 
وت��ع��د اجل���ائ���زة ال��ع��امل��ي��ة االأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف 

جمال الرتجمة والتاأليف.
ج�ضور  م���ّد  اإىل  “ترجمان”  ج���ائ���زة  وت���ه���دف 
ال��ت��وا���ض��ل احل�����ض��اري واالإن�����ض��اين ب��ني خمتلف 

الثقافات، 
العاملية  الن�ضر  دور  اأم��ام  املجال  فتح  من خالل 
والعربية التي متتلك ترجمات اأجنبية، باأي لغة 

من اللغات،
 للم�ضاركة باأكرث من عمل ورقي -على اأن يفوز 
االأعمال  ت��ك��ون  اأن  ���ض��رط  ف��ق��ط-  منها  واح���د 
اأ�ضلية و�ضادرة بطبعتها االأوىل باللغة العربية، 
واأن ت�ضتلهم يف م�ضامينها احل�ضارتني العربية 

اأو االإ�ضالمية.
وميكن للراغبني يف التقدم للم�ضاركة يف جوائز 
ال���دويل  ال�����ض��ارق��ة  “معر�س  م��ن   40 ال�����دورة 
للكتاب” زيارة موقع هيئة ال�ضارقة للكتاب من 
https:// :خالل الدخول عرب الرابط التايل

 bit.ly/2THvuRb

ال�سارقة الدويل للكتاب يبداأ ا�ستقبال طلبات الرت�سح جلوائز دورته الـ 40

�ضمت )71( خمطوطة م�ضورة ورقية ملونة من الربتغال

دار املخطوطات الإ�سالمية باجلامعة القا�سمية تتلقى خمطوطات م�سورة اإهداء من حاكم ال�سارقة

تنظم دائرة الثقافة يف ال�ضارقة الن�ضخة اخلام�ضة من “ملتقى ال�ضارقة للتكرمي 
الثقايف” يوم 30 يونيو اجلاري باملركز الثقايف امللكي يف العا�ضمة االأردنية عّمان 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  كرمية  برعاية 

ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة .
و قال �ضعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة يف ال�ضارقة اإن امللتقى 
يعزز وي�ضتكمل االأن�ضطة الثقافية العربية التي تعنى باملثقفني واملبدعني العرب 
الفنان  و  ال�ضاعر  و  فاالأديب  الإجنازاتهم  وتقديراً  االأ�ضا�ضي  حمورها  هم  الذين 
يقدمون ر�ضالة �ضامية ت�ضتحق ال�ضكر والتقدير ما يدفع املثقف لالإجناز ويعزز 

ن�ضاطه على العمل االإبداعي و�ضط بلده وجمتمعه .

العربية  ال�ضخ�ضيات  الثقايف يهدف لتكرمي  للتكرمي  ال�ضارقة  اأن ملتقى  واأو�ضح 
التي اأ�ضهمت يف خدمة الثقافة العربية املعا�ضرة لدورهم باالرتقاء بالثقافة عامة 
كونها اأحد مقومات احل�ضارة العربية واالإ�ضالمية .. الفتا اإىل اأن وجهة امللتقى 
عبداهلل  حماد  �ضليمان  الكاتب  م��ن  ك��ل  تكرمي  �ضيتم  حيث  االأردن  ه��ي  القادمة 
عبدالرحيم  اإبراهيم  والناقد  النواي�ضة  فار�س  عبداهلل  نايف  واالأدي��ب  القوابعة 

�ضعد ال�ضعافني وال�ضاعر اأحمد عبداملجيد حممد عودة.
و اأ�ضاف العوي�س اأن هذا التكرمي ياأتي وفقا لروؤية �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 
ودعماً ال�ضتمرارية التوا�ضل والتفاعل مع امل�ضهد الثقايف و اإثراًء لل�ضاحِة واملكتبِة 
العديد  املكرمة  ال�ضخ�ضيات  املثقفني حيث قدمت  و  االأدب��اء  باإ�ضداَراِت  الثقافيِة 

من االإبداعات واالأعمال التي اأ�ضهمت يف تنمية الفكر العربي يف جماالت الثقافة 
املختلفة “ اأدب و�ضعر ونقد وم�ضرح«.

واأكد حر�س �ضموه على ا�ضتمرار هذه املبادرات لتمكني املثقف العربي يف جمتمعه 
املبادرات  العربية من خالل تنفيذ وتفعيل  الثقافية  ال�ضاحة  وتعزيز ح�ضوره يف 

املتعلقة بال�ضاأن الثقايف .. 
حمافظة  يف  دمنهور  مدينة  يف  االأول  التكرميي  احلفل  تنظيم  مت  اأن��ه  اإىل  الفتا 
البحرية بجمهورية م�ضر العربية واأقيم حفل التكرمي الثاين يف تطوان يف اململكة 
كانت  فيما  اخلرطوم  ال�ضودانية  العا�ضمة  ا�ضت�ضافتها  الثالثة  واملحطة  املغربية 

موريتانيا املحطة الرابعة.

ملتقى ال�سارقة للتكرمي الثقايف اخلام�س يكرم اأدباء الأردن

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  امل�ضاركة  باب  فتح  عن  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  اأعلنت 
الدورة  وجوائز  “ترجمان”،  للرتجمة  ال�ضارقة  جائزة 
جوائزها:  عن  للكتاب،  الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  من  ال�40 
عربي،  كتاب  اأف�ضل  وجائزة  االإم��ارات��ي،  الكتاب  جائزة 
الن�ضر،  دور  تكرمي  وجائزة  اأجنبي،  كتاب  اأف�ضل  وجائزة 
اأغ�ضط�ض  نهاية  يف  وامل�ضاركة  التقدم  باب  يغلق  اأن  على 

املقبل من العام اجلاري.

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعلن بالن�صر 

جتاري تنفيذ   2021/1266
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضده/ 1 -  كوتيبيالكا لذ حممد �ضافى كي بي عبداهلل كوتى 
جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / على �ضيمبيل فهد
و ميثله/علي عبداهلل حممد اأحمد النعيمي

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�م  اأق��ام  قد 
�ضاملة  املحكمة  التنفيذاأو خزينة  اىل طالب  دره��م  وق��دره )106582.50(  به 
لر�ضوم املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعلن بالن�صر 
يف  الدعوى 20/2021/6 جتاري كلي  

مو�ضوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اإجمايل قدره =/ 20841796.60 والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ قدره 
1000000 درهم على �ضبيل التعوي�س عن ال�ضرر املادي واالأدبي والزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  تران�ضجارد جروب - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة اأي اي ارما امل�ضاهمة لاللكرتوبانت�س واالإلكرتوميكانيك وال�ضناعة واالأعمال الهند�ضية 
والتعهدات والتجارة 2- خليل دمري اوزكايا -  �ضفتهما بالق�ضية : اخل�ضم املدخل  - جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اإجمايل 
املدعي  ال��زام  ال�ضداد.  متام  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   20841796.60  /= ق��دره 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ قدره 1000000 درهم على �ضبيل التعوي�س عن ال�ضرر املادي واالأدبي والزام املدعي 
عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2021/7/12 ال�ضاعة 9.30 
�ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23   

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8856

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/28 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده جيني�ض ل�ضناعه االن�ضاءات املعدنيه �ض.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 26،030 اأغرا�ض متنوعه     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/10596

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/28 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده ذا باكيارد ري�ضتورانت ليمتد )فرع دبى( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

24،020 معدات مطعم      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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مهرجان اجلونة منحه جائزة االإجناز االإبداعي بدورته اخلام�ضة

اأحمد ال�سقا.. م�سوار �سينمائي طويل ودعم دائم
 لأ�سدقائه بظهوره معهم ك�سيف �سرف

اأن  ل�ضرف عظيم يل  "اإنه  قائاًل:  ال�ضقا  اأحمد  ذل��ك، قال  تعليًقا على 
يتم تكرميي بجائزة االإجناز االإبداعي ملهرجان اجلونة ال�ضينمائي هذا 
العام. بينما ا�ضرتجع م�ضريتي، اأتذكر جميع عظماء �ضناعة ال�ضينما 
اأنا ممنت جًدا  اأث��روا يف م�ضريتي املهنية وعلموين واألهموين.  الذين 
احلب  ك��ل  على  العزيز  وج��م��ه��وري  عائلتي  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  ل��ه��م، 
اأدي���ن بهذا االإجن���از لكل  وال��دع��م ال��ذي ق��دم��وه يل على م��ر ال�ضنني. 

هوؤالء االأفراد املده�ضني الذين وقفوا اإىل جانبي يف كل خطوة".
 

اأدوار ثانوية
يف  ال�ضقا،  �ضالح  م�ضر  يف  العرائ�س  م�ضرح  رائ��د  جنل  ال�ضقا،  تخرج 
ب��اأدوار ثانوية قبل  املعهد العايل للفنون امل�ضرحية. بداأ حياته املهنية 
فاطمة؟"  يحب  ال  ال���ذي  "من  م�ضل�ضل  يف  التلفزيون  يف  انطالقته 
االآخر"  رب��ي��ع  "ن�ضف  م�ضل�ضل  و  من�ضور  اأن��ي�����س  رواي���ة  م��ن  املقتب�س 
من  ا�ضتهر  ال�ضينما،  يف  �ضاهني.  واإلهام  الفخراين  يحيى  بطولة  من 
خالل التمثيل جنبا اإىل جنب مع حممد هنيدي يف الفيلم ال�ضينمائي 
مفهوم  قدم  ال��ذي  الفيلم  وهو  االأمريكية"،  اجلامعة  يف  "�ضعيدي 
على  اعتماده  خ��الل  م��ن  امل�ضري  اجلمهور  اإىل  ال�ضباب"  "�ضينما 
جمموعة من املمثلني ال�ضباب الذين اأ�ضبحوا االآن اأكرب امل�ضاهري على 
ال�ضاحة الفنية. اأ�ضبح الفيلم االأعلى اإيرادا يف تاريخ ال�ضينما امل�ضرية 
اأرباح لفيلم  يف ذلك الوقت، وال يزال يت�ضدر الر�ضوم البيانية كاأعلى 

م�ضري حتى االآن.
يعترب ال�ضقا رائد �ضينما احلركة احلديثة يف ال�ضرق االأو�ضط، وي�ضتهر 
بقيامه مب�ضاهد احلركة اخلطرية بذاته دون اال�ضتعانة ببديل. ت�ضم 
م�ضريته 11 فيلما �ضينمائيا �ضخم االإنتاج، من بينها فيلم "اأفريكانو" 
االأبي�س" ملروان  و"اإبراهيم  العريان،  و"تيتو" لطارق  عرفة،  لعمرو 
اأف���الم  و�ضل�ضلة  و"مافيا"   ن�����ض��اأت،  ل�����ض��ان��درا  و"امل�ضلحة"  ح��ام��د، 
مثل  ناجحة  رومان�ضية  اأفالًما  قدم  كما  عرفة.  "اجلزيرة" ل�ضريف 
فيلم "�ضورت وفانلة وكاب" ل�ضعيد حامد، وفيلم "عن الع�ضق والهوى" 
لكاملة اأبو ذكري و"تيمور و�ضفيقة" خلالد مرعي ، واأفالًما كوميدية 
مثل "همام يف اأم�ضرتدام" ل�ضعيد حامد و"ابن القن�ضل" لعمرو عرفة 

و"بابا" لعلي اإدري�س.
 

البطولة املطلقة
منذ  ال�ضباك  اأه���م جن��وم  م��ن  واح���داً  ي��ك��ون  اأن  ال�ضقا  اأح��م��د  ا�ضتطاع 
وكات"  وف��ان��ل��ة  "�ضورت  فيلم  يف  االأوىل  املطلقة  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ق��دمي��ه 
اأفالم  على مكانه حتى وقتنا هذا مقدما  بعد ذلك حمافظاً  وا�ضتمر 
"اجلزيرة"،  اأطاليا"،  "حرب  "الديلر"،  تيتو"،  "مافيا"،  "اأفريكانو"، 

 ،"2 "اجلزيرة  و�ضفيقة"،  "تيمور  والهوى"،  الع�ضق  "عن  "بابا"، 
وغريها من االأفالم التى يع�ضقها اجلمهور.

اأو  �ضينمائية  ���ض��واء  الفنية  ب��االأع��م��ال  امل��ل��يء  ال��ف��ن��ي  م�����ض��واره  خ���الل 
تليفزيونية، مل يتاأخر عن م�ضاندة اأ�ضدقائه من الفنانني اأو املخرجني 
�ضرف يف  ك�ضيف  الدائمة  ذلك مب�ضاركاته  بجانبهم وظهر  والوقوف 
فنانني جيله  اأك��رث  ال�ضقا  ويعد  بل  وامل�ضل�ضالت،  االأف��الم  العديد من 
ظهوراً ك�ضيف �ضرف يف االأعمال.فى عام 2001، وبعد تقدمي احمد 
وكاب"  وف��ان��ل��ة  "�ضورت  فيلم  يف  ال�ضينمائية  ب��ط��والت��ه  الأول  ال�ضقا 
وحتقيقه جناحاً كبري، ظهر ك�ضيف �ضرف يف فيلم "ر�ضة جريئة" مع 
اأ�ضرف عبد الباقى ويا�ضمني عبد العزيز، وبعدها يف عام 2004 ظهر 
وفى  ي�ضرا،  النجمة  الهوا" مع  على  "لقاء  م�ضل�ضل  يف  �ضرف  ك�ضيف 
العام التاىل �ضارك يف فيلم "حمادة يلعب" مع اأحمد رزق وغادة عادل 
وظهر يف م�ضهد واحد فقط حيث كان الفيلم البطولة االأوىل الأحمد 

رزق يف ال�ضينما.
و�ضارك احمد ال�ضقا اأي�ضاً ك�ضيف �ضرف يف م�ضل�ضل "ال�ضندريال" 

يف  ظهر  التاىل  العام  وف��ى  زك��ى،  منى  �ضديقته  مع   ،2006
م�ضل�ضل "حلظات حرجة" مع عدد كبري من النجوم، ثم فيلم 

2008 مع ا�ضرف عبد الباقى،  "على جنب يا ا�ضطى" عام 
واجلزء الثالث من م�ضل�ضل "تامر و�ضوقية 3" عام 2009 
مع اأحمد الفي�ضاوى ومى ك�ضاب، وظهر اي�ضاً ك�ضيف �ضرف 

ب�ضمة  بطولة  "العيادة"  م�ضل�ضل  م��ن  الثانى  اجل��زء  يف 
وخالد �ضرحان واإخراج عمرو عرفة.

اأحمد  للثالثى  وبهري"  و�ضهري  "�ضمري  فيلم  وف��ى 
ال�ضقا  اح��م��د  ظهر  م��اج��د  وه�����ض��ام  و�ضيكو  فهمى 

فهمى،  باأحمد  ل�ضداقته  نظراً  واح��د  م�ضهد  يف 
م�ضل�ضل  حلقات  م��ن  حلقة  يف  ���ض��ارك  وب��ع��ده��ا 
"عاوزة اأجتوز" مع النجمة هند �ضربى الذى 
تربطه بها �ضداقه قوية، وظهر احمد ال�ضقا 
مب�ضهد واحد اي�ضاً يف فيلم "على جثتى"مع 
اأحمد حلمى وغادة عادل نظراً ل�ضداقته مع 

الثنائى.
ال�ضقا  اأح��م��د  ظهر   2014 ع��ام  وف��ى 

م��ع ال��زع��ي��م ع���ادل ام���ام يف م�ضل�ضل 
�ضور  وموؤخراً  ال�ضعادة"،  "�ضاحب 

ال�ضقا دوره ك�ضيف �ضرف يف فيلم 
اأول  يعد  كرموز" الذى  "حرب 

كرارة  اأم���ري  ل�ضديقه  بطولة 

ووافق ال�ضقا على الظهور دعماً له يف 
هذه التجربة، ومن املقرر اأن يظهر 

م�ضل�ضل  يف  �ضرف  ك�ضيف  اأي�ضاً 
امام،  "عوامل خفية" مع عادل 
"الفلو�س"  فيلم  يف  وك��ذل��ك 

و"�ضبع  ح�����ض��ن��ى،  ت��ام��ر  م���ع 
رام��ز جالل،  الربمبة" م��ع 
زيادة"  "�ضكر  م�ضل�ضل  وف��ى 
ونبيلة  اجل���ن���دى  ن���ادي���ة  م���ع 

"االختيار"  يف  واأخ����رياً  عبيد، 
مع اأمري كرارة.

يف  م�ضاهدها  ت�ضوير  م��ن  ب��در  جن��الء  الفنانة  انتهت 
والفيلم  اأم����ني،  حم��م��د  امل��خ��رج  م��ع  "املحكمة"  فيلم 

تاأليف اأحمد عبد اهلل،
الفنانني منهم   ويتوىل بطولته جمموعة كبرية من 

غادة عادل،
الوهاب، �ضالح عبد  املغنى، فتحى عبد   حممود عبد 
�ضالح،  خالد  اأحمد  ب��در،  جن��الء  عو�س،  جميلة  اهلل، 
ك���رمي ع��ف��ي��ف��ى، حم��م��د م���ه���ران، اأح��م��د دا�����س، مايان 
اآخر  و�ضليمان عيد وعدد  الر�ضول  ال�ضيد، عارفة عبد 

من الفنانني.
املهمة  الق�ضايا  من  "املحكمة" العديد  فيلم  ويتناول 
الكثري من  على  ال�ضوء  وت�ضليط  املجتمع،  واقع  ومن 
االأح����داث  وج��م��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة،  املجتمعات  امل�����ض��ك��الت يف 
تدور يف يوم واحد ومكان واحد وهو املحكمة، ون�ضاهد 
اخلا�س  اخلط  بطل  ولكل  النا�س،  من  الكثري  ق�ضايا 
ال�ضوء  الفيلم  ي�ضلط  جنائية  ق�ضايا   6 وه��ن��اك  ب��ه، 
اأ�ضرة، واغت�ضاب،  عليها وهم ق�ضايا مدنية، وحمكمة 

ومرياث،
 وحتول جن�ضي.

وك��ان��ت جن���الء ق��د ان��ت��ه��ت م���وؤخ���ًرا م��ن ت�ضوير فيلم 
�ضلبى،  نيفني  املخرجة  م��ع  جميل"  ي��وم  "النهاردة 
اأحمد  ب��در،  �ضمرة وجن��الء  با�ضم  �ضيحة،  وبطولة هنا 

وفيق، 
اآخ��ر من  انت�ضار وع��دد  �ضعيد،  الليثي، فرا�س  حممود 
ودينا  �ضلبي  نيفني  وح����وار  �ضيناريو  وه���و  ال��ف��ن��ان��ني، 
ال�ضقا واإخراج نيفني �ضلبي، ويخطط �ضناعه لعر�ضه 

يف املهرجانات ال�ضينمائية.

اأحمد  النجم  وحمبي  جمهور  من  وا�ضعة  اأفعال  ردود 
ال�ضينمائى  اجلونة  مهرجان  اإع��لن  �ضاحبت،  ال�ضقا 
االإجناز  جائزة  ومنحه  بتكرميه  اخلام�ضة  دورته  يف 
االإبداعي اعرتافا مب�ضريته ال�ضينمائية اال�ضتثنائية 
وم�ضاهمته الفائقة يف م�ضهد �ضناعة ال�ضينما امل�ضرية 
التي متتد الأكرث من عقدين من الزمان، حيث ولد ال�ضقا 
االك�ضن،  عر�ض  علي  وتربع  االأول،  ظهوره  منذ  جنم 

واأ�ضبح ملك االأك�ضن كما لقبه اجلمهور.

جنالء بدر تنتهى من "املحكمة" 
وتنتظر "النهاردة يوم جميل"

ت�ضوير  رئي�س  يا�ضمني  ت�ضتاأنف 
حيث  القمر"  "جارة  ف��ي��ل��م��ه��ا 
الأ�ضوان  العمل  فريق  م��ع  �ضافرت 
ملدة 6 اأيام لالنتهاء من م�ضاهدها 
ه��ن��اك، وت��ق��وم ي��ا���ض��م��ني رئ��ي�����س يف 
ب����دور ل��ي��ل��ى ال��ت��ي تواجه  ال��ف��ي��ل��م 
حبها،  ب�ضبب  امل��واق��ف  من  العديد 
رومان�ضية  درام���ا  القمر"  و"جارة 
زهران،  حممود  تاليف  اجتماعية، 

واإخراج هادي الباجوري.
يذكر اأن يا�ضمني رئي�س ت�ضتعد بعد 
اأ�ضوان لل�ضفر لبريوت  عودتها من 
دقيقة   60 م�ضل�ضل  ت�ضوير  لتبداأ 
لُيعر�س  بطولته  تت�ضدر  وال���ذي 
امل�ضل�ضل مكّون  �ضاهد،  على من�ضة 
اإىل  العمل  وينتمي  9 حلقات،  من 
تاأليف  والت�ضويق،  االإث����ارة  نوعية 
حممد ه�ضام عبية، واإخ��راج مرمي 

اأحمدي.
اإط��������الق كليب  ب���ع���د  ه������ذا  ي����اأت����ي 
ح��ب��ي��ب��ت��ي اف���ت���ح���ي ����ض���ب���اك���ك اأن�����ا 
مع  بطولته  �ضاركت  وال��ذي  جيت، 
�ضاكو�س،  ح�ضن  ال�ضعبي  امل��ط��رب 
واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ 

االآن،  حتى  انطالقه 
كما ت�ضّدرت يا�ضمني 
تويرت  تريند  رئي�س 

وج�������وج�������ل وح���������ض����د 
 32 االآن  حتى  الكليب 

م��ل��ي��ون م�����ض��اه��دة على 
اليوتيوب.

اأعمال  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 
ي��ا���ض��م��ني رئ���ي�������س فى 
"ل�س  ف��ي��ل��م  ال�ضينما 
حممد  بطولة  بغداد" 

عبد  ف����ت����ح����ى  اإم���������������ام، 
خليل،  اأم��ي��ن��ة  ال����وه����اب، 

حممد عبد الرحمن توتة، 
�ضارك  اال�����ذى  رزق  اأح���م���د 

ك�ضيف �ضرف، والفيلم تاأليف 
ت��ام��ر اإب��راه��ي��م، واإخ����راج اأحمد 

خ���ال���د م��و���ض��ى وت������دور اأح���داث���ه 
العديد  يتخلله  اأك�ضن  اإط��ار  فى 
حول  الكوميدية،  امل��واق��ف  م��ن 
عندما  تقع  كوميدية  مغامرة 
البحث عن  الفيلم  اأبطال  يهم 
اإنتاج  من  الفيلم  مفقود،  كنز 

�ضيرنجى فيلمز.

يا�سمني رئي�س ت�ستاأنف 
ت�سوير فيلمها "جارة 

القمر" فى اأ�سوان
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طبيبة تك�سف �سببا مفاجئا لزيادة الوزن
لفتت طبيبة التغذية الرو�ضية، اأولغا �ضميليوفا، اإىل اأن التناول غري املحدود 

للتوت قد ي�ضبب زيادة الوزن.
وقالت الطبيبة يف حديثها لقناة "فيزدا" الرو�ضية: "اإذا يوجد هناك خطر 
ال��ت��وت، الأن زي��ادة الوزن  ال��وزن فيجب االإ���ض��راف ب�ضدة على كمية  ل��زي��ادة 

ب�ضبب تناولها اأمر ممكن، الأن ثمرة التوت لها �ضعرات حرارية عالية".
التوت م�ضدر للفيتامينات واملعادن،  اأن فاكهة  اإىل  ذاته  الوقت  واأ�ضارت يف 

وميكن تناولها باأمان دون اأي قيود، يف حال عدم وجود وزن زائد.
اأن اأي مواد غذائية قد ت�ضبب زي��ادة ال��وزن يف حال  اأي�ضا  واأك��دت الطبيبة 

اتباع نظام غذائي غري الئق ون�ضاط بدين منخف�س.

طبيب اأع�ساب يك�سف العالقة 
بني رفة العني وال�سرطان

اأعلن الدكتور األك�ضندر يفدوكيموف، اأخ�ضائي رو�ضي يف طب االأع�ضاب، اأن 
رفة العني الالاإرادية قد تكون عالمة ت�ضري اإىل االإ�ضابة بال�ضرطان.

ووفقا له، اإن اأحد االأ�ضباب املحتملة لرفة اجلفن العلوي اأو ال�ضفلي الالاإرادية 
للعني، هو وجود م�ضكالت يف اجلهاز الع�ضبي املركزي واملحيطي.

الدماغ  التهاب  اأو  الوجهي،  الع�ضب  يف  اإ�ضابة  ال�ضبب  يكون  "قد  ويقول، 
والتهاب ال�ضحايا، وتطورها اإىل �ضرطان الدماغ، واأ�ضباب اأخرى خطرية".

اأنه يف مثل هذه احلاالت ت�ضتمر رفة العني فرتة  ويوؤكد االأخ�ضائي، على 
طويلة.

ويقول، "ميكن اأن ت�ضتمر �ضهرين وثالثة واأربعة اأ�ضهر. واإذا ا�ضتمرت هذه 
الإجراء  االأع�ضاب،  طبيب  ا�ضت�ضارة  ال�ضروري  فمن  �ضهرين  م��دة  احلالة 
يفدوكيموف  وي�ضري  االأمر".  تطلب  اإذا  العالج  وو�ضف  ال��الزم   الفح�س 
والعمل  واالإجهاد  التوتر  ب�ضبب فرط  تظهر  العني،  رفة  اأن  اإىل  مو�ضحا، 
وا�ضتخدام االأجهزة االلكرتونية، واأي�ضا ب�ضبب الثقل امل�ضلط على الفقرات 
هذه  مثل  يف  وين�ضح  القذالية.  والع�ضالت  الفقري  العمود  من  العنقية 

احلاالت با�ضت�ضارة طبيب خمت�س بالتقومي اأو التدليك.

بالعامل؟ املحيطات  اأكرب  هو  • ما 
- املحيط الهادي.

العبا�ضية؟ الدولة  عا�ضمة  كانت  املدن  • اأي 
- بغداد.

 •  ما اأول دولة �ضرعت باالألعاب االأوملبية؟
- اليونان.

الواحدة؟ الياردة  يف  توجد  بو�ضة  • كم 
36- بو�ضة.

قارون؟ بحرية  توجد  دولة  • باأي 
م�ضر.

احلقيقي؟ املتنبي  اإ�ضم  • ما 
اأحمد بن احل�ضني.

الهادئ. املحيط  من  ملوحة  اأكرث  االأطل�ضي  • املحيط 
يوميا. اللعاب  من  لرت   1 من  اأكرث  تنتج  فمك  يف  اللعابية  • الغدد 

ما. �ضيء  يعرت�ضه  حني  اإال  �ضوت  له  لي�س  • الريح 
1953م. عام  يف  ر�ضمياً  بداأت  باأ�ضماء  االإ�ضتوائية  والعوا�ضف  االأعا�ضري  ت�ضمية  • عادة 

 100،000 بحوايل  اأخرى،  دولة  اأي  من  واأكرث  الربيد  مكاتب  من  عدد  اأكرب  بها  الهند  اأن  تعلم  • هل 
مكتب بريد.

متتالية. مرات   7 من  اأكرث  ورقة  طي  ميكنك  ال  اأنه  تعلم  • هل 
1939م. �ضنة  اإخرتاعها  مت  الكهربائية  االأ�ضنان  • فر�ضاة 

�ضناعة  مل��ج��ال  دخولها  قبل  ت�ضنعه  ماكانت  وه���ذا  اأي�ضا  ال��زراع��ي��ة  اجل����رارات  ت�ضنع  ب��ور���س  �ضركة   •
ال�ضيارات.

االإ�ضمنتية. اخلر�ضانة  من  اأقوى  االإن�ضان  فخذ  • عظم 
اآخر. طعام  اأي  اأكرث  احلليب  من  ح�ضا�ضية  لديهم  النا�س  من  عدد  • اأكرب 

الثعابني  ل��دغ��ات  ب�ضبب  مي��وت��ون  مم��ن  اأك��رث  ه��م  النحل  ل�ضعات  ب�ضبب  �ضنويا  مي��وت��ون  ال��ذي��ن  ع��دد   •
ال�ضامة.

اليوم. يف  مرات   10 ي�ضحك  الطبيعي  • ال�ضخ�س 

�سر القزم
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اجلوز 
باحثون  اأك��د 
ب�����ج�����ام�����ع�����ة 
اإل�������ي�������ن�������وي 
 ، يكية مر الأ ا
ت����ن����اول  اأن 
م������ا ي����ع����ادل 
ث�����ل�����ث ك�����وب 
م���ن اجل����وز، 

ويخف�س  الزائدة،  ال�ضفراوية  االأحما�س  اإنتاج  من  ُيقلل  اأ�ضابيع،   6 ملدة 
م�ضتويات الكولي�ضرتول ال�ضيئ.

وتو�ضل الباحثون لهذه النتيجة، من خالل درا�ضة قاموا خاللها بتحليل 
 30 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  �ضخ�ضً  48 ل�  ال�ضيئ  الكولي�ضرتول  م�ضتويات 

و65 عاًما على مدى �ضتة اأ�ضابيع.
التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�ضابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�ضع 
مع  الكاملة  للحوم  اإ�ضافة  اململح،  غري  اجل��وز  من  جراًما   43 اإعطاوؤهم 
اجللد وغريها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 

ل�)الديلي ميل(.
واكت�ضف الباحثون، فائدة اجلوز ب�ضكل كبري لالأمعاء، وحت�ضني م�ضتويات 
الكولي�ضرتول اجليدة يف اجل�ضم، وهذا رغم احتوائه على ن�ضبة عالية من 

ال�ضعرات احلرارية.

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد االيام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفال �ضغريا بحجم الكف ا�ضماه والده كركور عا�س كركور وبقي علي هذا املقا�س ال يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�ضيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�ضر �ضنوات امتنع عن اال�ضتحمام اال عند اول �ضوء للفجر وقال لو 
و�ضعتوا املاء على ج�ضدي �ضاأكرب جدا وال ي�ضعني هذا البيت ف�ضحكت االم و�ضحك االب فقال كركور ح�ضنا هيا 
�ضريوا خلفي وعند نبع النهر و�ضعت االم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكرب 
ويكرب وي�ضبح بحجم االب واالم ا�ضعاف املرات ثم قال ب�ضوت جهوري االن هذا �ضري و�ضركم.. كتم االب هذا 
ال�ضر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها ويرحلوا النه �ضيجعل منها ق�ضرا عظيما 
وحدائق غناء ف�ضيحة البنته االمرية فغ�ضب النا�س وثاروا لكنه اطلق عليهم كالبه وحرا�ضه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �ضربه احد احلرا�س فادمي راأ�ضه ففزعت ام كركور و�ضرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�ضرر من عينيه واق�ضم ان يهد ق�ضر احلاكم على راأ�ضه فوقف احلرا�س 
ي�ضحكون ورف�ضه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر اال حلظات حتى كان كركور ينتف�س 
ويكرب وا�ضبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع حرا�س احلاكم وم�ضى اإىل الق�ضر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�ضرب الق�ضر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرية واخذ يرفع الرتاب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �ضرخ وقال االن ال يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�ضوا يف �ضالم 

وا�ضكروا اهلل وم�ضى كركور واختفى يف الظالم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�ضغري.

من  املتغري،  ال��رباز  و  والتعب  احلمى  تعترب  للخرباء  وفقا 
التقرحي،  القولون  مر�س   - مزمن  معوي  مر�س  اأع��را���س 

الذي ميكن اأن ينتقل اإىل االأمعاء الدقيقة.
اإىل  متخ�ض�ضني،  اإىل  ا�ضتنادا   ،focus.de موقع  وي�ضري 
الغ�ضاء  يف  تقرحات  ظهور  ي�ضاحبه  امل��زم��ن  امل��ر���س  ه��ذا  اأن 
الدقيقة،  االأم��ع��اء  اإىل  تنت�ضر  اأن  ميكن  للقولون،  املخاطي 
وغالبا ما تتوقف عن االنت�ضار بعدها، ولكن يف بع�س احلاالت 

ميكن اأن ت�ضبب التهاب جدران االأمعاء بكاملها.
الذين  االأ���ض��خ��ا���س  امل��ر���س  ه���ذا  ل��ل��خ��رباء، ي�ضيب  ووف��ق��ا 
اأعمارهم 25-35 عاما، وهو مر�س غري قابل للعالج. ولكن 
اإزالة  حاليا ميكنها  املتوفرة  الطبية  وامل�ضتح�ضرات  االأدوي��ة 

االأعرا�س االلتهابية حتى يف حالة هدوء املر�س.

ت�ضتمر  م�ضاعفات  تظهر  اأن  ميكن  تفاقمه،  حالة  يف  ولكن 
فرتة طويلة. كما اأن امل�ضاب بالقولون التقرحي غري حم�ضن 
�ضد االنتكا�ضات املحتملة املفاجئة حتى يف حالة غياب اأعرا�س 
املر�س. ويعود ال�ضبب وفقا للخرباء اإىل عوامل وراثية، مع اأن 
املر�س ال ينتقل وراثيا، واإىل اأمرا�س معدية و�ضعف املناعة 
والعامل النف�ضي. ومن االأعرا�س ال�ضائعة لهذا املر�س: اأمل 
يف اجلزء االأي�ضر من البطن، �ضعوبة التربز، احلمى، التعب، 

الهزال، فقر الدم، واأحيانا الغثيان واالإم�ضاك.
وي���راف���ق ظ��ه��ور ه���ذه االأع���را����س اأم���را����س ج��ل��دي��ة والتهاب 
اأو اأمل يف املفا�ضل لي�س من �ضمات االإ�ضابة بالقولون  العني 
اأن  دون  القولون  التهاب  املر�ضى  يتحمل  واأحيانا  التقرحي. 

ي�ضعروا به.

الك�سف عن ثمانية اأعرا�س ملر�س القولون التقرحي

اأع�ضاء نادي تاي�ضي ميار�ضون التاي�ضي خلل جل�ضة ت�ضوير بالفيديو يف بكني ، ال�ضني.   رويرتز


