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طبيب يك�شف عواقب برودة القدمني
يقول الدكتور اأندريه اأوفيمت�صوف، جراح واأخ�صائي اأمرا�ض الأوردة 
دفء  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب�����ص��رورة  ن�صحية  دائ��م��ا  ن�صمع  وال�����ص��دم��ات، 

القدمني. فما خطورة برودة القدمني؟
تعر�ض  اأن  اإىل  "�صبوتنيك"  رادي��و  اإىل  حديث  يف  الأخ�صائي  ي�صري 
الإن�صان،  �صحة  على  خطورة  فعال  ي�صكل  للربد  ال�صفلى  الأط���راف 

لأنها ميكن اأن توؤدي اإىل التهاب املفا�صل.
ويقول، "يوؤثر تربيد القدمني �صلبا يف غ�صاء املفا�صل، الذي ميكن اأن 
ي�صاحبه لحًقا الأمل، و حركة حمدودة لل�صاقني. قد ي�صاب ال�صخ�ض 

بالتهاب املفا�صل، وقد يحدث حتى ت�صوه يف املفا�صل".
وي�صيف، اإن تعر�ض القدمني للربودة خالل فرتة طويلة، يوؤثر �صلبا 

يف حالة الأوعية الدموية اأي�صا.
يف  �صلبا  يوؤثر  طويلة  ف��رتة  خ��الل  للربد  القدمني  "تعر�ض  ويقول، 
اإ�صابات  ظهور  ذل��ك  يتبع  التهابها.  ي�صبب  وق��د  ال�صرايني  ج���دران 
تراكم  ي�صبب  ما  الداخلي،  وت��غ��ريات يف ج��داره��ا،  الأوع��ي��ة  دقيقة يف 
اللويحات وبالتايل ا�صطراب ام��دادات ال��دم، الذي ب��دوره ي��وؤدي اأىل 
التهابات واأمرا�ض جلدية مبا فيها النخر عند التعر�ض للربد فرتة 

طويلة". وين�صح الطبيب لتجنب هذه املخاطر، بتدفئة القدمني.
بارتداء مالب�ض  ال�صفلى  "ميكن تدفئة القدمني والأط��راف  ويقول، 
داخلية وجوارب خا�صة واأحذية جلدية مبطنة بالفرو، عموما ميكن 
اجل�صم.  ح���رارة  على  يحافظ  اأو  ح���رارة  يعطي  ���ص��يء  ب���اأي  تدفئتها 
ومب�صاعدة هذه املالب�ض والعنا�صر ميكن احلفاظ على درجة حرارة 
مريحة للمفا�صل والأوعية الدموية. كما من ال�صروري عند البقاء 

فرتة طويلة يف ال�صارع، التحرك با�صتمرار وعدم الوقوف �صاكنا".

حيلة ب�شيطة لإزالة التان من الب�شرة
الب�صرة  ع��ن  "التان"  لإزال����ة  ب�صيطة  حيلة  ت���واأم  �صقيقتان  ���ص��ارك��ت 

مبكونات ب�صيطة موجودة يف املنزل.
�صاركتا  ال��ل��ت��ني   Hondrouts ال���ت���واأم  ال�صقيقتان  واأو���ص��ح��ت 
حيلتهما على تيك توك، اأن ا�صتخدام امللح وال�صامبو ميكن اأن يق�صر 

البقع ال�صعبة ويرتك ب�صرتك خالية من ال�صمرة حتتها.
اأعطتهما هذه  تيك توك  املتابعات على  اإحدى  اإن  ال�صقيقتان  وتقول 

احليلة، وقررتا م�صاركتها مع متابعيهما.
واأثناء ت�صوير هذه العملية، قالت ال�صقيقتان "انتبهوا لأن هذه رمبا 
امللح  ا�صتخدام  اأن  حيث  الإط���الق،  على  جربناها  حيلة  اأف�صل  تكون 

وال�صامبو اأف�صل من معجون الأ�صنان املبي�ض".
اأيديهما  على  وال�صامبو  امللح  بفرك  ال�صقيقتان  قامت  الفيديو،  ويف 
الفور،  التحول على  اللون يف  يبداأ  الربتقايل، حيث  باللون  امللطخة 
مريور  �صحيفة  بح�صب  طبيعتها،  اإىل  اأيديهما  ت��ع��ود  النهاية  ويف 

الربيطانية.
"يا  "هذا رائع"، واأ�صافت اأخرى  وعلقت اإحدى امل�صتخدمات بالقول 

اإلهي، هذا ميكن اأن يوفر الكثري من الوقت".

اأداة رائعة لرتتيب ال�شرير يف 15 ثانية
اأداة رائعة ميكن  عر�صت اإحدى املت�صوقات ال�صغوفات مبوقع اأمازون 

ا�صتخدامها كل �صباح لرتتيب ال�صرير خالل 15 ثانية فقط.
ت�صتخدم را�صيل ميدرز من تك�صا�ض، اأداة تاكر تول، التي تبلغ قيمتها 
68 دولراً اأمريكياً من اأمازون، لرتتيب �صريرها كل �صباح عرب دفع 
اأي  دون  املرتبة  ال�صرير وحتت  اإط��ار  داخ��ل  وامل�صطحة  املريحة  الأداة 

�صعوبة ودون اأن تعر�ض اأظافرها لالأذى.
" اأنا وزوجي نتناوب على ترتيب  وقالت را�صيل متحدثة عن الأداة: 
ال�صرير با�صتخدام اأداة تاكر التي تغنينا عن حتريك املرتبة اأو رفعها 

اأثناء عملية ترتيب ال�صرير وثني املالءة حتتها بعناية"
واأ�صافت: "ميكن ا�صتخدام اأداة التثبيت هذه يف جميع اأنواع الأ�صّرة، 
تاكر يف مقطع  اأداة  را�صيل عن  ك�صفت  الأ���ص��ّرة بطابقني" وقد  حتى 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى من�صة ت��ي��ك ت���وك وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى اأك���ر م��ن 8 مليون 
م�صاهدة و 800 األف اإعجاب، يف حني ح�صدت اآلف التعليقات على 

املنتج، وفق ما اأوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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متحّورة اأوميكرون »ال�شبح« 
معدية اأكرث من الأ�شلية

اأّن ن�صخة اأخرى من  اأم�ض الأول الثنني  اأظهرت درا�صة دمناركية ُن�صرت  
املتحّورة اأوميكرون م�صّماة "بي اإيه.BA.2( "2( معدية اأكر من الن�صخة 

.)BA.1( "1.الأ�صلية "بي اإيه
"الدرا�صة  اإّن  وقالت الهيئة الدمناركية ملكافحة الأمرا�ض املعدية يف بيان 
ُتظهر اأّنه يف حال اأُ�صيب �صخ�ض يف منزلكم ب� بي اإيه.2، فهناك خطر عام 
بن�صبة %39 باأن ُي�صاب فرد اآخر يف املنزل خالل الأ�صبوع الأول. يف املقابل، 

اإذا اأُ�صيب �صخ�ض ب� بي اإيه.1، فاإن اخلطر �صيكون 29%".
يف  املهيمنة  الن�صخة  اإيه.2  بي  ب��اأّن  اأف���ادت  اأول��ي��ة  ح�صابية  عمليات  وكانت 
الدمنارك، ُمعدية اأكر مبرة ون�صف من الن�صخة الأ�صلية من اأوميكرون 

يناير.  26 يف  الدمناركية  الهيئة  اأعلنت  ما  وفق  اإيه.1"،  "بي 
اأّن  ال��ب��ي��ان، ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة ك��ام��ي��ال ه��ول��ن م��ول��ر يف  و����ص���ّددت الطبيبة يف 
اإيه.2  بي  ب�  لالإ�صابة  عر�صًة  اأكر  ا  اأي�صً هم  امللّقحني  غري  "الأ�صخا�ض 
اأّن  ��ا  اأي�����صً ُتظهر  ال��درا���ص��ة  اأن  الطبيبة  واأو���ص��ح��ت  اإيه.1".  ب��ي  ب���  مقارنة 
اأقّل  املعّززة،  اجلرعة  تلقوا  الذين  اأولئك  ا  وخ�صو�صً امللّقحني  الأ�صخا�ض 
عر�صة بكثري لالإ�صابة. ورغم ح�صيلة اإ�صابات قيا�صية مع ت�صجيل ارتفاع 
اإل  املا�صية،  ال�صبعة  الأي���ام  يف  اجل��دي��دة  الإ�صابات  ع��دد  يف   43% بن�صبة 
ت�صتعّد لأن ترفع  ن�صمة،  5،8 ماليني  ُتعّد  التي  ال�صكندنافية  الدولة  اأّن 
وعدم  املرتفعة  التلقيح  ن�صبة  اإىل  م�صريًة  كافة،  ال�صحية  القيود  الثالثاء 
الهيئة  من  باحثون  الدرا�صة  واأج��رى  �صديدة.  باأعرا�ض  اأوميكرون  ت�صّبب 
بالتن�صيق مع جامعات دامناركية بني 20 دي�صمرب و18 يناير وقد �صملت 

حوايل 18 األف �صخ�ض.

اأدوات مائدة ميكن اأن تدوم لقرون
اأدوات  م���ن  جم��م��وع��ة   Feastform
املائدة م�صنوعة من مادة خا�صة لتدوم 

ل�صنوات طويلة دون اأن تتاآكل.
املائدة  اأدوات  جم��م��وع��ة  ت�����ص��م��ي��م  ومت 
التيتانيوم  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة  ال����وزن  خفيفة 
وتاأتي  بيولوجياً،  املتوافق  اجل��ودة  عايل 
نعت  و�صُ مت�صابهة،  اأوج��ه  ذات  مبقاب�ض 

.Esbit من قبل �صركة
هيكاًل  الأواين  امل��ق��اب�����ض  ه���ذه  ومت��ن��ح   
النظر ع��ن م��دى رقة  ل��ذا بغ�ض  ق��وًي��ا، 
املقطع العر�صي لأدوات املائدة، فاإنها ل 
املنتج  يجعل  اأب���ًدا، مما  تنك�صر  اأو  تنثني 

قوًيا بقدر خفة وزنه.
التيتانيوم  م���ن  امل�����ص��ن��وع��ة  ال��رتك��ي��ب��ة 
جتعل الأدوات مثالية للطهي، نظًرا لأن 
التيتانيوم ل يخد�ض اأو ينك�صر اأو ي�صداأ 
معدنًيا  طعًما  ي�صفي  حتى  اأو  يتاآكل  اأو 
للم�صافرين  مثالية  وه��ي  الطعام،  على 
ال��ط��ل��ق وحتى  ال����ه����واء  امل��ت��ح��م�����ص��ني يف 
اأدوات  وت����زن  ال���داخ���ل،  ل��ال���ص��ت��خ��دام يف 
للتلف  القابلة  غ��ري  الأنيقة  التيتانيوم 
مًعا،  وت��ت��ك��د���ض  ج���راًم���ا   43 م���ن  اأق�����ل 
بحيث  ال�صيليكون،  م��ن  بغطاء  م��وؤم��ن��ة 
ميكن حملها اأينما ذهبت، بح�صب موقع 

يانكو ديزاين.

اأف�شل نظام غذائي لتح�شني 
�شحة القلب والأوعية الدموية  �ص 23

اكت�شاف 11 مادة يف البال�شتيك 
مرتبطة بزيادة الوزن

اأ�صارت درا�صة جديدة اإىل اأن البال�صتيك املوجود يف عبوات ال�صامبو والعديد 
من املواد التي ن�صتخدمها ب�صكل يومي ميكن اأن يت�صبب بزيادة الوزن.

الغذائي  التمثيل  توؤثر على  اأن  كيميائية ميكن  مادة   11 العلماء  واكت�صف 
عبوات  مثل  اليومية،  املنتجات  يف  م��وج��ودة  ال��وزن  زي��ادة  يف  وت�صاهم  لدينا 

امل�صروبات واإ�صفنجة املطبخ ومكيفات ال�صعر.
 34 بفح�ض  والتكنولوجيا  للعلوم  الرنويجية  اجلامعة  من  باحثون  وق��ام 
عليها،  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الكيميائية  امل���واد  ملعرفة  خمتلًفا  بال�صتيكًيا  منتًجا 
وحددوا  املنتجات  يف  كيميائي خمتلف  مكون   55000 من  اأك��ر  ووج��دوا 
التمثيل  باأنها مواد كيميائية تعطل عملية  11 منها معروفة  629 مادة، 

الغذائي.
وق����ال م��ارت��ن ف��اغ��رن، الأ���ص��ت��اذ امل�����ص��ارك يف اجل��ام��ع��ة ال��رنوي��ج��ي��ة للعلوم 
حتتوي  العادية  البال�صتيكية  املنتجات  اأن  جتاربنا  "ُتظهر  والتكنولوجيا 
على مزيج من املواد التي ميكن اأن تكون عاماًل مهًما من �صاأنه وراء زيادة 
الوزن وال�صمنة". ولفرتة طويلة، اعتقد اخلرباء اأن معظم املواد الكيميائية 
البال�صتيكية �صتبقى يف هذه املنتجات اليومية، لكن فريق فاغرن اأظهر اأنها 
تت�صرب يف ظل ظروف العامل احلقيقي، وهذا ي�صمح للمواد الكيميائية بعد 

ذلك بدخول اجل�صم.

امل�ضكلة تكمن يف الإ�ضافات
ك����ان �صكلها،  ال���راف���ي���ويل، م��ه��م��ا  ال��ب��ي��ن��ي،  ال�����ص��ب��اغ��ي��ت��ي، 
بالن�صبة  �صعبية  الأطعمة  اأك��ر  من  واح��دة  هي  املعكرونة 
لكثريين حول العامل. �صهلة الطهي، وتعترب احلل العملي 
املتكرر  ال�صوؤال  لكن  الأف��ك��ار.  تنفد  عندما  والقت�صادي 
"هل تناول املعكرونة  بالن�صبة للباحثني عن الر�صاقة هو 
ال�صمنة؟ لالإجابة عن هذا، يجب مراعاة عدة  اإىل  ي��وؤدي 
عوامل. اأوًل الكمية؛ يجب اأن تعلمي اأن 100 جرام من 
املعكرونة املطبوخة توفر 125 �صعرة حرارية يف املتو�صط. 
هذا ميثل 4 مالعق كبرية. لكن ب�صكل عام، ن�صتهلك 200 
جرام. ذلك يف حد ذاته، ل ميثل خطراً على الوزن. امل�صكلة 
هي يف الإ�صافات التي ت�صاهم يف زيادة الوزن، مثل الزبدة 
اأو اجلنب اأو ال�صل�صات املختلفة. يحذر الطبيب �صوفالييه، 
قيمة  ب�صكل كبري من  تزيد  الإ���ص��اف��ات  ه��ذه  "كل  اأن  من 

ال�صعرات احلرارية وت�صكل خماطر على ال�صكل".
الإيجابية  ب���ني  ف��ق��ط  ال���ربوت���ني  امل���زي���د: رج��ي��م  ت��اب��ع��ي 

وال�صلبية

ُيف�ضل اختيار املعكرونة الكاملة
ب�صرف النظر عن الكمية والإ�صافات، فاإنَّ اخلطر الآخر 
لها  البي�صاء  "املعكرونة  امل�صتهلكة.  امل��ع��ك��رون��ة  ن��وع  ه��و 
اأنها  يعني  وه���ذا  ال���دم.  يف  ال�صكر  ن�صبة  م��ن  ع���اٍل  موؤ�صر 
ترفع م�صتويات ال�صكر يف الدم ب�صرعة. �صينتج البنكريا�ض 
الإن�صولني جللب اجللوكوز من الدم اإىل الع�صالت. يوؤدي 
ارتفاع ال�صكر اإىل الذروة، ثمَّ انخفا�صه اإىل �صلوكيات الأكل 
غري املنطقية )الرغبة ال�صديدة، وما اإىل ذلك(، ويف نهاية 
املطاف اإىل الأمرا�ض املختلفة )ال�صمنة وال�صكري وما اإىل 

ذلك("، يقول الطبيب.
فهل يجب اإزالتها من نظامنا الغذائي اإذا كنا نخ�صى على 
ر�صاقتنا؟ اجلواب ل، ب�صرط ا�صتهالكها كاملة )�صمراء( اأو 
الفئة  الدم لدى هذه  ال�صكر يف  ن�صبة  �صبه كاملة. موؤ�صر 
اأقل بكثري، وبالتايل، توؤمن ال�صعور بال�صبع ب�صكل اأف�صل، 
مبر�ض  الإ���ص��اب��ة  اأو  الإن�����ص��ول��ني،  ارت��ف��اع  خ��ط��ر  وينتفي 

ال�صكري على املدى الطويل، اأو زيادة الوزن.

ن�ضف با�ضتا ون�ضف خ�ضروات
الكمية  لتقل  امل��ع��ك��رون��ة  ط��ب��ق  اإىل  اخل�����ص��روات  اأ���ص��ي��ف��ي 

امل�صتهلكة منها
اخل�صروات  اإ�صافة  وهي  اعتمادها؛  يجب  اأخ��رى  طريقة 

�صوفالييه:  ال��دك��ت��ور  ين�صح  امل��ع��ك��رون��ة.  اإىل  امل��ط��ب��وخ��ة 
من  للحّد  �صغري  ح��ل��وى  طبق  على  تناولها  "ميكنك 
خ�صروات،  ن�صف  ق�صمني:  اإىل  الطبق  وتق�صيم  الكميات، 
الكو�صا والباذجنان  ون�صف معكرونة". ميكن خلطها مع 
واجلزر والب�صل، والفطر املُقلى، والطماطم املقطعة، اإلخ. 
هذه الطريقة يف تناولها تعطي نكهة دون اإ�صافة �صعرات 
بدنياً منتظماً،  اإذا كنت متار�صني ن�صاطاً  اأخ��رياً،  حرارية. 
ميكنك زيادة الكميات وتناولها يف طبق عادي، لكن دائماً 
م��ع��ك��رون��ة ك��ام��ل��ة )���ص��م��راء( وم��رف��ق��ة ب��اخل�����ص��روات، مع 
احرتام ن�صبة 50/50. اإذا كنت تخططني ملمار�صة ريا�صة 
اجلري مل�صافة طويلة يف �صباح اأحد الأيام، فهذا هو الطبق 
املثايل لتناوله يف اليوم ال�صابق. �صي�صمح لك بقطع م�صافة 

دون اأي م�صكلة.

اأف�ضل 3 عادات ل�ضمان وزن �ضحي مدى احلياة
للحفاظ  الأ�صا�صي؛  املفتاح  املتوازن  ال�صحي  الغذاء  ميثل 
�صبباً  تعترب  ال��ت��ي  ال�صمنة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  م��ع��ت��دل  وزن  ع��ل��ى 

رئي�صياً لالأمرا�ض املزمنة.
طموحك  ي��الئ��م  �صحي  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ع��ن  تبحثني  فهل 
مقاومة  على  ق��ادر  وج�صم  مثايل  وزن  على  احل�صول  يف 
روث،  ك��وري  التغذية  خبرية  قالته  ما  تابعي  الأم��را���ض؟ 

."Eat This، Not That" وفقاً ملوقع
يف البداية، تو�صح روث اأن "امل�صكلة الأكرب يف الكثري من 
اأنها  ه��ي  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  الع�صرية  الغذائية  الأنظمة 
 10 خ�صارة  اأن  املمكن  م��ن  اإذ  ي�صدق"،  ل  ب�صكل  مقيدة 
اأ�صبوعني باإهمال تناول كل الكربوهيدرات،  اأرطال خالل 
ولكن يف اللحظة التي مبجرد اللتفات اإىل �صريحة خبز، 

فاإنَّ كل ذلك الوزن الذي فقدته �صيعود لك جمدداً".
يكون  اأن  ال��وزن يجب  اأن فقدان  روث على  ك��وري  وت�صدد 
م�صتداماً مبرور الوقت، كما يجب اأن ياأتي يف �صكل عادات 
�صحية طويلة املدى، مبينة اأن فقدان الوزن بوترية بطيئة 

�صي�صاعد على جتنبه يف الوقت احلايل واإىل الأبد.

احلياة ملدى  و�ضحي  مثايل  وزن  لتحقيق  قواعد   3
نتائج  ولتحقيق  �صروري  اأم��ر  احلرارية  ال�صعرات  ح�صاب 
الثالثة؛  امل��ب��ادئ  ه��ذه  باتباع  روث  تن�صح  الأم���د،  طويلة 

للحفاظ على وزن �صحي م�صتدام:
احلرارية ال�صعرات  ح�صاب   1-

معرفة  ف��اإنَّ  املتناولة،  الطعام  بكمية  الأم��ر  يتعلق  عندما 

تناولها  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج��ني  احل���راري���ة  ال�����ص��ع��رات  ع���دد 
با�صتمرار اأمر مهم جداً؛ لكي حتافظي على فقدان وزنك، 
 My" وذل����ك م��ن خ���الل تطبيقات ذك��ي��ة ع��دي��دة م��ن��ه��ا 

."Fitness Pal
املنزل يف  الطعام  تناول   2-

مطعم  يف  وج��ب��ة  بتناول  ال�صتمتاع  ي��ك��ون  اأن  املمكن  م��ن 
يكون  ل  ق��د  ذل���ك،  وم��ع  نف�صك،  لتدليل  لطيفة  طريقة 
اإذا كنت  ب��ه يف الكثري م��ن الأوق����ات  ال��ق��ي��ام  ت��ودي��ن  اأم����راً 
ترغبني يف التخل�ض من ال��وزن ال��زائ��د، وذل��ك لأن��ه عند 
من  باملزيد  اجل�صم  اإم���داد  يتم  اخل���ارج،  يف  الطعام  تناول 
تناول  يجب  ل��ذا  وال�صكر؛  وال��ده��ون  احل��راري��ة  ال�صعرات 
غالبية وجباتك ووجباتك اخلفيفة من مطبخك للتحكم 

باملكونات.
الطبق تق�صيم   3-

جيداً  طبقك  تق�صيم  اإىل  ت��ه��دف  للغاية  �صهلة  ط��ري��ق��ة 
للتحكم بالوزن ب�صكل اأف�صل. لذا، يجب اأن متلئي ن�صف 
بروتني،  ورب��ع��ه  الن�صا،  منخف�صة  ب��اخل�����ص��روات  طبقك 
وح�صة �صغرية من الكربوهيدرات، لتحقيق نتائج اإيجابية 

كل يوم.

اأف�ضل نظام غذائي �ضحي
من  وم��ت��وازن،  غ��ذائ��ي  �صحي  نظام  على  احل�صول  ميكن 
" ويب  ملوقع  الآت��ي��ة، وفقاً  الغذائية  ال��ع��ادات  اتباع  خ��الل 

طب":
- التقليل من تناول الأطعمة ال�صكرية

واحللويات  والكعك  احل��ل��وى  ت��ن��اول  م��ن  التقليل  يف�صل 
اأو  الفواكه  اأو  ال��زب��ادي  وا�صتبدال  ال�صكرية،  وامل�صروبات 

املك�صرات بها، مثل: اجلوز، والبندق، واللوز غري اململح.
كما ين�صح بتناول امل�صروبات والع�صائر من دون �صكر.

- التخفيف من الأطعمة املعاجلة
من  خ��ال��ي��اً  ي��ك��ون  اأن  ال�صحي يجب  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  اإن 
وال���ربج���ر، والأطعمة  وال��ب�����ص��ك��وي��ت،  وال��ك��ع��ك،  ال��ن��ق��ان��ق، 
من  عالية  ن�صب  على  حتتوي  الأطعمة  فهذه  ال�صريعة؛ 

الدهون والأمالح ذات التاأثري ال�صلبي على ال�صحة.
- التقليل من الأمالح

من  كبرية  كميات  على  حتتوي  التي  الأطعمة  ت�صبب  قد 
ياأتي غالباً   الدم  وارتفاع �صغط  ال��دم؛  ارتفاع �صغط  امللح 
اأزمة  ي���وؤدي اإىل ح��دوث  اأع��را���ض وا���ص��ح��ة، لكنه ق��د  دون 

قلبية اأو �صكتة دماغية.

اأمريكا متنح املوافقة 
الكاملة للقاح موديرنا 

"�صبايكفاك�ض" امل�صاد  ح�صل لقاح 
�صركة  ت��ن��ت��ج��ه  ال������ذي  ل����ك����ورون����ا، 
موديرنا، على موافقة اإدارة الدواء 
والغذاء الأمريكية بعد اأن كان قد 
لال�صتخدام  امل��واف��ق��ة  على  ح�صل 

الطارئ يف الوليات املتحدة.
ال�����دواء  اإدارة  م��ف��و���ص��ة  وق���ال���ت   
وال�����غ�����ذاء الأم����ريك����ي����ة ب���الإن���اب���ة، 
"ميكن  بيان  يف  وودك����وك،  جانيت 
اأّن  اإىل  ي���ط���م���ئ���ّن���وا  اأن  ل���ل���ع���ام���ة 
الإدارة  مبعايري  يفي  �صبايكفاك�ض 
ل���ل�������ص���الم���ة وال���ف���ع���ال���ي���ة وج������ودة 
الت�صنيع املطلوبة لأّي لقاح يعطى 
الوليات  يف  لال�صتخدام  موافقة 

املتحدة"، وفقا لفران�ض بر�ض.
"موافقة  اأّن  وودك�����وك  واأ���ص��اف��ت 
على  وال�������������دواء  ال������غ������ذاء  اإدارة 
ملكافحة  �صبايكفاك�ض خطوة هامة 
ثاين  وه���و  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
يحظى  كوفيد  م��ن  للوقاية  ل��ق��اح 
لقاح  ب��ع��د  الكاملة"،  ب���امل���واف���ق���ة 

فايزر.
اأن  اأملها يف  واأعربت وودك��وك عن 
اإدارة الغذاء والدواء  تعّزز موافقة 
"باتخاذ  الثقة  موديرنا  لقاح  على 

قرار اأخذ اللقاح".
املوافقة  على  ح�صل  ف��اي��زر  وك���ان 
ال�����دواء  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��ام��ل��ة 
املا�صي،  اأغ�����ص��ط�����ض  يف  وال����غ����ذاء، 
وذل����ك ل��الأ���ص��خ��ا���ض ال���ذي���ن تبلغ 

اأعمارهم 16 عاما فما فوق.

اليابان...وجهة مثالية يف ال�شتاء
رائعاً  وقتاً  اليابان  يف  ال�صتاء  يعد 
للزيارة، حيث تغطي الثلوج الكثيفة 
اأج��زاء كثرية من البالد، ما يوفر 
كثرية  مريحة  لأم�صيات  الفر�صة 
ال�صتوية.  الأط��ب��اق  اأ�صهى  ل��ت��ذوق 
املتزجلون  املو�صم، يتدفق  ويف هذا 
ع��ل��ى اجل��ب��ال ل��ل��ت��زل��ج ع��ل��ى بع�ض 
من اأف�صل امل�صارات يف العامل، وهو 
الطيور  لكت�صاف  مو�صم  اأف�����ص��ل 
النادرة ذات التاج الأحمر يف بيئتها 
الطبيعية. يعد م�صتنقع هوكايدو، 
يف �صمال اليابان واحداً من اأف�صل 
طائر  مل�صاهدة  العامل  يف  الأم��اك��ن 
وتبلغ  الأح��م��ر.  ال��ت��اج  ذي  الكركي 
كيلومرتاً   183 املنطقة  م�صاحة 
م�صتنقعات  اأك�����رب  وه����ي  م���رب���ع���اً، 
ال��ي��اب��ان، وت�����ص��م 600 ن��وع��اً من 
الثعالب،  اإىل  بالإ�صافة  النباتات 
اأن طيور  اإل  والن�صور، وال�صمندل، 
اجلذب  عامل  هي  النادرة  الكركي 
هذه  وتعترب  للمنطقة.  الرئي�صي 
اليابان،  يف  وط��ن��ي��اً  ك��ن��زاً  ال��ط��ي��ور 
العمر  وط��ول  ال�صعادة  اإىل  وترمز 
والإخ����ال�����ض. ظ��ه��رت ال��ط��ي��ور يف 
الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة على 
�صعار  وال��ي��وم تتمثل  ال��ق��رون،  م��ر 

اخلطوط اجلوية اليابانية.

هل تناول املعكرونة يوؤدي 
اإىل ال�شمنة؟ طبيب يجيب

اأو البا�ضتا  ع�ضاق املطبخ الإيطايل يدرجون املعكرونة 

بانتظام يف قوائمهم. ومع ذلك، بالن�ضبة جلميع اأولئك 

يطرح  الذي  ال�ضوؤال  فاإن  ر�ضاقتهم،  يراقبون  الذين 

اإىل  يوؤدي  املعكرونة  تناول  هل  هو:  دائمًا  نف�ضه 

اخت�ضا�ضي  �ضوفالييه،  ل��وران  الدكتور  ال�ضمنة؟ 

التغذية وموؤلف كتاب ?So we eat what يجيب 

يف الآتي، بح�ضب توب �ضانتيه:
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�ش�ؤون حملية

و�ضل عدد زيارات اإك�ضبو 2020 دبي اإىل 11،608،240 زيارة حتى 31 يناير

اإك�شبو 2020 دبي يرحب جمددا بطلبة املدار�س ل�شهرين من جتارب التعلم امللهمة
اأعداد الزيارات الفرتا�شية لإك�شبو 2020 دبي جتاوزت 100 مليون زيارة

اأ�شبوع ال�شحة واللياقة ي�شتعر�س متكني املراأة وقيادتها للرعاية ال�شحية ودورها البارز يف جائحة كورونا

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

حممد معني الدين

الزيارات  فعاليات  دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صتاأنف 
من مدار�ض دبي وبرنامج جنوم امل�صتقبل، مقدما 
يف  لالأطفال  والرتفيه  للتعلم  ا�صتثنائية  فر�صا 

اأكرب حدث وجتمع عاملي.
2020 دب���ي اإىل  اإك�����ص��ب��و  وو����ص���ل ع���دد زي�����ارات 
حيث  يناير،   31 حتى  زي��ارة   11،608،240
والربامج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال����زوار  �صهد 
املميزة كان بينها اأ�صبوع الأهداف العاملية واأ�صبوع 
وامل�صاهري  النجوم  وم�صاركات  واللياقة،  ال�صحة 
ت والتي اأحياها  واحلفالت املو�صيقية التي ل ُتفَوّ
بينيدا،  وغ��وادال��وب��ي  وبلقي�ض،  ب��ي��ز،  اآي���د  ب���الك 
وجاكوب كولري، بالإ�صافة اإىل انطالق امل�صرحية 
املو�صيقية "ملاذا؟" من اإخراج �صيكار كابور واأحلان 

اإيه. اآر. رحمان. 
وم���ع ت��ب��ق��ي ���ص��ه��ري��ن ف��ق��ط ع��ل��ى م��وع��د اإ�صدال 
ارتفع  دبي،   2020 اإك�صبو  فعاليات  على  ال�صتار 
عدد الزيارات املتكررة اإىل 57 % يف �صهر يناير، 
ما  بكل  لال�صتمتاع  الفر�صة  ال��زوار  اغتنم  حيث 
ي��ق��دم��ه ه���ذا احل���دث ال����دويل ق��ب��ل ن��ف��اد الوقت، 
وجاء ُثلث اإجمايل اأعداد الزوار من خارج الدولة، 
بن�صبة 10 % من كل من الهند واململكة العربية 
ال�صعودية، و 6 % من اأملانيا و 5 % من رو�صيا.

اأكتوبر  2020 يف الفرتة من  اإك�صبو  وا�صت�صاف 
2021 اإىل يناير 2022  اأكر من 10،000 
م���ن ق����ي����ادات ال������دول واحل����ك����وم����ات، م���ن بينهم 
ف��خ��ام��ة اجل����رنال دي��ف��ي��د ه���رييل، احل��اك��م العام 
رفع  م��را���ص��م  �صهد  ال���ذي  اأ���ص��رتال��ي��ا،  لكومنولث 
العلم الأ�صرتايل العمالق، الذي جلب من مبنى 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  كانبريا  ال��ربمل��ان يف 
باليوم  اأ���ص��رتال��ي��ا  لح��ت��ف��الت  خ�صي�صا  امل��ت��ح��دة 

الوطني يف اإك�صبو 2020.  
الدولة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ص��م��ي،  م��ع��ايل رمي  وق���ال���ت 
ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام لإك�صبو 
اإك�صبو  من  الن�صخة  هذه  "متثل  دب��ي:   2020
الدويل احتفال بالتعاون الدويل، وتربهن فعليا 
اليوم  اإذا ما اجتمعنا معا  على ما ميكن حتقيقه 

لنعمل على اإعادة ت�صكيل عامل الغد".
اآلف  ع�����ص��رة  م��ن  اأك���ر  ا�صتقبال  ملهما  "كان 
���ص��خ�����ص��ي��ة ق����ي����ادي����ة، وج���م���ع اخل��������رباء ورج�����ال 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني وق�����ادة املجتمع  الأع���م���ال وال���ق���ادة 
اإك�صبو  مل�صاعدة  معا  العامليني  والنا�صطني  املدين 
2020 دبي على معاجلة الق�صايا الأكر اإحلاحا 
يف وقتنا احلايل، ومع تبقي �صهرين من الفعاليات 
ت، نتطلع ل�صتقبال ماليني  والربامج التي ل ُتَفوَّ
امللهمة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  الآلف  لتجربة  ال����زوار 
اإك�صبو  ت�صيري  جلنة  وعقدت  لها".  نخطط  التي 
2020 دبي اجتماعها الرابع هذا الأ�صبوع، حيث 

بدور  �صعادتهم  ع��ن  ال��دول��ي��ون  امل�صاركون  اأع���رب 
2020 امل�صتمر يف الإلهام، وت�صكيل روؤى  اإك�صبو 
والعقول  الأفكار  اأمل��ع  وا�صتقطاب  لعاملنا،  جديدة 

من جميع اأنحاء العامل.
املا�صي،  ال�صهر  املتحدثني خ��الل  اأب��رز  وم��ن بني 
م���الل ي��و���ص��ف زاي احل���ائ���زة ع��ل��ى ج��ائ��زة نوبل، 
وال��ن�����ص��اء يف  ال��ب��ن��ات  تعليم  ن���ادت مبنا�صرة  ال��ت��ي 
جناح املراأة يف اإك�صبو 2020 دبي، ومعايل اأمينة 
التي  املتحدة،  ل��الأمم  العام  الأم��ني  حممد، نائب 
اأقيم  ال���ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  الأه�����داف  اأ���ص��ب��وع  افتتحت 

خارج نيويورك للمرة الأوىل.
وت���واف���د جن���وم ال��ري��ا���ص��ة ع��ل��ى اإك�����ص��ب��و 2020، 
رونالدو،  كري�صتيانو  القدم  كرة  جنم  فيهم  مبن 
2020 دب��ي يف توحيد  اإك�صبو  ب��دور  اأ���ص��اد  ال��ذي 
املنعقدة  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  جل�صة  خ��الل  ال��ع��امل 
ال�صابق  والالعب  الو�صل،  �صاحة  مع معجبيه يف 
حويل،  ب�صار  الأ���ص��رتال��ي��ة،  ال��ق��دم  ك��رة  دوري  يف 

اأوائل امل�صلمني امل�صاركني يف دوري كرة  اأحد  وهو 
القدم الأ�صرتالية الأكادميية، الذي نظم جل�صات 
واللياقة  الريا�صة  مركز  يف  لالأطفال  تدريبية 

البدنية يف اإك�صبو 2020 دبي. 
امل�صنف  الغولف  لعب   2020 اإك�صبو  وا�صتقبل 
مان�ص�صرت  وجنم  موريكاوا،  كولني  عامليا،  الثاين 
�صيتي ومنتخب اإجنلرتا الدويل جاك غريلي�ض؛ 
اإيكر  مدريد  ري��ال  فريق  اأ�صطورة  اإىل  بالإ�صافة 
كا�صيا�ض، الذي �صارك يف اليوم الدويل للتعليم يف 
24 يناير، حيث �صارك من�صة التعلم الإلكرتونية 

الرائدة، من موؤ�ص�صة ريال مدريد. 
والأن�صطة  الفعاليات  م��ن  رائ��ع��ة  جمموعة  وم��ع 
ال��ع��امل��ي��ة الأخ�����رى يف اآخ����ر ���ص��ه��ري��ن ق��ب��ل اختتام 
فعاليات اإك�صبو 2020 دبي يف 31 مار�ض، يدعو 
اإك�صبو 2020 دبي الزوار لغتنام الفر�صة التي 

ل تعو�ض لالن�صمام اإىل اأهم جتمع عاملي.
لإك�صبو  الفرتا�صية  ال��زي��ارات  اأع���داد  وجت���اوزت 

مدفوعة  زي������ارة،  م��ل��ي��ون   100 دب���ي   2020
املتنوعة  الرتفيهية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  مبجموعة 
املتاحة على من�صة "ليف من اإك�صبو"، ف�صال عن 
لربنامج  النطاق  الوا�صعة  املبا�صر  البث  تغطية 
الإن�صان وكوكب الأر�ض من اإك�صبو 2020 دبي، 
وحدها  بيز  اآي���د  ب��الك  ف��رق��ة  حفل  ح�صد  فيما 
ال�صني  وتعد  افرتا�صية،  زي��ارة  مليون   24.4
والهند من بني اأكر الدول التي �صجلت الدخول 
ع��ل��ى امل��ن�����ص��ة مل�����ص��اه��دة ق��ائ��م��ة ال���ربام���ج املتاحة، 

وتلتها الإمارات والفلبني وم�صر.
ويوا�صل اإك�صبو  2020 دبي الذي يتمتع مبوقع 
يبلغ حجمه حوايل اأربعة اأ�صعاف حجم مول دبي 
القدم، مراعاة تدابري  613 ملعبا لكرة  ويعادل 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا، وح�����ص��د ثقة 
زواره، مدفوعا بح�صول الإمارات العربية املتحدة 
على املرتبة الأوىل يف اأحدث اإ�صدارات بلومبريج 

يف ال�صتجابة جلائحة كوفيد 19-.

•• دبي – الفجر

اإك�صبو  يف  واللياقة  ال�صحة  اأ�صبوع  ناق�ض 
عددا  اخل��ام�����ض  ي��وم��ه  يف  دب���ي،   2020
ت�صمنت  التي  اجلوهرية  املو�صوعات  من 
القيادية  املنا�صب  الن�صاء يف  اأع��داد  زي��ادة 
ب��ق��ط��اع ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة، والأع����ب����اء 
جمال  يف  العاملون  حتملها  التي  الهائلة 
 – الن�صاء  م��ن  وغالبيتهم   – التمري�ض 
بالإ�صافة  ك���ورون���ا،  ان����دلع ج��ائ��ح��ة  م��ن��ذ 
اإىل اجلهود املبذولة لتمكني املراأة يف دولة 

الإمارات منذ تاأ�صي�صها قبل 50 عاما.
تناولت  ال��ت��ي  النقا�صية  اجلل�صة  وخ���الل 
قطاع  يف  وامل�����ص��ل��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل������راأة  دور 
باإك�صبو  امل��راأة  جناح  يف  ال�صحية  الرعاية 
اجلمعة املا�صية )28 يناير(، قالت �صعادة 
املن�صوري،  ال�����ص��ح��اك  ح����واء  ال���دك���ت���ورة 
بدولة  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�صو 
وخمرتعة  طبيبة  اأي�صا  وه��ي  الإم����ارات، 
املجتمع.  ن�صف  هي  امل���راأة  "اإن  و�صيا�صية 
واأي دولة تتطلع اإىل اأن ت�صبح يف م�صاّف 
تهّم�ض  اأن  مي��ك��ن��ه��ا  ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول 
تعليمها.  ع��ن  تغفل  اأو  تق�صيها  اأو  امل���راأة 
احرتام  مببادئ  اللتزام  ال�صروري  ومن 
امل����راأة وت��ق��دي��ر دوره���ا امل��ه��م واحل��ي��وي يف 

املجتمع".
الإم���ارات  دول��ة  �صّطرت  "لقد  واأ���ص��اف��ت: 
ق�صة  املا�صية  عاما  اخلم�صني  م��دار  على 

امل��راأة بكل �صدق واإخال�ض، وذلك  متكني 
جنبا اإىل جنب وكتفا اإىل كتف مع رجال 

هذا البلد من اآبائنا واإخواننا واأبنائنا".
"املراأة  التي حملت عنوان  واأثناء اجلل�صة 
يف ���ص��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة والإ����ص���الم " 
وامل�صلمات  العربيات  الرائدات  ر�صم م�صار 
احلا�صر"،  اإىل  امل��ا���ص��ي  م��ن  ال�����ص��ح��ة  يف 
اأو�صحت الدكتورة حنان خلو�صي، اأ�صتاذة 
الأمريكية يف  باجلامعة  امل�صاعدة  التاريخ 
على قطاع  امل��راأة  �صيطرة  م��دى  القاهرة، 
الرعاية ال�صحية على مدار قرون ممتدة 

عرب التاريخ.
اإك�صبو  اأ�صبوع ال�صحة واللياقة يف  وُينظم 
بالتعاون مع جامعة حممد  2020 دبي 
بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية ومنظمة 
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، وي��ب��ح��ث ق�����ص��اي��ا تربز 
العالقة بني ال�صحة العقلية واجل�صدية، 
ومدى م�صاهمة الرعاية ال�صحية اجليدة 
والو�صائل التقنية يف بلوغ املحطة الأخرية 

وبناء جمتمعات تنعم بال�صحة والعافية.
اأ�صابيع  الأ����ص���ب���وع م���ن  م����دار ه���ذا  وع��ل��ى 
امل���و����ص���وع���ات، ي�����ص��ت��ك�����ص��ف ج���ن���اح امل������راأة، 
عدة  كارتييه،  مع  بالتعاون  تاأ�ص�ض  ال��ذي 
مو�صوعات من منظور جن�صاين ويناق�ض 
لإيجاد  امل�����راأة  ب��ه  ت�صطلع  ال����ذي  ال����دور 
ع����امل اأك����ر ن��ظ��اف��ة واأم���ن���ا و���ص��ح��ة، مع 
ت�صليط ال�صوء على ق�ص�ض واقعية لن�صاء 
ق��م��ن ب�����اأدوار ري��ادي��ة ع��رب ح��ق��ب التاريخ 

املختلفة.
اأخ�����رى ح��م��ل��ت عنوان  ون��اق�����ص��ت ج��ل�����ص��ة 
يف  امل������راأة   " ل���ل���م���راأة  ال��ع��امل��ي  "املجل�ض 
اخلطوط الأمامية والوظائف اخلطرة"، 
يناير،   31 الث���ن���ني  الأول  اأم�������ض  ي����وم  
التي  وال�صمنية  ال�����ص��ري��ح��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
جمالت  يف  العامالت  ال�صيدات  تواجهها 

الرعاية ال�صحية على ال�صعيد العاملي.
الدكتورة  حت���دث���ت  ال�������ص���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
ميكائيال �صريافيني، رئي�صة ق�صم ال�صحة 
يف  الأح���م���ر  لل�صليب  ال��دول��ي��ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة 
العامالت  الن�صاء  "ن�صبة  قائلة  �صوي�صرا 
 70 اإىل  ت�صل  ال��ي��وم  ال�صحي  امل��ج��ال  يف 
للغاية.  ك���ب���ري  م���ع���دل  وه������ذا  امل����ائ����ة،  يف 
ال�صيدات  املائة من ه��وؤلء  25 يف  وهناك 
ي�صغلن منا�صب اإدارية تنطوي على �صنع 

ال��ق��رارات، وه��ي ن�صبة �صخمة من وجهة 
ن��ظ��رن��ا. وم��ا ن�صتنتجه م��ن ه��ذه الأرق���ام 
خدمات  بتقدمي  املعنيات  ه��ن  الن�صاء  اأن 
الأرقام  حيث  من  اأم��ا  ال�صحية،  الرعاية 
ما  ب�صاأن  ال��ق��رارات  يتخذ  م��ن  اأن  فيبدو 

نقدمه هم الزمالء من الرجال".
عن  م�صاركتها  خالل  �صريافيني  واأ�صارت 
اجلزء  اأن  اإىل  اجلل�صة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ب��ع��د 
الأكرب من الرعاية التي تلقاها الأ�صخا�ض 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  اأ�صيبوا  الذين 
ق���د ُق������ّدم ع��ل��ى ي���د ال��ع��ام��ل��ني يف جمال 

التمري�ض، وغالبيتهم من الن�صاء.
علينا  ف���ر����ض  "لقد  ق��ائ��ل��ة:  واأو����ص���ح���ت 
اأولوية  ترتيب  معينة  مرحلة  يف  الو�صع 
نتيجة  حالتهم  بح�صب  املر�صى  معاجلة 
اأجهزة  وق��ل��ة  الأك�����ص��ج��ني  ك��م��ي��ات  لنق�ض 

اأم����را يف  ه���ذا  وك����ان  ال�����ص��ن��اع��ي،  التنف�ض 
املع�صالت  ه���ذه  ك��ان��ت  ال�����ص��ع��وب��ة.  غ��اي��ة 
كنا  لأن��ن��ا  احل��ل  على  ع�صّية  معظمها  يف 
نتعامل مع حالة طارئة مبوارد حمدودة 
للغاية. واإذا افرت�صنا اأن 70 يف املائة من 
يد  على  تّقدم  ال�صحية  الرعاية  خدمات 
الن�صاء قد حتملن  اأن  الن�صاء، فهذا يعني 
املر�صى،  رع��اي��ة  يخ�ض  فيما  ثقيال  عبئا 
بفريو�ض  امل�����ص��اب��ني  امل���ر����ص���ى  ���ص��ي��م��ا  ل 

كوفيد19-".
نواجه  اأن  امل��ت��وق��ع  "من  ق��ائ��ل��ة:  واأردف����ت 
نق�صا يف عدد العاملني بالرعاية ال�صحية 
م��ع حلول  �صخ�ض  م��الي��ني   10 مب��ق��دار 
البلدان  2030، وب�صفة خا�صة يف  العام 
امل��ن��خ��ف�����ض وامل��ت��و���ص��ط، مما  ال��دخ��ل  ذات 
�صيفقد عددا كبريا  القطاع  اأن هذا  يعني 
من العاملني فيه. لذا، من ال�صروري اأن 
نفكر يف كيفية تكييف ال�صيا�صات على نحو 
لاللتحاق  ال���ك���وادر  ا�صتقطاب  يف  ي�صهم 
وكيفية  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  ب��ال��ع��م��ل يف 
ا�صتبقاء ال�صيدات العامالت يف هذا املجال 
من خالل توفري بيئة عمل اآمنة للغاية".   
واإىل جانب م�صاركة الدكتورة �صريافيني 
ومديرة اجلل�صة هند العوي�ض، نائب رئي�ض 
 2020 اإك�صبو  اأول امل�صاركات الدولية يف 
دبي، �صهدت اجلل�صة كذلك م�صاركة معايل 
بيجي فيدوت، وزيرة ال�صحة يف �صي�صيل، 
الأجيال  ت��ويل  م�صاألة  اإىل  تطرقت  التي 

القادمة من الن�صاء للمنا�صب القيادية يف 
جمال الرعاية ال�صحية. ويف هذا ال�صدد، 
قالت فيدوت: "اإن اإعداد الكوادر الن�صائية 
يف  يتم  اأن  يجب  القيادة  املنا�صب  لتويل 
املوؤ�ص�صات  جميع  وع��ل��ى  م��ب��ك��رة،  مرحلة 
عن  الأم���ر  ب��ه��ذا  بالغا  اهتماما  ت��وىل  اأن 
طريق البحث عن ال�صيدات الالتي تتوفر 
القيادية.  وال����ق����درات  ال�����ص��م��ات  ل��دي��ه��ن 
املراأة  غ��ي��اب  ُي��ع��زى  الأح��ي��ان،  بع�ض  ففي 
معرفتها  عدم  اإىل  القيادية  املنا�صب  عن 
عن  �صماعها  وع��دم  الأم���ور  بهذه  الكافية 
ال��ف��ر���ض، ورمب���ا ل جت��د املراأة  مثل ه��ذه 
اأحدا من زمالئها واأقرانها يدفعها لتويل 

املنا�صب القيادية".

مزيد  ه���و  اأراه  اأن  اأوّد  "ما  واأ����ص���اف���ت: 
تطوير  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  ال�صيا�صات  م��ن 
املراأة مع تزويدها  املهارات القيادية لدى 
بالتوجيه والإر�صاد الالزمني، مبا يوؤهلها 
ل��ت��ويل امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة ع��ن��دم��ا تتاح 
ُتو�صع  اأن  ال�صروري  وم��ن  الفر�صة.  لها 

�صيا�صات ملعاجلة مثل هذه الأمور".
ويعد اأ�صبوع ال�صحة واللياقة اأحد اأ�صابيع 
امل��و���ص��وع��ات ال��ع�����ص��رة ال��ت��ي ُت��ع��ق��د �صمن 
لالإن�صان  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  ب��رن��ام��ج 
ت���وف���ر فر�صة  وك���وك���ب الأر��������ض، وال���ت���ي 
ن��ظ��ر ج���دي���دة وملهمة  ل��ت��ب��ادل وج���ه���ات 
وا�صتك�صاف  ال��ك��ربى  التحديات  ملواجهة 

اأف�صل الفر�ض يف الوقت احلايل.

اإك�شبو 2020 يناق�س دور املراأة يف حتقيق ال�شتدامة يف جمالت الهند�شة املعمارية والت�شميم

�ضرخة من اأجل املحيط

نداء نرويجي لإنقاذ املحيطات من تلوث البال�شتيك
•• دبي  – الفجر 

امل��راأة يف  دور  بحثت جل�صة حوارية 
حتقيق ال�صتدامة مب�صاركة اأ�صماء 
رائدة يف جمالت الهند�صة املعمارية 
وال�صتدامة.  والتعليم  والت�صميم 
"اأندرو  ���ص��رك��ة  اجل��ل�����ص��ة  ون��ظ��م��ت 
وورلد" الإ�صبانية امل�صنعة لالأثاث 
يف  امل���راأة  جناح  �صيافة  يف  امل�صتدام 

اإك�صبو 2020 دبي.
وُع�����ق�����دت اجل���ل�������ص���ة حت����ت ع���ن���وان 
نظر  وجهات  وال�صتدامة،  "املراأة 
والتعليم  والت�صميم  ال��ع��م��ارة  م��ن 
وعامل ال�صركات"، وركزت على دور 
املراأة التي تواجه حتدي ال�صتدامة 
الهند�صة  جم�������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
والتعليم  وال��ت�����ص��م��ي��م  امل��ع��م��اري��ة 

واإدارة الأعمال.
وق��ال��ت دي��ن��ا ���ص��ت��وري، م��دي��ر اإدارة 
عمليات ال�صتدامة، اإك�صبو 2020 
دبي: " مت بناء اإك�صبو 2020 دبي 
ح��رف��ي��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام ال����ت����وازن بني 
اجل��ن�����ص��ني.. واأح����د الأ���ص��ي��اء التي 
ال��ه��دف اخلام�ض  ه��و  رك��زن��ا عليها 
من اأهداف التنمية امل�صتدامة، وهو 
يدمج  كما  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 
املنهج الدرا�صي يف مدار�صنا منهًجا 

لال�صتدامة".
طلبة  و�����ص����ول  "ومع  واأ�����ص����اف����ت 
املدار�ض اإىل املعر�ض، ياأتي الأطفال 
بال�صناديق  ينبهرون  املعر�ض،  اإىل 
�صكًرا  تقول  التي  املوقع  يف  الذكية 
اإعادة التدوير، يف الواقع،  لك عند 
اأعلى  لدينا  التدوير  اإع���ادة  معدل 

بكثري مما توقعنا".
يف  خ��������رباء  "بو�صفنا  وت����اب����ع����ت 
اإننا  ال��ق��ول  فيمكنني  ال���ص��ت��دام��ة 
ميكننا فعل كل �صيء ب�صكل �صحيح 
م���ن مم���ار����ص���ات ول���ك���ن الأه������م اأن 
ال�صتدامة  م��ف��ه��وم  ت��و���ص��ي��ل  ي��ت��م 
اإذا مل  لأن������ه،  ال����ع����ادي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
فرقا،  ي��ح��دث  ف��ل��ن  تو�صيله،  ي��ت��م 
مع  التفاعل  م��ن  نتمكن  اأن  يجب 
اجلمهور لقيادة التغيري يف �صبيبل 

ال�صتدامة".
باتري�صيا  من  كل  اجلل�صة  و�صمت 
اأورك��وي��ول، اأح��د اأه��م امل�صممني يف 
ت�صاميمها  �صاهمت  الذين  ع�صرنا 
امل�صتدامة يف توفري العديد من قطع 
الأثاث الهامة، انعكا�صاتهم ولورينا 
ديل ريو، مدير م�صروع "�صيغيب�صا" 

املتخ�ص�ض يف العمران والتخطيط 
اأ�صتاذ  رول�����دان،  وخ����وان  وال��ب��ي��ئ��ة؛ 
يف اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف اإم����ارة 
والفنون  ال��ع��م��ارة  ك��ل��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة 
املن�صق  مي��اين،  و�صامر  والت�صميم، 
الفني لربنامج "من�صة" للت�صميم 
دبي،   2020 اإك�صبو  يف  الإم��ارات��ي 
الرئي�ض  ل��ي��ن��اري�����ض،  وج��ي�����ص��و���ض 

التنفيذي ل�صركة "اأندرو وورلد".
وناق�ض املتحدثون يف اجلل�صة، التي 
اجلناح  م��ع  بالتعاون  تنظيمها  مت 
التحديات  م���ن  ع����ددا  الإ����ص���ب���اين، 
والإجن��ازات التي حتققت يف جمال 
�صناعة الأثاث وحتقيق ال�صتدامة 
ت�صليط  م����ع  ال�������ص���ن���اع���ة  ت���ل���ك  يف 
الوا�صح  امل���راأة  متثيل  على  ال�صوء 

يف هذا القطاع.

•• دبي– الفجر 

اأطلق اجلناح الرنويجي يف اإك�صبو 2020 دبي بال�صراكة 
مع الأمم املتحدة حتذيرا من تلوث املحيطات باملخلفات 
البال�صتيكية بتنظيم ماراثون للتوعية من هذا اخلطر 
بعنوان )�صكرمي فور ذا اأو�صن( وتعني "�صرخة من اأجل 

املحيط".
"ال�صرخة"  ال�صهري  الر�صم  با�صتخدام  احل��دث  وت��وج 
للر�صام الرنويجي ال�صهري اإدفارد مونك، مع ا�صتخدام 
الو�صم #Scream4Ocean ، لتمكني النا�ض من 

الن�صمام اإىل الدعوة العاملية والت�صامن معها.
وق���ال اأويل ج��وه��ان ���ص��ان��دف��اي��ر، امل��ف��و���ض ال��ع��ام جلناح 
تركيزهم  من  جزء  اجلماعي  العمل  هذا  اإن��ه  الرنويج، 
اأكر ا�صتدامة. واأ�صاف  اأجل حميطات  على حلول من 
طلبا  فينا  ت�صرخ  كانت  املحيطات  للجميع،  " املحيط 
للم�صاعدة". واعترب ماهر نا�صر، املفو�ض العام لالأمم 

املحيطات  ت��ل��وث  اأن  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  امل��ت��ح��دة 
بالبال�صتيك �صبب خطري ي�صتوجب القلق.

املحيطات،  يف  ب��ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك  امل���ط���اف  "ينتهي  وق����ال 
والأ����ص���م���اك ت��ل��ت��ه��م ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك، م���ا ي��ع��ن��ي اأن���ن���ا ناأكل 
عاداتنا،  نغري  ما مل   ،2050 عام  بحلول  البال�صتيك، 

�صيكون البال�صتيك يف املحيطات اأكر من الأ�صماك".
"م�صرية  �صارك يف هذا الن�صاط، الذي اأطلق عليه ا�صم 
ا، جتمعوا يف  �صخ�صً  50 اأك��ر من  املحيط"،  اأج��ل  من 
مركز الأمم املتحدة يف منطقة الفر�ض باإك�صبو 2020 
عرب  وت��وج��ه��وا  �صباًحا  التا�صعة  ال�صاعة  ح���وايل  دب��ي 

مناطق التنقل وال�صتدامة يف اإك�صبو 2020 دبي.
البال�صتيك  14 مليون طن من  وُيلقى ما ل يقل عن 
من   80% البال�صتيك  وي�صكل  ع��ام،  كل  املحيطات  يف 
جمموع املخلفات البحرية املوجودة يف املياه ال�صطحية 
ويف اأعماق البحار. وَتنَفق العديد من الكائنات البحرية 

ب�صبب ابتالعها للبال�صتيك.

فرقة Six60 النيوزلندية 
تقدم حفال على م�شرح 

اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

تعترب  التي   Six60 فرقة  اأحيت 
الأكر  املو�صيقية  ال��ف��رق  اإح����دى 
تتمتع  والتي  نيوزيلندا،  يف  �صهرة 
املعجبني،  م���ن  وا���ص��ع��ة  ب�����ص��ري��ح��ة 
ك����ب����ريا على  م���و����ص���ي���ق���ي���ا  ح����ف����ال 
 2020 اإك�صبو  يف  اليوبيل  م�صرح 
دب������ي، ح���ي���ث ق���دم���ت م���زي���ج���ا من 
ومو�صيقى  الإلكرتونية  املو�صيقى 
ال��ري��غ��ي وال�����ص��ول وال����روك، وذلك 
الوطني  ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت  ���ص��م��ن 

لنيوزيلندا يف احلدث الدويل.
واأبهرت الفرقة املكونة من خم�صة 
اأع�������ص���اء، وال���ت���ي ت��اأ���ص�����ص��ت يف عام 
2008 املعجبني باأغانيها العذبة، 
فيما قال مغني وعازف اجليتار يف 
Six60 ماتيو والرتز: "�صيتفاجاأ 
ال��ن��ا���ض ح��ًق��ا مب��دى اإم��ك��ان��ي��ة دمج 
البوب  م��و���ص��ي��ق��ى  ه��اك��ا يف  ال��ك��اب��ا 

روك. النا�ض يف دبي".
يذكر اأن الفرقة فازت عام 2018 
 Vodafone ج��وائ��ز  بخم�ض 
 New Zealand Music
Awards وكانت الفرقة الأكر 

متابعة يف نيوزيلندا.
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يف  التاجي  ال�ضريان  يف  ان�ضداد  يت�ضبب  عندما  القلب  نوبات  حتدث 
جتويع جزء من ع�ضلة القلب للدم والأك�ضجني، وقد ينتج هذا 

مبرور  اتخاذها  يقع  التي  ال�ضيئة  احلياة  منط  قرارات  عن 
الوقت.

على  معني  غ��ذائ��ي  نظام  ي��وؤث��ر  كيف  ال��درا���ض��ة  ووج���دت 
م�ضتويات هرمون الغريلني والدهون يف البطن، والتي توؤثر 

ب�ضكل مت�ضاو على خطر الإ�ضابة بالنوبات القلبية.

كبري  حد  اإىل  القلبية  النوبات  خماطر  وتتاأثر 
الغذائي  وال���ن���ظ���ام  احل���ي���اة  من���ط  ب���اخ���ت���ي���ارات 

باعتباره من العوامل الرئي�صية.
ويف حني اأن القرارات الغذائية ال�صيئة ميكن اأن 
القاتلة،  بامل�صاعفات  الإ�صابة  خطر  من  تزيد 
ي�صاعد  اأن  ال�صحية ميكن  البدائل  اختيار  فاإن 

يف درء التهديد.
وتو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأحد اأف�صل الأنظمة 
الغذائية التي ميكنها امل�صاعدة يف حت�صني �صحة 
الدموية واحل��د من خماطر  والأوع��ي��ة  القلب 

الإ�صابة بالنوبات القلبية.
"هرمون  م�صتويات  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  وت�صري 
اجلوع"، الغريلني، اأثناء ال�صيام، تنتع�ض بعد 

دهون  من  يقلل  كبري  ب�صكل  ال��وزن  فقدان 
ح�صا�صية  حت�صني  على  وي�صاعد  البطن 

اجل�صم لالإن�صولني.
الإج��������راء  ه������ذا  ي�������ص���اع���د  اأن  ومي����ك����ن 
اإ�����ص����اب����ة  ت���ق���ل���ي���ل خ����ط����ر  اأي���������ص����ا يف 
ال�������ص���خ�������ض ب����ن����وب����ة ق���ل���ب���ي���ة وف���ق���ا 
ُن�����ص��رت يف جملة  ل��درا���ص��ة ج���دي���دة 
 Endocrine Society's
 Journal of Clinical
 Endocrinology &

.Metabolism
وال��غ��ري��ل��ني ه��و ه��رم��ون م�صتق 
م���ن امل���ع���دة ي��ح��ف��ز ال�����ص��ه��ي��ة مع 
ال�صيام  اأثناء  م�صتوياته  ارتفاع 

ب�����������ص�����ك�����ل ك����ب����ري 
عندما يكون 

ل�صخ�ض  ا
نائما.

ووجدت 
درا�������ص������ة 
التجربة 

ال�صريرية 
ال������������ت������������ي 
ت  �صتمر ا

�صهرا   18

اأعلى من الغريلني  اأن الذين لديهم م�صتويات 
الناجت عن ال�صيام، يواجهون انخفا�صا يف خطر 
التمثيل  واأم��را���ض  ال�صكري  مب��ر���ض  الإ���ص��اب��ة 

الغذائي الأخرى.
الأبحاث  واأظهرت 
اتباع  اأن  �صابقا 
غذائي  ن��ظ��ام 
ع���ل���ى ط����راز 
ال�������ب�������ح�������ر 
بي�ض  لأ ا

الإ�صابة  خ��ط��ر  م��ن  يقلل  اأن  مي��ك��ن  امل��ت��و���ص��ط 
بنوبة قلبية اأخرى.

وتعمقت الدرا�صة اأكر يف هذه النتائج ووجدت 
اأن الأف��راد الذين اتبعوا حمية البحر الأبي�ض 
امل��ت��و���ص��ط اخل�����ص��راء ك���ان ل��دي��ه��م ارت��ف��اع اأكرب 
مبقدار ال�صعفني يف م�صتويات غريلني ال�صيام 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ف��وائ��د  حت�صني  اإىل  اأدى  م��ا 

الدموية.
املتو�صطي  الأخ�����ص��ر  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  وي�صمل 
الورقية  اخل�������ص���ار   )Green-MED(
واإهمال  الأخ�صر  وال�صاي   Mankai امل�صماة 

ا�صتهالك اللحوم احلمراء.
اإيري�ض �صاي، من  الدرا�صة،  وقال كبري موؤلفي 
ج��ام��ع��ة ب��ن غ��وري��ون يف ال��ن��ق��ب يف ب��ئ��ر ال�صبع 
العامة يف  باإ�صرائيل ومدر�صة ت�صان لل�صحة 
النتائج  "ت�صري  ما�صات�صو�صت�ض:  بو�صطن، 
اأن م�صتويات هرمون غريلني ال�صيام  اإىل 
ق���د ت��ك��ون مب��ث��اب��ة م��وؤ���ص��ر ق��ّي��م ل�صحة 
فقدان  بعد  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 

الوزن".
بفح�ض  وزم�����������الوؤه  �����ص����اي  وق�������ام 
م�صتويات هرمون الغريلني اأثناء 
على  م�����ص��ارك��ا   294 يف  ال�����ص��ي��ام 

مدار 18 �صهرا.
اختيار  وق������ع  ال���ت���ج���رب���ة،  واأث������ن������اء 
امل�����������ص�����ارك�����ني ال����ذي����ن 
ي������ع������ان������ون اإم��������ا 
م�������ن ال�������ص���م���ن���ة 
ال������ب������ط������ن  يف 
ا�����ص����ط����راب  اأو 
الدم،  �صحميات 
وه�������������ي ح�����ال�����ة 
م����������ع ارت��������ف��������اع 
طبيعي  غ����ري 
ن�������ص���ب���ة  يف 
الكولي�صرتول 
ال��ده��ون يف  اأو 
ال��دم، واح��دة من 

ثالثة اأنظمة غذائية:
حمية  ال�صحية،  ال��غ��ذائ��ي��ة  الإر�����ص����ادات  ات��ب��اع   
خ�صراء  ن�صخة  اأو  امل��ت��و���ص��ط  الأب��ي�����ض  ال��ب��ح��ر 
كانت  التي  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  من حمية 
اللحوم  من  واخل��ايل  النباتي  الربوتني  تعتمد 

احلمراء.
وكان لدى الأفراد الذين يتبعون حمية البحر 
غريلني  م�صتويات  اخل�صراء  املتو�صط  الأبي�ض 
اتبعوا  الذين  اأول��ئ��ك  من  مبرتني  اأعلى  �صيام 
حت�صني  يف  تقليديا،  متو�صطيا  غذائيا  نظاما 

�صحة القلب.
واأو�صح �صاي: "اإن الرتفاع يف م�صتويات هرمون 
تف�صري  يف  ي�صاعد  ق��د  ال�صيام  اأث��ن��اء  الغريلني 
الأبي�ض  للبحر  الغذائي  النظام  حت�صني  �صبب 
الدهون  وت��ق��ل��ي��ل  ل��ل��م��ي��ك��روب��ي��وم  امل��ت�����������������������و���ص��ط 
يف ال��ك��ب��د وحت�����ص��ني ���ص��ح��ة ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
الأخرى  الغذائية  الأنظمة  من  اأك��ر  الدموية 

يف درا�صتنا".
الأبي�ض  ل��ل��ب��ح��ر  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  وي��ح��ت��وي 
املتو�صط على املزيد من املواد النباتية والقليل 
والتي  ال��دواج��ن،  اأو  اللحوم احلمراء  ج��دا من 
القلب  �صحة  لتح�صني  �صببا  اأي�����ص��ا  ت��ك��ون  ق��د 
مقارنة  الغذائي  والتمثيل  الدموية  والأوع��ي��ة 
الأبي�ض  البحر  التقليدية من حمية  بالن�صخة 

املتو�صط.
حت�صني  يف  ي�صاعد  الغذائي  النظام  اأن  وُيعتقد 
الغذائي  مدخوله  لرت��ف��اع  نظرا  القلب  �صحة 
والفيتو�صتريول  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  م������ادة  م����ن 
وانخفا�ض  والأل���ي���اف  "ال�صحية"  وال���ده���ون 

تناول الربوتني احليواين.
املتعلقة  اخل��ط��ر  ع��وام��������������������ل  تتح�ص�����ن  كم������ا 
والتمثيل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض 
ال��غ��ذائ��ي مل��ن ي��ت��ب��ع��ون ح��م��ي��ة ال��ب��ح��ر املتو�صط 

اخل�صراء،
ذلك  الأخ�����رى مب��ا يف  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  م��ع   
ومقاومة  الن��ب�����ص��اط��ي  ال���دم  �صغط  ان��خ��ف��ا���ض 
وخف�ض  الل����ت����ه����اب  وت���ق���ل���ي���ل  الأن���������ص����ول����ني 

الكولي�صرتول.

النظام الغذائي الأخ�ضر املتو�ضطي

اأف�شل نظام غذائي لتح�شني �شحة القلب 
والأوعية الدموية 

اأحد التحذيرات املبكرة  والعيون، مبا يف ذلك الروؤية، هي 
اأن م��الح��ظ��ة روؤي����ة �صوداء  ال��ت��ي ي��ج��ب حت��دي��ده��ا، ح��ي��ث 
مزدوجة،  ب��روؤي��ة  ال�صعور  اأو  كلتيهما،  اأو  العينني  ب��اإح��دى 
قد ينبوؤ بحدوث ان�صداد يف الدماغ، والذي قد يعني اإ�صابة 

و�صيكة بال�صكتة الدماغية.
وتعتمد العيون، مثل جميع اأع�صاء اجل�صم، على تدفق الدم 

اأع�صاب واأن�صجة تر�صل  الغني بالأك�صجني ليعمل. ولديها 
اإ�صارات اإىل الدماغ لتكوين �صورة ب�صرية.

وواحدة من هذه الأن�صجة املهمة هي �صبكية العني، والتي 
تقع يف اجلزء اخللفي من العني. وتلعب �صبكية العني دورا 
وحتتوي  الدماغ،  اإىل  الب�صرية  الإ���ص��ارات  اإر�صال  يف  مهما 
واإىل  ال��دم من  تنقل  وكبرية  واأوردة �صغرية  �صرايني  على 

القلب.
الن�صداد يف  يوؤثر  اأن  للروؤية، وميكن  ال��دم �صروري  وه��ذا 
الأوعية الدموية يف �صبكية العني ب�صكل دائم على الروؤية 

ويوؤدي اإىل العمى.
 ،Medical News Today ووفقا للموقع ال�صحي

ميكن اأن ت�صمل اأعرا�ض ال�صكتة الدماغية ما يلي:
- كالم غري وا�صح

- �صعف مفاجئ يف الأطراف
- �صعوبة يف البلع

- فقدان التوازن اأو ال�صعور بعدم التوازن
- فقدان جزئي اأو كامل للروؤية اأو ازدواج يف الروؤية

- الدوخة اأو الإح�صا�ض بالدوران
- تنميل اأو �صعور بالوخز

- القيء اأو الغثيان
ال�صكتات  اأن���واع  اأك��ر  هي  الإق��ف��اري��ة  الدماغية  وال�صكتات 
الدماغية �صيوعا. وحتدث عندما متنع جلطة دموية تدفق 

الدم والأك�صجني اإىل الدماغ.
وتت�صكل جلطات الدم هذه عادة يف املناطق التي ت�صيق فيها 
ال�صرايني اأو ت�صد مبرور الوقت ب�صبب الرت�صبات الدهنية 

املعروفة با�صم اللويحات.
الإ�صابة  م��ن خطر  ال�صحي  احل��ي��اة  خ��ي��ارات من��ط  وتقلل 
اإح���دى  يف  ورد  ك��م��ا   80% بن�صبة  ال��دم��اغ��ي��ة  ب��ال�����ص��ك��ت��ة 

الدرا�صات املن�صورة يف املعهد الوطني ملكافحة ال�صرطان.

طرق لتقليل املخاطر اخلا�صة بك

اإر�صادات  وتو�صي  بانتظام،  الريا�صية  التمارين  - ممار�صة 
الن�صاط البدين لالأمريكيني ب� 2.5 �صاعة يف الأ�صبوع.

- اتباع نظام غذائي �صحي للقلب، مبا يف ذلك الكثري من 
ال��ف��واك��ه واخل�����ص��روات واحل��ب��وب الكاملة وال��ده��ون غري 

امل�صبعة.
ا�صت�صارة اخت�صا�صي تغذية للح�صول على نظام غذائي   -

�صحي منا�صب
- جتنب اأو الإقالع عن التدخني

"معرفة عوامل خطر  "مايو كلينيك" اأن  وتقول موؤ�ص�صة 
الطبيب  تو�صيات  وات��ب��اع  ال��دم��اغ��ي��ة،  بال�صكتة  الإ���ص��اب��ة 
التي  اخلطوات  اأف�صل  هي  �صحي"  حياة  اأ�صلوب  واعتماد 

ميكنك اتخاذها للوقاية من ال�صكتة الدماغية.

عار�شان يف الروؤية قد يحذران مبكرا من ال�شكتة الدماغية
حتدث ال�ضكتات الدماغية عندما يكون هناك ان�ضداد يوؤدي اإىل الدماغ، وقد تكون بع�ض التغيريات التي حتدث يف العني اإ�ضارة 
مبكرة اإىل هذا اخلطر املميت.ومن خالل تبني اأ�ضلوب حياة اأكرث �ضحة، ميكن تقليل املخاطر ولكن اأي�ضا معرفة اأعرا�ض الإنذار 

املبكر �ضي�ضاعد يف �ضمان عالج اأ�ضرع لتقليل اأي �ضرر خطري.
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العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإلغاء اعالن �ضابق
الرخ�صة  القت�صادية بخ�صو�ض  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  بال�صم التجاري ور�صة الوادي  رقم:1019387 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، لل�صيارات  ال�صحراء 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
لتاجري  ال�ص�����ادة/قرطا�ض  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:1004426 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة زايد فاهد �صعيد ن�صيب املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف فاهد �صعيد ن�صيب املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
ماجي�صتك  ال�ص�����ادة/رويال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انفي�صمنت �ض.م.خ

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2633143 

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اىل/�صركة م�صاهمة خا�صة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صباركلز 

لغ�صيل ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2489398 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

برادايز للتكيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1095302 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/خوار  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يدوه لبيع املالب�ض اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2697746 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يونيفري�صال خلدمات الطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2521826 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اإع����������الن
وال�صيانة  للمقاولت  الورد  ن�صيم  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1143228 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / احمد حممد �صالح احمد املن�صورى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / احمد حممد �صالح احمد املن�صورى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اح�صان اهلل حممد خان �صاحى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة ن�صيم الورد للمقاولت وال�صيانة العامة ذ.م.م

NASEEM ALWARD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE COMPANY L.L.C

اإىل/ �صركة ن�صيم الورد للمقاولت وال�صيانه العامه - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

NASEEM ALWARD CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE COMPANY  - .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - 999

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367913  بتاريخ:   29 دي�صمرب 2021
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

تاريخ الولوية
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الإنرتنت  عرب  التجارة  وخ��دم��ات  املت�صلة  بالتجزئة  البيع  خدمات  ذل��ك  يف  مبا  بالتجزئة،  البيع  خدمات 
وب�صائع  الريا�صية  وامل��ع��دات  والب�صائع  ال�صخ�صية  بالب�صائع  يتعلق  ما  ذل��ك  يف  مبا  و�صيلة،  ب��اأي  املقدمة 
وم��ع��دات ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ب�����ص��ائ��ع ال��ف��اره��ة وال��ب�����ص��ائ��ع امل��ن��زل��ي��ة وال��ب�����ص��ائ��ع الإل��ك��رتون��ي��ة والب�صائع 
ال�صتهالكية والب�صائع الرقمية، مركبات لال�صتخدام على الأر�ض ويف اجلو وعلى املاء والب�صائع وامللحقات 
اخلا�صة بها، واملالب�ض وملحقات احليوانات الأليفة، والب�صائع ال�صتهالكية للحيوانات الأليفة، ومنتجات 
ومنتجات  بالب�صرة،  العناية  ومنتجات  ال�صحية،  الرعاية  ومنتجات  بال�صعر،  العناية  ومنتجات  التنظيف، 
العناية بالأ�صنان، ومنتجات غ�صل وكي املالب�ض، والتخزين، ولوازم احلفالت، البالونات، منتجات اخلياطة، 
الزي  الرتفيهية،  الب�صائع  الداخلي،  الديكور  اخل��ارج��ي،  الديكور  احل��دائ��ق،  منتجات  احلرفية،  املنتجات 
الكحولية،  امل�صروبات  املائدة،  اأدوات  ال�صموع،  املظالت،  الأمومة،  الأمومة، ب�صائع  املوحد، مالب�ض  الر�صمي 
الفوتوغرايف  والت�صوير  واملطبوعات  اللوحات  اإعالنات كبرية،  القوارب،  الطائرات،  املفرو�صات،  نوم،  فرا�ض 
ومتاثيل  واملقتناة  التذكارية  النقدية  والأوراق  والعمالت  الأخ��رى  الفنية  والأع��م��ال  واملنحوتات  والر�صم 
واإك�ص�صوارات  وال�صاعات،  واحللي،  واملجوهرات،  القدم،  ولبا�ض  الراأ�ض  واأغطية  واملالب�ض  والكتب  الألعاب 
الأزياء، واملن�صوجات، واملالب�ض الداخلية، ومالب�ض ال�صباحة، واملالب�ض الريا�صية، ورقع املالب�ض، والأقالم، 
وعلب  املحمول،  الهاتف  وملحقات  املنزلية،  والأدوات  والأث���اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات 
واأدوات  الهاتف املحمول، وواقيات �صا�صة للهواتف املحمولة، زينة للهاتف املحمول، واملل�صقات، وال�صيارات، 
والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ، 
واحلقائب  احل��م��ل،  وح��ق��ائ��ب  وال��ن��ظ��ارات،  طبية،  غ��ري  ت��وال��ي��ت  وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات 
ال�صفرية، وحقائب اليد، والب�صائع اجللدية، وحقائب اليد وجميع اأنواع احلقائب؛ بيع الب�صائع بالتجزئة 
باأي و�صيلة، مبا يف ذلك بيع التجزئة لكل من املالب�ض واأغطية الراأ�ض ولبا�ض القدم، واملجوهرات، وال�صاعات، 
ورقع  الريا�صية،  واملالب�ض  ال�صباحة،  ومالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي���اء،  واإك�ص�صوارات 
الهاتف  املنزلية، وملحقات  والأدوات  والأث��اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض، 
واملل�صقات،  املحمول،  للهاتف  زينة  املحمولة،  للهواتف  �صا�صة  وواق��ي��ات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول، 
واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات، 
ال�صعر، والقفازات، وم�صتح�صرات التجميل، وم�صتح�صرات تواليت غري طبية، والنظارات، وحقائب احلمل، 
باأي و�صيلة؛  اأنواع احلقائب  واحلقائب ال�صفرية، وحقائب اليد، والب�صائع اجللدية، وحقائب اليد وجميع 
خدمات التجارة عرب الإنرتنت، مبا يف ذلك خدمات التجارة عرب الإنرتنت املت�صلة باملالب�ض واأغطية الراأ�ض 
ومالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي��اء،  واإك�ص�صوارات  وال�صاعات،  واملجوهرات،  القدم،  ولبا�ض 
والأثاث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض،  الريا�صية، ورقع  ال�صباحة، واملالب�ض 
املحمولة،  للهواتف  �صا�صة  وواقيات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول،  الهاتف  وملحقات  املنزلية،  والأدوات 
ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات،  واملل�صقات،  املحمول،  للهاتف  زينة 
تواليت غري  وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات  والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة، 
طبية، والنظارات، وحقائب احلمل، واحلقائب ال�صفرية، وحقائب اليد، والب�صائع اجللدية، وحقائب اليد 
الغري مبا  الذكر، حل�صاب  الآنفة  الب�صائع  املنتجات، مبا فيها  ت�صكيلة من  اأن��واع احلقائب؛ جتميع  وجميع 
لق�صائم  بالتجزئة  البيع  وي�صر؛  ب�صهولة  و�صرائها  املنتجات  ه��ذه  معاينة  م��ن  امل�صتهلكني  جمهور  ميكن 
والأن�صطة  البحرية  وال��رح��الت  وال�صفر  بالإقامة  يتعلق  ما  ذل��ك  يف  مبا  الغري،  تخ�ض  وب��اق��ات  و�صفقات 
الراأ�ض  واأغطية  املالب�ض  ذل��ك  يف  مبا  الغري  حل�صاب  واخل��دم��ات  املنتجات  من  ت�صكيلة  جتميع  واملغامرات؛ 
ومالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي��اء،  واإك�ص�صوارات  وال�صاعات،  واملجوهرات،  القدم،  ولبا�ض 
والأثاث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض،  الريا�صية، ورقع  ال�صباحة، واملالب�ض 
املحمولة،  للهواتف  �صا�صة  وواقيات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول،  الهاتف  وملحقات  املنزلية،  والأدوات 
ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات،  واملل�صقات،  املحمول،  للهاتف  زينة 
تواليت غري  وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات  والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة، 
طبية، والنظارات، وحقائب احلمل، واحلقائب ال�صفرية، وحقائب اليد، والب�صائع اجللدية، وحقائب اليد 
وجميع اأنواع احلقائب، مبا ميكن جمهور امل�صتهلكني من معاينة و�صراء تلك املالب�ض واأغطية الراأ�ض ولبا�ض 
ال�صباحة،  الداخلية، ومالب�ض  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزياء،  واإك�ص�صوارات  وال�صاعات،  واملجوهرات،  القدم، 
والأدوات  والأث��اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض،  ورقع  الريا�صية،  واملالب�ض 
املنزلية، وملحقات الهاتف املحمول، وعلب الهاتف املحمول، وواقيات �صا�صة للهواتف املحمولة، زينة للهاتف 
للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والأل��ع��اب،  وال��دم��ى،  املطبخ،  واأدوات  وال�����ص��ي��ارات،  واملل�صقات،  املحمول، 
طبية،  غري  تواليت  وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات  والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض، 
والنظارات، وحقائب احلمل، واحلقائب ال�صفرية، وحقائب اليد، والب�صائع اجللدية، وحقائب اليد وجميع 
عرب  الب�صائع  طلب  كاتالوج  خ��الل  من  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي  وي�صر؛  ب�صهولة  احلقائب،  اأن���واع 
واأغطية  املالب�ض  من  لكل  بالربيد  الطلب  كتالوج  عرب  التجزئة  بيع  خدمات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  الربيد، 
الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي���اء،  واإك�ص�صوارات  وال�صاعات،  وامل��ج��وه��رات،  ال��ق��دم،  ولبا�ض  ال��راأ���ض 
الكتابة، والدفاتر، والقرطا�صية،  واأدوات  املالب�ض، والأقالم،  الريا�صية، ورقع  ال�صباحة، واملالب�ض  ومالب�ض 
للهواتف  �صا�صة  وواقيات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول،  الهاتف  وملحقات  املنزلية،  والأدوات  والأث��اث، 
اللعب،  واأدوات املطبخ، والدمى، والألعاب، واأدوات  املحمولة، زينة للهاتف املحمول، واملل�صقات، وال�صيارات، 
وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات  والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض 
اجللدية،  والب�صائع  اليد،  وحقائب  ال�صفرية،  واحلقائب  احلمل،  وحقائب  والنظارات،  طبية،  غري  تواليت 
موقع  خ��الل  م��ن  الن��رتن��ت  ع��رب  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  تقدمي  احلقائب؛  اأن���واع  وجميع  اليد  وحقائب 
ال��ك��رتوين مب��ا يف ذل��ك تقدمي خ��دم��ات البيع بالتجزئة ع��رب الن��رتن��ت م��ن خ��الل موقع ال��ك��رتوين لبيع 
املالب�ض واأغطية الراأ�ض ولبا�ض القدم، واملجوهرات، وال�صاعات، واإك�ص�صوارات الأزياء، واملن�صوجات، واملالب�ض 
والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق���الم،  املالب�ض،  ورق��ع  الريا�صية،  واملالب�ض  ال�صباحة،  ومالب�ض  الداخلية، 
والقرطا�صية، والأثاث، والأدوات املنزلية، وملحقات الهاتف املحمول، وعلب الهاتف املحمول، وواقيات �صا�صة 
للهواتف املحمولة، زينة للهاتف املحمول، واملل�صقات، وال�صيارات، واأدوات املطبخ، والدمى، والألعاب، واأدوات 
ال��ل��ع��ب، ودب��اب��ي�����ض ل��ل��زي��ن��ة، وال��دب��اب��ي�����ض، واإك�����ص�����ص��وارات ال�����ص��ع��ر، وال���ق���ف���ازات، وم�����ص��ت��ح�����ص��رات التجميل، 
اليد،  وح��ق��ائ��ب  ال�صفرية،  واحل��ق��ائ��ب  احل��م��ل،  وح��ق��ائ��ب  وال��ن��ظ��ارات،  طبية،  غ��ري  ت��وال��ي��ت  وم�صتح�صرات 
حمطة  عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي  احلقائب؛  اأن��واع  وجميع  اليد  وحقائب  اجللدية،  والب�صائع 
القدم،  ولبا�ض  ال��راأ���ض  واأغطية  باملالب�ض  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي  ذل��ك  يف  مبا  تلفزيونية 
واملجوهرات، وال�صاعات، واإك�ص�صوارات الأزياء، واملن�صوجات، واملالب�ض الداخلية، ومالب�ض ال�صباحة، واملالب�ض 
املنزلية،  والأدوات  والأث��اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض،  ورقع  الريا�صية، 
وملحقات الهاتف املحمول، وعلب الهاتف املحمول، وواقيات �صا�صة للهواتف املحمولة، زينة للهاتف املحمول، 
والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والأل��ع��اب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات،  واملل�صقات، 
والنظارات،  طبية،  غري  تواليت  وم�صتح�صرات  التجميل،  وم�صتح�صرات  والقفازات،  ال�صعر،  واإك�ص�صوارات 
اأنواع  وجميع  اليد  وحقائب  اجللدية،  والب�صائع  ال��ي��د،  وحقائب  ال�صفرية،  واحلقائب  احل��م��ل،  وحقائب 
اأو  املتحرك  اأو  الثابت  الهاتف  ع��رب  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  تقدمي  تلفزيونية؛  حمطة  ع��رب  احل��ق��ائ��ب، 
ذلك  يف  مبا  والال�صلكية،  ال�صلكية  الت�صالت  اأجهزة  من  غريها  اأو  بالإنرتنت  املت�صلة  املحمولة  الأجهزة 
وال�صاعات،  واملجوهرات،  القدم،  ولبا�ض  الراأ�ض  واأغطية  باملالب�ض  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي 
ورقع  الريا�صية،  واملالب�ض  ال�صباحة،  ومالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي���اء،  واإك�ص�صوارات 
الهاتف  املنزلية، وملحقات  والأدوات  والأث��اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض، 
واملل�صقات،  املحمول،  للهاتف  زينة  املحمولة،  للهواتف  �صا�صة  وواق��ي��ات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول، 
واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات، 
ال�صعر، والقفازات، وم�صتح�صرات التجميل، وم�صتح�صرات تواليت غري طبية، والنظارات، وحقائب احلمل، 
يتم  والتي  اأن��واع احلقائب،  اليد وجميع  والب�صائع اجللدية، وحقائب  اليد،  ال�صفرية، وحقائب  واحلقائب 
اأجهزة  من  غريها  اأو  بالإنرتنت  املت�صلة  املحمولة  الأج��ه��زة  اأو  املتحرك  اأو  الثابت  الهاتف  عرب  تقدميها 
ذلك  املبا�صر مبا يف  الت�صويق  بالتجزئة من خالل  البيع  تقدمي خدمات  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الت�صالت 
وال�صاعات،  واملجوهرات،  القدم،  ولبا�ض  الراأ�ض  واأغطية  باملالب�ض  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي 
ورقع  الريا�صية،  واملالب�ض  ال�صباحة،  ومالب�ض  الداخلية،  واملالب�ض  واملن�صوجات،  الأزي���اء،  واإك�ص�صوارات 
الهاتف  املنزلية، وملحقات  والأدوات  والأث��اث،  والقرطا�صية،  والدفاتر،  الكتابة،  واأدوات  والأق��الم،  املالب�ض، 
واملل�صقات،  املحمول،  للهاتف  زينة  املحمولة،  للهواتف  �صا�صة  وواق��ي��ات  املحمول،  الهاتف  وعلب  املحمول، 
واإك�ص�صوارات  والدبابي�ض،  للزينة،  ودبابي�ض  اللعب،  واأدوات  والألعاب،  والدمى،  املطبخ،  واأدوات  وال�صيارات، 
ال�صعر، والقفازات، وم�صتح�صرات التجميل، وم�صتح�صرات تواليت غري طبية، والنظارات، وحقائب احلمل، 
اأن��واع احلقائب، من خالل  اليد وجميع  والب�صائع اجللدية، وحقائب  اليد،  ال�صفرية، وحقائب  واحلقائب 
وتوفري  ت�صغيل  بالتجزئة؛  اخلدمات  تلك  �صراء  يخ�ض  فيما  وامل�صورة  املعلومات  تقدمي  املبا�صر؛  الت�صويق 
يف  وامل�صاعدة  امل�صورة  تقدمي  واخلدمات؛  الب�صائع  وم�صرتي  لبائعي  الإنرتنت  عرب  اللكرتونية  الأ�صواق 
وخدمات  لب�صائع  املبيعات  ترويج  لالآخرين؛  والإع���الن  الدعاية  الغري؛  وخدمات  ب�صائع  و�صراء  اختيار 
الغري؛ تنظيم وت�صغيل والإ�صراف على برامج ولء املتعاملني؛ تقدمي امل�صورة وامل�صاعدة يف اختيار الب�صائع 
واإقامة  تنظيم  الأ�صعار؛  مقارنة  خدمات  امل�صتهلك؛  ا�صت�صارات  لالآخرين؛  والإع��الن  الدعاية  واخلدمات؛ 
املعار�ض لأغرا�ض الدعاية والإعالن اأو لغايات جتارية اأو متعلقة بالتجارة؛ تقدمي معلومات حول الأعمال 
اإدارة  الأعمال؛  اإدارة  يف  امل�صاعدة  التكلفة؛  اأ�صعار  حتليل  ت�صويقية؛  واأبحاث  ودرا�صات  جتارية  معلومات  اأو 
الأعمال وال�صت�صارات التنظيمية؛ اأبحاث الأعمال؛ ا�صت�صارات الأعمال املهنية فيما يتعلق باأ�صحاب المتياز 

واملرخ�ض لهم؛ خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة فيما يتعلق مبا �صبق.  
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367840  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات  لالأزياء؛  جلدية  منتجات  تاأجري  املجوهرات؛  تاأجري  الأزي��اء؛  اإك�ص�صوارات  تاأجري  مالب�ض؛  تاأجري 
قانونية؛ خدمات اأمنية من اأجل احلماية املادية للممتلكات امللمو�صة والأفراد؛ خدمات ال�صالمة؛ خدمات 
الأمن؛ خدمات �صخ�صية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد؛ خدمات ال�صبكات الجتماعية 
املت�صوق  املنا�صب؛ خدمات املمتلكات املفقودة؛ خدمات  ال�صريك)ة(  عرب الإنرتنت؛ خدمات املواعدة واإيجاد 
العناية  خدمات  )ال��روح��ي(؛  التوجيه  روحية؛  لأغرا�ض  التاأمل  خدمات  الهوية؛  من  التحقق  ال�صخ�صي؛ 
ال�صخ�صية )خدمات تقدمي الرعاية غري الطبية(؛ تقدمي املعلومات وال�صت�صارات واخلدمات ال�صت�صارية 

ب�صاأن ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:  45

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   29 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  367968  
با�ص��م:  ويل برو�ض ال ال �صي

تاريخ الولوية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،80111 او  �صي  فيليدج،  ج��ري��ن��وود   ،200 �صويت  واي،  فاٍلنتيا  اإ����ض.   5347 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإ�صاءة الثنائية ال�صوء )ال ئي  اإ�صاءة كهربائية؛ تركيبات  اأمامية للمركبات؛ م�صابيح  اإ�صاءة  م�صابيح 
دي( و اإ�صاءة العالية الكثافة )ات�ض اي دي(؛ م�صابيح ال�صاءة؛ اأجهزة اإنارة للمركبات؛ اأ�صواء املركبات

الواق�عة بالفئة:  11
و�صف العالمة:  احلرف الالتيني  "M" داخل مربع بزوايا م�صتديرة حيث متتد منه اأ�صكال بزاوية.

ال�ص��رتاطات: 
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�ض على  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�صوبوج الطاف - بنغالدي�ض   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EA0169157( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0588640907

فقدان جواز �شفر
م���ارف���ت���ا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ال���ه���ن���د   ، �����ص����ي����ال  م������وت������و 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
يرجى   )P0614515(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363830  بتاريخ:   7 نوفمرب 2021
با�ص��م:  ويل برو�ض ال ال �صي  

تاريخ الولوية 
وعنوانه: 5347 اإ�ض. فاٍلنتيا واي، �صويت 200، جرينوود فيليدج، �صي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�صواء  الإ���ص��ارات؛  م�صابيح  ال�صبورة؛  م�صابيح  اخللفية؛  امل�صابيح  الأمامية؛  الأ�صواء  املركبات؛  اإ�صاءة  منتجات 
الزينة؛ ب�صيالت مل�صابيح الإك�ص�صوارات؛ جتميعات وحاويات واأطقم واأ�صالك وما يت�صل بها من قطع غيار لإ�صاءة 
لل�صوء  الباعث  الثنائي  وم�صابيح  واحلاويات  امل�صابيح  ب�صيالت  ذلك  يف  مبا  ال�صيارات  اإ�صاءة  منتجات  املركبات؛ 
ال�صيارات  م�صابيح  وب�صيالت  الأمامية  وامل�صابيح  دي(  اآي  )اإت�ض  الكثافة  عايل  التفريغ  وم�صابيح  دي(  اإي  )اإل 
اإي دي( لل�صيارات؛  وم�صابيح واأ�صواء املركبات وم�صابيح القيادة وجتميعات م�صابيح الثنائي الباعث لل�صوء )اإل 
واأجهزة الإ�صاءة للمركبات وتركيبات م�صابيح الثنائي الباعث لل�صوء )اإل اإي دي( وم�صابيح التفريغ عايل الكثافة 
)اإت�ض اآي دي( للمركبات والأ�صواء الإ�صافية لل�صيارات واأطقم الإ�صاءة للمركبات التي تتاألف من م�صابيح الثنائي 
الباعث لل�صوء )اإل اإي دي( وم�صابيح التفريغ عايل الكثافة )اإت�ض اآي دي( واأطقم حتويل الثنائي الباعث لل�صوء 
)اإل اإي دي( التي تتكون من م�صابيح الثنائي الباعث لل�صوء )اإل اإي دي( واأ�صالك و�صواميل وتعليمات ( واأطقم 
حتويل التفريغ عايل الكثافة )اإت�ض اآي دي( التي تتكون من م�صابيح التفريغ عايل الكثافة )اإت�ض اآي دي( واأ�صالك 
و�صواميل وتعليمات واأطقم حتويل الإ�صاءة لل�صيارات التي تتكون من اأ�صواء املركبات واأ�صالك و�صواميل وتعليمات     

الواق�عة بالفئة:  11
دائري  �صكل  داخ���ل  مميز  بخط  املكتوبة   "  GTR" الالتينية  الح���رف  م��ن  ال��ع��الم��ة  تتكون  و�صف العالمة:  

ومتبوعه بكلمة " Lighting" املكتوبة بخط مميز.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 
امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365299  بتاريخ:   24 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  كايزن بينت ميدل اي�صت �ض م ح تاريخ الولوية

وعنوانه: مكتب رقم ال بي 181204، جبل علي، دبي، المارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

)بويات(  دهانات  اأ�صباغ؛  ملونات؛  للدهانات؛  الالكيه؛ �صبغات؛ مرققات  الورني�ض؛  )البويات(؛  الدهانات 
لالأماكن الداخلية؛ دهانات )بويات( لالأماكن اخلارجية؛ دهانات )بويات( ر�ض؛ مغلظات للدهانات؛ اإ�صافات 
للوقاية؛  لل�صداأ  امللم�ض اخلارجي؛ م�صتح�صرات م�صادة  )بويات(  دهانات  )البويات(؛ طالءات؛  للدهانات 
الطالءات التي ت�صتخدم على احلوائط؛ مركبات مقاومة لعوامل الطق�ض؛ م�صتح�صرات لتجفيف الدهانات 
)البويات(؛ ملونات للخر�صانة؛ طالءات للخ�صب )دهانات(؛ الدهانات )البويات( ال�صناعية التي ت�صتخدم 
للوقاية  ت�صتخدم  التي  )البويات(  الدهانات  )ب��وي��ات(؛  دهانات  �صكل  على  لالأ�صطح  ط��الءات  املعادن؛  على 
احلوائط؛  اأ�صطح  يف  ال�صقوق  حل�صو  دهانات  هيئة  على  م��واد  للتاآكل؛  م�صادة  م�صتح�صرات  التعفن؛  من 
زينية؛  )بويات(  دهانات  اخلر�صانية؛  لالأر�صيات  )بويات(  دهانات  امل��اء؛  ت�صرب  من  للوقاية  م�صتح�صرات 
�صبغات للخ�صب م�صادة للفطريات وطاردة للماء؛ الدهانات )البويات( وامللونات والطالءات التي ت�صتخدم 

يف الإن�صاءات.
الواق�عة بالفئة:  2

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " NEO " باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365364  
با�ص��م:  دبي القاب�صة )�صركة ذات م�صئولية حمدودة( 

تاريخ الولوية 
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �صارع ال�صيخ زايد،  �ض ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
م�صفرة  بطاقات  م�صفرة؛  بطاقات  النقالة؛  الهواتف  لتطبيقات  احلا�صوب  برجميات  احلا�صوب؛  برجميات 
حتتوي على ق�صائم و�صندات ذات قيمة؛ بطاقات هدايا مغناطي�صية م�صفرة؛ بطاقات �صداد مدفوعة م�صبقاً؛ 
قارئات البطاقات اللكرتونية؛ تطبيقات برجمية للهواتف النقالة قابلة للتنزيل لال�صتخدام على الأجهزة 
حمافظ  واملكافاآت؛  ال��ولء  برامج  من  كجزء  للتنزيل  قابل  حمتوى  للتنزيل؛  قابلة  من�صورات  ال�صخ�صية؛ 
بطاقات  اإلكرتونية؛  اأو  رقمية  كمحفظة  ل�صتخدامها  للتنزيل  قابلة  برجميات  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية 
احلا�صوب  برجميات  رقمية؛  �صداد  بطاقات  م�صبقاً؛  مدفوعة  اإلكرتونية  بطاقات  الإلكرتونية؛  ال�صداد 

لال�صتخدام مع بطاقات ال�صداد الإلكرتونية؛ قواعد البيانات الإلكرتونية؛ قواعد البيانات التفاعلية.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  كلمة " TickIt" لي�ض لها معنى باللغة العربية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365366  بتاريخ:   24 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  دبي القاب�صة )�صركة ذات م�صئولية حمدودة( 

تاريخ الولوية
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �صارع ال�صيخ زايد،  �ض ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة  واملكافاآت واجلوائز؛  ال��ولء واحلوافز  برامج  الت�صويق؛ خدمات  والإع��الن؛ خدمات  الدعاية  خدمات 
�صلع وخدمات  ترويج  واملكافاآت واجلوائز؛  الولء واحلوافز  برامج  واإ�صراف على خدمات  وت�صغيل  وتنظيم 
الآخرين من خالل برامج مكافاآت الولء؛ ترويج املبيعات عرب برامج مكافاآت الولء؛ اإدارة وتنظيم وت�صغيل 
ذلك  برامج اخل�صومات، مبا يف  والإ���ص��راف على  وت�صغيل  وتنظيم  اإدارة  الع�صوية؛  برامج  والإ���ص��راف على 
الإنرتنت؛ خدمات جتميع  بالتجزئة عرب  البيع  الع�صوية؛ خدمات  ا�صتخدام بطاقة خ�صومات  من خالل 
ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري لتمكني الزبائن من م�صاهدة تلك ال�صلع ب�صهولة و�صرائها؛ خدمات تاأمني 
اإدارة  امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإع��الن يف و�صائل الإع��الم؛  اأو توفري لالآخرين؛ تاأجري 
من  كجزء  العمالء  بيانات  جتميع  حا�صوبية؛  بيانات  قواعد  يف  العمالء  بيانات  جتميع  البيانات؛  قواعد 
برامج الولء واملكافاآت؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عرب 
الإنرتنت املقدمة جنباً اإىل جنب مع برامج الولء واملكافاآت؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع واخلدمات 
ل�صالح الغري لتمكني الزبائن من م�صاهدة تلك ال�صلع ب�صهولة و�صرائها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع 

35 اخلدمات املذكورة اأعاله.  الواق�عة بالفئة:  
و�صف العالمة:  كلمة " TickIt" لي�ض لها معنى باللغة العربية 

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365474  بتاريخ:  25 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  الحتاد للطريان

تاريخ الولوية 
وعنوانه: �ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
واإلكرتونية  رقمية  وق�صائم  بطاقات  اإ�صدار  م�صبقاً؛  مدفوعة  واإلكرتونية  رقمية  وق�صائم  بطاقات  اإ�صدار 
ذات قيمة مدفوعة م�صبقاً ل�صتخدامها كتذاكر �صفر اإلكرتونية؛ اإ�صدار بطاقات وق�صائم ذات قيمة خمزنة 
لل�صفر والرحالت املدفوعة م�صبقاً؛ خدمات بطاقة ال�صحن والبطاقات ذات القيمة املخزنة املدفوعة م�صبقاً؛ 
خدمات املحفظة الإلكرتونية والرقمية؛ توفري الأموال الإلكرتونية وخدمات حتويل العمالت، وخدمات 
ا�صرتداد  وت�صويتها؛  املعامالت  امل�صادقة على  النقدي، وخدمات  ال�صرف  الإلكرتونية، وخدمات  املدفوعات 
العميل  برنامج ع�صوية  توفري  القيمة كجزء من  ذات  ال�صندات  اإ�صدار  القيمة؛  ذات  ال�صندات  )ا�صتخدام( 
اإ�صدار  اأو �صندات ذات قيمة فيما يتعلق بربامج ولء العمالء؛  اإ�صدار ق�صائم  خلدمات اخل�صم والئتمان؛ 
الق�صائم؛ اإ�صدار ال�صندات والكوبونات والق�صائم ذات القيمة؛ توفري املعلومات وامل�صورة فيما يتعلق بجميع 

اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  36

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " WORLDPASS " باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365475  بتاريخ:   25 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  الحتاد للطريان

تاريخ الولوية 
وعنوانه: �ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�صلع؛ تنظيم الرحالت وال�صفر؛ خدمات ا�صت�صارات ال�صفر؛ خدمات ال�صفر؛ خدمات النقل 
وخدمات  ال�صياحية  الأماكن  ارتياد  ال�صفر؛  وكالت  حجز  خدمات  والأ�صخا�ض؛  الب�صائع  وت�صليم  نقل  الربيدي؛ 
تنظيم الرحالت الربية والبحرية؛ خدمات حزم العطالت لتنظيم الرحالت وال�صفر؛ خدمات املعلومات ال�صياحية؛ 
خدمات تاأجري املركبات؛ خدمات ركن املركبات؛ خدمات تاأجري الطائرات؛ خدمات خطوط الطريان؛ خدمات نقل 
امل�صافرين؛ خدمات نقل ال�صحنات؛ خدمات تخزين ال�صحنات؛ خدمات النقل اجلوي؛ خدمات الليموزين؛ خدمات 
املدفوعة  الطريان  حجوزات  الطريان؛  حجوزات  خدمات  املركبات؛  تاأجري  خدمات  )التاك�صي(؛  الأج��رة  �صيارات 
م�صبقاً؛ تقدمي معلومات ب�صاأن الرحالت اجلوية؛ تنظيم الرحالت اجلوية؛ حجز تذاكر الرحالت اجلوية املتعددة؛ 
ال�صياحية؛ خدمات حجز  اجل��ولت  ال�صفر؛ خدمات حجز  رح��الت  متعددة؛ حجز  لوجهات  ال�صفر  ت�صاريح  حجز 
املتعلقة  وال�صت�صارات  امل�صورة  خدمات  اجلوية؛  الرحالت  تنظيم  للعطالت؛  ال�صفر  حجز  خدمات  النقل؛  و�صائل 
احلجز  خ��دم��ات  املعلومات؛  خ��دم��ات  اأو  ال�صفر  ح��ج��وزات  ال�صفر؛  وك���الت  خ��دم��ات  اجل��وي��ة؛  اخل��ط��وط  بخدمات 
وحجوزات ال�صفر والعطالت واجلولت ال�صياحية؛ تنظيم ال�صفر للعطالت؛ معلومات ال�صفر؛ مرافقة امل�صافرين؛ 
ترتيب تاأ�صريات ال�صفر ووثائق ال�صفر للم�صافرين اإىل اخلارج؛ خدمات دليل ال�صفر؛ تنظيم رحالت العمل؛ خدمات 

حجز التذاكر؛ تقدمي املعلومات وال�صت�صارات واخلدمات ال�صت�صارية فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات.
39 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " WORLDPASS " باأحرف لتينية  و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 
امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365635  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

15 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�صتحمام؛  اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
قطع مالب�ض �صفلية )مالب�ض(؛ �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض  قطع  ال�صوف؛  من 
برن�ض  قلن�صوة؛  ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ���ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛ 
داخلية؛  ن�صائية  قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض  للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛  )اأغطية 
لل�صاق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�صائية  للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض  مالب�ض 
)بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ �صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال 
اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة 
جاكيتات  )مالب�ض(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ض  ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ 
�صراويل  �صورتات ق�صرية؛ �صرتات؛  ريا�صية؛ �صرتات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض  �صالت؛ قم�صان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�ض �صباحة للرجال؛ مالب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية 
باإ�صبع؛ لبا�ض قدم  القدم؛ �صبا�صب  )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض 
لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ 

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم.
الواق�عة بالفئة:  25 

عبارة "GILLY HICKS GO BREEZE" مكتوبة بحروف لتينية و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458   

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365636  
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

15 يوليو 2021 تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ض(؛  اأحزمة  ا�صتحمام؛  اأرواب  ا�صتحمام؛  �صراويل  ا�صتحمام؛  اأث��واب  )مالب�ض(؛  لالأطفال  �صراويل  املالب�ض؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ض  ع��ب��اءات؛  ق�صرية(؛  ن�صوية  )���ص��رتات  قمي�صولت  حتتية؛  ق�صرية  �صراويل  )مالب�ض(؛  �صفلية  مالب�ض 
مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات من ال�صوف؛ قطع 
ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛  قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض 
مفتوحة؛ لفاعات راأ�ض؛ كنزات �صوفية ذات قلن�صوة؛ �صرتات قطنية ذات قلن�صوة؛ برن�ض )اأغطية للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض 
جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�ض  للمواليد؛  مالب�ض  داخلية؛  ن�صائية  مالب�ض  حمبوكة؛  قم�صان  )مالب�ض(؛  جاكيتات  حمبوكة؛ 
مالب�ض مريحة؛ مالب�ض ن�صائية داخلية؛ اأغطية لل�صاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ 
�صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة 
اأ�صرطة حول ياقات املالب�ض؛ ربطات عنق؛ مالب�ض ليلية؛ مالب�ض خارجية؛ بيجامات؛  للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ 
قبعات للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ 
ق�صرية؛  �صورتات  ثقيلة؛  �صرتات  ريا�صية؛  مالب�ض  ق�صرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�صان؛  �صالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ض 
قطع  كم؛  ن�صف  قم�صان  اأكمام؛  ب��دون  بلوزات  للن�صاء؛  �صباحة  مالب�ض  للرجال؛  �صباحة  مالب�ض  ثقيلة؛  طويلة  �صراويل  �صرتات؛ 
مالب�ض علوية )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض القدم؛ �صبا�صب باإ�صبع؛ لبا�ض 
قدم لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ اأغطية 

. وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم. 
الواق�عة بالفئة:  25 

و�صف العالمة:  عبارة " GILLY HICKS GO BOOST" مكتوبة بحروف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365369  
با�ص��م:  دبي القاب�صة )�صركة ذات م�صئولية حمدودة( 

تاريخ الولوية
وعنوانه: مكتب ملك اأبراج الإمارات، �صارع ال�صيخ زايد،  �ض ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإ�صدار �صندات ذات قيمة كمكافاأة على ولء العمالء؛ اإ�صدار الق�صائم والأر�صدة واخل�صومات وغريها من 
ال�صندات ذات القيمة فيما يتعلق بربامج ولء العمالء واحلوافز واملكافاآت واجلوائز؛ ا�صرتداد )ا�صتخدام( 
الرموز ذات القيمة؛ اإ�صدار بطاقات القيمة املخزنة كمكافاأة على ولء العمالء؛ اإ�صدار ال�صندات ذات القيمة 
مدفوعات  اإج��راء  م�صبقاً؛  املدفوعة  الهدايا  ق�صائم  الهدايا؛  ق�صائم  العميل؛  ع�صوية  برنامج  من  كجزء 
بطاقات  خدمات  ال�صداد؛  بطاقات  خدمات  ال�صداد؛  خدمات  واملكافاآت؛  ال��ولء  برنامج  من  كجزء  للعمالء 
معاجلة  وامل��ك��اف��اآت؛  ال��ولء  برنامج  من  كجزء  الإلكرتونية  ال�صداد  بطاقات  اإ���ص��دار  الإلكرتونية؛  ال�صداد 
املحفظة  خدمات  الإلكرتونية؛  واملحافظ  واملكافاآت  ال��ولء  بطاقات  اإىل  الئتمان  بطاقات  من  املدفوعات 

الإلكرتونية اأو الرقمية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  36

و�صف العالمة:  كلمة " TickIt" لي�ض لها معنى باللغة العربية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365381  بتاريخ:   24 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  �صانيل ا�ض ايه ار ال

تاريخ الولوية 
وعنوانه: كاي دي جرنال-جوي�صن 24، 1204 جنيف، �صوي�صرا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعادن النفي�صة وكل خليط منها؛ املجوهرات والأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة؛ عقيق؛ 
�صاعات منبهة؛ �صبائك من معادن نفي�صة؛ متائم )جموهرات(؛ مثبتات )ل�صاعات احلائط و�صاعات اجليب واليد(؛ �صاعات 
نووية )متناهية الدقة(؛ نيا�صني اأو اأو�صمة من معادن نفي�صة؛ اأجزاء اأ�صطوانية )ل�صاعات احلائط و�صاعات اجليب واليد(؛ 
خرز ل�صنع املجوهرات؛ �صناديق من معادن نفي�صة؛ اأ�صاور )جموهرات(؛ دبابي�ض للزينة )جموهرات(؛ هياكل جذعية من 
معادن نفي�صة؛ اأحجار كرمية غري م�صقولة ل�صنع املجوهرات؛ قالئد �صل�صلية )جموهرات(؛ حلي �صغرية )جموهرات(؛ 
كرونوغرافات )موؤقتات م�صجلة( )�صاعات(؛ كرونومرتات )موؤقتات دقيقة(؛ اأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة؛ كرونو�صكوبات 
)موؤقتات اإلكرتونية ال�صبط(؛ م�صابك للمجوهرات؛ عقارب ال�صاعات؛ علب �صاعات؛ �صاعات كبرية؛ �صاعات كبرية و�صاعات 
نحا�صية؛  م�صكوكات  رئي�صية(؛  )�صاعات  �صابطة  �صاعات  نقدية؛  قطع  جمتزعة؛  جموهرات  ال�صاعات؛  اآليات  كهربائية؛ 
زمامات )مرابط( لأكمام القم�صان؛ وجوه ال�صاعات املدرجة )�صناعة ال�صاعات الكبرية وال�صاعات عموما(؛ ما�ض؛ اأقراط؛ 
للقبعات من معادن  ذهبية )جموهرات(؛ حلي  اأو مطرق؛ خيوط  نفي�صة؛ ذهب غري م�صغول  متاثيل �صغرية من معادن 
م�صغول؛  ن�صف  اأو  م�صغول  غري  اأ�صود  كهرمان  )جموهرات(؛  عاج  اإيريديوم؛  نفي�صة؛  معادن  من  ت�صكيل  �صبائك  نفي�صة؛ 
املجوهرات؛  لفافات  ال�صغرية؛  املجوهرات  قطع  امل��ج��وه��رات؛  �صناديق  جم��وه��رات؛  الأ�صفر؛  الكهرمان  من  جم��وه��رات 
لل�صاعات  اآلت  ميداليات؛  �صورة )جموهرات(؛  لو�صع  تفتح  �صال�صل �صغرية(؛ مدلة  اأو  للمفاتيح )حلي �صغرية  حلقات 
الأ�صود؛ حلي  الكهرمان  دبابي�ض حلي؛ حلي من  )اأحجار كرمية(؛  زيتوين  فلز  وال�صاعات؛ قالئد )جموهرات(؛  الكبرية 
بندول )�صاعات  امل�صغوط؛ لآلئ )جموهرات(؛  الكهرمان  اأوزميوم؛ بالديوم؛ جموهرات مقلدة؛ لآيل من  )جموهرات(؛ 
اأحجار  م�صغولة؛  ن�صف  اأو  م�صغولة  غري  نفي�صة  معادن  )معدن(؛  بالتني  )جم��وه��رات(؛  زينة  دبابي�ض  و�صاعات(؛  كبرية 
�صبه  اأحجار  روثينيوم؛  )جم��وه��رات(؛  خ��وامت  رودي��وم؛  للمجوهرات؛  تقدمي  �صناديق  لل�صاعات؛  تقدمي  �صناديق  كرمية؛ 
)�صبينل(  بلخ�ض  مطرقة؛  اأو  م�صغولة  غري  ف�صة  )جم��وه��رات(؛  ف�صية  خيوط  نفي�صة؛  معادن  من  اأحذية  حلي  كرمية؛ 
)اأحجار كرمية(؛ حلقات م�صقوقة من معادن نفي�صة للمفاتيح؛ ف�صة مغزولة )اأ�صالك ف�صية(؛ ن�صب من معادن نفي�صة؛ 
�صاعات توقيت؛ �صاعات �صم�صية؛ خيوط من معادن نفي�صة )جموهرات(؛ م�صابك ربطات العنق؛ �صيور ال�صاعات؛ �صال�صل 
�صاعات؛  ال�صاعات؛  عقارب  �صاعات(؛  غيار  )قطع  لل�صاعات  علب  لل�صاعات؛  �صاعات/بلور  زجاج  �صاعات؛  نواب�ض  لل�صاعات؛ 

اأ�صغال فنية من معادن نفي�صة؛ �صاعات يد. الواق�عة بالفئة:  14
كلمة "CRUSH" مكتوبة باللغة الإجنليزية و�صف العالمة:  

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   24 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365299  
با�ص��م:  كايزن بينت ميدل اي�صت �ض م ح

تاريخ الولوية 
وعنوانه: مكتب رقم ال بي 181204، جبل علي، دبي، المارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
)بويات(  دهانات  اأ�صباغ؛  ملونات؛  للدهانات؛  الالكيه؛ �صبغات؛ مرققات  الورني�ض؛  )البويات(؛  الدهانات 
لالأماكن الداخلية؛ دهانات )بويات( لالأماكن اخلارجية؛ دهانات )بويات( ر�ض؛ مغلظات للدهانات؛ اإ�صافات 
للوقاية؛  لل�صداأ  امللم�ض اخلارجي؛ م�صتح�صرات م�صادة  )بويات(  دهانات  )البويات(؛ طالءات؛  للدهانات 
الطالءات التي ت�صتخدم على احلوائط؛ مركبات مقاومة لعوامل الطق�ض؛ م�صتح�صرات لتجفيف الدهانات 
)البويات(؛ ملونات للخر�صانة؛ طالءات للخ�صب )دهانات(؛ الدهانات )البويات( ال�صناعية التي ت�صتخدم 
للوقاية  ت�صتخدم  التي  )البويات(  الدهانات  )ب��وي��ات(؛  دهانات  �صكل  على  لالأ�صطح  ط��الءات  املعادن؛  على 
احلوائط؛  اأ�صطح  يف  ال�صقوق  حل�صو  دهانات  هيئة  على  م��واد  للتاآكل؛  م�صادة  م�صتح�صرات  التعفن؛  من 
زينية؛  )بويات(  دهانات  اخلر�صانية؛  لالأر�صيات  )بويات(  دهانات  امل��اء؛  ت�صرب  من  للوقاية  م�صتح�صرات 
�صبغات للخ�صب م�صادة للفطريات وطاردة للماء؛ الدهانات )البويات( وامللونات والطالءات التي ت�صتخدم 

يف الإن�صاءات.
الواق�عة بالفئة:  2

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " NEO " باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   25 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365473  
با�ص��م:  الحتاد للطريان

تاريخ الولوية 
وعنوانه: �ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الت�صويق  خدمات  التجارية؛  الأع��م��ال  اإدارة  خدمات  الأع��م��ال؛  اإدارة  خدمات  والإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
والرتويج؛ الدعاية والإعالن عن طريق الربيد؛ توزيع مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع املنتجات لأغرا�ض 
اإدارة وتنظيم واإدارة خدمات برنامج الولء  الدعاية والإع��الن؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ 
واحلوافز واملكافاآت؛ خدمات الت�صويق والرتويج يف جمال ال�صفر؛ ا�صت�صارات اإدارة الأعمال يف جمال ال�صفر؛ 
املبيعات من  ترويج  وال�صفر؛  الطريان  والإع��الن عن خدمات  والدعاية  الرتويج  امل�صتهلك؛  برامج حوافز 
البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت لبيع تذاكر الطريان؛ خدمات  خالل برامج ولء العمالء؛ خدمات متاجر 
واخلدمات  ال�صلع  تلك  م�صاهدة  من  الزبائن  لتمكني  الغري  ل�صالح  واخلدمات  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع 

ب�صهولة و�صرائها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " WORLDPASS " باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365637  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

30 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ض(؛  اأحزمة  ا�صتحمام؛  اأرواب  ا�صتحمام؛  �صراويل  ا�صتحمام؛  اأث��واب  )مالب�ض(؛  لالأطفال  �صراويل  املالب�ض؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ض  ع��ب��اءات؛  ق�صرية(؛  ن�صوية  )���ص��رتات  قمي�صولت  حتتية؛  ق�صرية  �صراويل  )مالب�ض(؛  �صفلية  مالب�ض 
مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات من ال�صوف؛ قطع 
ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛  قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض 
مفتوحة؛ لفاعات راأ�ض؛ كنزات �صوفية ذات قلن�صوة؛ �صرتات قطنية ذات قلن�صوة؛ برن�ض )اأغطية للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض 
جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�ض  للمواليد؛  مالب�ض  داخلية؛  ن�صائية  مالب�ض  حمبوكة؛  قم�صان  )مالب�ض(؛  جاكيتات  حمبوكة؛ 
مالب�ض مريحة؛ مالب�ض ن�صائية داخلية؛ اأغطية لل�صاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ 
�صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة 
اأ�صرطة حول ياقات املالب�ض؛ ربطات عنق؛ مالب�ض ليلية؛ مالب�ض خارجية؛ بيجامات؛  للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ 
قبعات للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ 
ق�صرية؛  �صورتات  ثقيلة؛  �صرتات  ريا�صية؛  مالب�ض  ق�صرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�صان؛  �صالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ض 
قطع  كم؛  ن�صف  قم�صان  اأكمام؛  ب��دون  بلوزات  للن�صاء؛  �صباحة  مالب�ض  للرجال؛  �صباحة  مالب�ض  ثقيلة؛  طويلة  �صراويل  �صرتات؛ 
مالب�ض علوية )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض القدم؛ �صبا�صب باإ�صبع؛ لبا�ض 
قدم لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ اأغطية 

وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم.
الواق�عة بالفئة:  25 

عبارة " YPB YOUR PERSONAL BEST" مكتوبة بحروف لتينية  و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365638  
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

30 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

والزيوت  والعطور  وال�صابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض  املتعلقة  التجزئة  متاجر  خدمات 
والنظارات  ال�صم�صية  والنظارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول  التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية 
الب�صرية واإك�ص�صوارات الهواتف واإك�ص�صوارات اأجهزة احلا�صوب واإك�ص�صوارات الأجهزة الإلكرتونية ال�صمعية 
خدمات  ال�صعر؛  واإك�ص�صوارات  الن�صيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�صية  واأ�صناف  واملجوهرات  واملرئية 
والزيوت  والعطور  وال�صابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض  املتعلقة  املبا�صرة  التجزئة  متاجر 
والنظارات  ال�صم�صية  والنظارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول  التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية 
الب�صرية واإك�ص�صوارات الهواتف واإك�ص�صوارات اأجهزة احلا�صوب واإك�ص�صوارات الأجهزة الإلكرتونية ال�صمعية 

واملرئية واملجوهرات واأ�صناف القرطا�صية واحلقائب واملنتجات الن�صيجية واإك�ص�صوارات ال�صعر.
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  عبارة " YPB YOUR PERSONAL BEST" مكتوبة بحروف لتينية
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365639  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

30 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�صتحمام؛  اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
قطع مالب�ض �صفلية )مالب�ض(؛ �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض  قطع  ال�صوف؛  من 
برن�ض  قلن�صوة؛  ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ���ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛ 
داخلية؛  ن�صائية  قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض  للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛  )اأغطية 
لل�صاق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�صائية  للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض  مالب�ض 
)بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ �صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال 
اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة 
جاكيتات  )مالب�ض(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ض  ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ 
�صراويل  �صورتات ق�صرية؛ �صرتات؛  ريا�صية؛ �صرتات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض  �صالت؛ قم�صان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�ض �صباحة للرجال؛ مالب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية 
باإ�صبع؛ لبا�ض قدم  القدم؛ �صبا�صب  )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض 
لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ 

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم.
الواق�عة بالفئة:  25 

و�صف العالمة:  عبارة " YPB " مكتوبة بحروف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365640  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

30 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

والزيوت  والعطور  وال�صابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض  املتعلقة  التجزئة  متاجر  خدمات 
والنظارات  ال�صم�صية  والنظارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول  التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية 
الب�صرية واإك�ص�صوارات الهواتف واإك�ص�صوارات اأجهزة احلا�صوب واإك�ص�صوارات الأجهزة الإلكرتونية ال�صمعية 
خدمات  ال�صعر؛  واإك�ص�صوارات  الن�صيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�صية  واأ�صناف  واملجوهرات  واملرئية 
والزيوت  والعطور  وال�صابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض  املتعلقة  املبا�صرة  التجزئة  متاجر 
والنظارات  ال�صم�صية  والنظارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول  التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية 
الب�صرية واإك�ص�صوارات الهواتف واإك�ص�صوارات اأجهزة احلا�صوب واإك�ص�صوارات الأجهزة الإلكرتونية ال�صمعية 

واملرئية واملجوهرات واأ�صناف القرطا�صية واحلقائب واملنتجات الن�صيجية واإك�ص�صوارات ال�صعر.
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  عبارة " YPB " مكتوبة بحروف لتينية
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  28 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  365641  
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

19 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛ اأرواب ا�صتحمام؛ اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛ قطع  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
اأطفال؛ معاطف؛  ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض  �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات  �صفلية )مالب�ض(؛  مالب�ض 
اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات من ال�صوف؛  مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ 
قطع مالب�ض �صفلية من ال�صوف؛ �صديرات ن�صائية من ال�صوف؛ مالب�ض من الفرو )مالب�ض(؛ قفازات )مالب�ض(؛ �صديرات 
للراأ�ض( )مالب�ض(؛  )اأغطية  ذات قلن�صوة؛ برن�ض  ذات قلن�صوة؛ �صرتات قطنية  راأ���ض؛ كنزات �صوفية  ن�صائية مفتوحة؛ لفاعات 
جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛ قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض ن�صائية داخلية؛ مالب�ض للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ 
جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض ن�صائية داخلية؛ اأغطية لل�صاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ 
قم�صان  رجالية؛  داخلية  مالب�ض  اليومي؛  لال�صتعمال  مالب�ض  املنزيل؛  لال�صتعمال  طويلة  �صراويل  الأكمام؛  طويلة  قم�صان 
اأ�صرطة حول ياقات املالب�ض؛ ربطات عنق؛ مالب�ض  ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ 
ليلية؛ مالب�ض خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ 
معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �صالت؛ قم�صان؛ تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض 
للن�صاء؛  �صباحة  مالب�ض  للرجال؛  �صباحة  مالب�ض  ثقيلة؛  طويلة  �صراويل  �صرتات؛  ق�صرية؛  �صورتات  ثقيلة؛  �صرتات  ريا�صية؛ 
بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة 
للرياح؛ لبا�ض القدم؛ �صبا�صب باإ�صبع؛ لبا�ض قدم لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات 

)اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم.
الواق�عة بالفئة:  25 

و�صف العالمة:  عبارة " GILLY GO " مكتوبة بحروف لتينية
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم 
امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365642  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

19 يوليو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�صابون  الراأ�ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����ص�����ص��وارات  الب�صرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�صم�صية  وال��ن��ظ��ارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول 
واأ�صناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�صمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ص�صوارات  احلا�صوب  اأجهزة  واإك�ص�صوارات 
القرطا�صية واحلقائب واملنتجات الن�صيجية واإك�ص�صوارات ال�صعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�صرة املتعلقة 
التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�صابون  الراأ�ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����ص�����ص��وارات  الب�صرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�صم�صية  وال��ن��ظ��ارات  وال�صموع  لل�صعر  )لو�صن(  والغ�صول 
واأ�صناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�صمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ص�صوارات  احلا�صوب  اأجهزة  واإك�ص�صوارات 
القرطا�صية واحلقائب واملنتجات الن�صيجية واإك�ص�صوارات ال�صعر؛ تنظيم وت�صغيل والإ�صراف على برامج ولء 
املتعاملني؛ ت�صويق ال�صلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�صتعمال �صفراء العالمات التجارية 

وو�صائل الت�صال الجتماعي 
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  عبارة " GILLY GO " مكتوبة بحروف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  365643  بتاريخ:   28 نوفمرب 2021 
با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال

04 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�صتحمام؛  اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
قطع مالب�ض �صفلية )مالب�ض(؛ �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض  قطع  ال�صوف؛  من 
برن�ض  قلن�صوة؛  ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ���ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛ 
داخلية؛  ن�صائية  قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض  للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛  )اأغطية 
لل�صاق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�صائية  للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض  مالب�ض 
)بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ �صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال 
اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة 
جاكيتات  )مالب�ض(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ض  ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ 
�صراويل  �صورتات ق�صرية؛ �صرتات؛  ريا�صية؛ �صرتات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض  �صالت؛ قم�صان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�ض �صباحة للرجال؛ مالب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية 
باإ�صبع؛ لبا�ض قدم  القدم؛ �صبا�صب  )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض 
لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ 

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم.
الواق�عة بالفئة:  25 

عبارة " GILLY GO " مكتوبة بحروف لتينية و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   12 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  366451  
با�ص��م:  ايه تي جي �صيلون )بي يف تي( ليمتد

1 دي�صمرب 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: �صبور رود 7، فيز 2، اأي بي زد، َكتوناَيكي، �صريالنكا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
قفازات اأمان؛ قفازات اأمان �صناعية. 

الواق�عة بالفئة:  9
مميزة  لتينية  ب��اأح��رف  "VIROSAN" مكتوبة  كلمة   م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:   و�صف 

حماطة بعدة دوائر
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

GILLY HICKS GO BREEZE
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املال والأعمال

�شند تطلق ا�شرتاتيجيتها اجلديدة 
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اأم�ض �صركة �صند اململوكة ل�صركة مبادلة لال�صتثمار “مبادلة” عن 
ال�صناعية  اخلدمات  تعزيز  اإىل  الهادفة  اجلديدة  ا�صرتاتيجيتها  اإط��الق 
قطاعات  وت�صمل  لتتو�صع  والطاقة  الطريان  قطاع  يف  تقدمها  كانت  التي 
�صناعية جديدة وحيوية. كما قامت ال�صركة بتعيني من�صور جناحي، نائب 
لقيادة  لها  جديد  تنفيذي  كرئي�ض  حالياً،  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
و�صيتوىل  اجل��دي��دة،  ال�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  النمو  م��ن  التالية  امل��رح��ل��ة 

جناحي من�صب الرئي�ض التنفيذي ل�صند اعتباراً من ام�ض.
وياأتي الإعالن عن اإطالق ال�صرتاتيجية اجلديدة وتعيني جناحي رئي�صاً 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  اإىل دعم  الهادفة  اإطار جهودها  ل�صند يف  تنفيذياً 
م�صاهمة  م�صاعفة  اإىل  تهدف  التي  مليار”،   300 “م�صروع  لل�صناعة 
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل لالإمارات باأكر من ال�صعف 
لي�صل اإىل 300 مليار درهم بحلول عام 2031. و�صت�صاهم ال�صرتاتيجية 
اجلديدة ل�صند يف دعم اأجندة التنويع القت�صادي وتكري�ض موقع الدولة 
كمركز �صناعي عاملي، حيث �صتعمل ال�صركة على تنويع اخلدمات ال�صناعية 
يف  املتقدمة  التقنيات  توظيف  عرب  التكامل  م�صتوى  ورف��ع  تقدمها  التي 
عملياتها.  وقال بدر �صليم �صلطان العلماء، املدير التنفيذي لوحدة املجمعات 
ال�صرتاتيجية التابعة ملن�صة ال�صتثمار يف الإمارات يف �صركة مبادلة ورئي�ض 
الثورة  تقنيات  توظيف  تعزيز  على  تعمل  ال�صركة  اإن  �صند  اإدارة  جمل�ض 
ال�صناعية الرابعة يف اأعمالها، وهو ما �صيحدث نقلة نوعية يف ال�صركة ويف 
اخلدمات ال�صناعية التي تقدمها. و�صت�صاهم اخلربة الكبرية ل�صركة �صند، 
والتي تزيد على ثالثة عقود يف قطاع الطريان والطاقة، يف تعزيز قدرتها 
على خو�ض- مرحلة جديدة وتو�صيع نطاق اأعمالها لتكون اخليار الأمثل 

يف جمال تقدمي اخلدمات ال�صناعية. 
وي���اأت���ي ت��ع��ي��ني م��ن�����ص��ور ج��ن��اح��ي ملا 
وا���ص��ع��ة يف جمال  م��ن خ���ربة  ميتلكه 
املرحلة  ليقود  ال�صناعية  اخل��دم��ات 
وتوجيهها  بنجاح،  لل�صركة  التالية 
من  متكنها  مبتكرة  ح��ل��ول  لتقدمي 
النمو خالل املرحلة املقبلة. وين�صجم 
مع  اجل��دي��دة  ال�صرتاتيجية  اط��الق 
يف  ال�صتثمارات  قطاع  ا�صرتاتيجية 
الإم������ارات يف م��ب��ادل��ة وال����ذي يهدف 
للم�صاهمة يف ت�صريع النمو والتحول 
�صركات  وتطوير  للدولة  القت�صادي 
خمتلف  يف  ع���امل���ي���ا  رائ��������دة  وط���ن���ي���ة 

املجالت.
 ومن جانبه قال من�صور جناحي اإن دولة الإمارات تتمتع ب�صجل حافل يف 
قيا�صي  وقت  يف  الدولة  ومتكنت  ال�صناعية،  واخلدمات  ال�صناعي  القطاع 
من تر�صيخ مكانتها الريادية يف هذا املجال. وتعترب �صركة �صند ق�صة جناح 
قطاع  يف  الرائدة  ال�صركات  من  اليوم  ال�صركة  تعد  حيث  حقيقية،  وطنية 
ب��اع��رتاف دويل وا���ص��ع من  ال��ط��ائ��رات وحتظى  �صيانة ومت��وي��ل حم��رك��ات 
ومتا�صياً  العاملية.  الطريان  و�صركات  الطائرات  حمركات  �صناعة  �صركات 
ال�صركاء  مع  تعاونها  تعزيز  �صند  �صتوا�صل  اجل��دي��دة،  ا�صرتاتيجيتها  مع 
الدوليني، كما �صتطور مفاهيم جديدة ومبتكرة خلدماتها، والتي �صتجمع 
للم�صتقبل  روؤيتنا  وتتمثل  ال�صناعي.  القطاع  يف  وخربتنا  معرفتنا  بني 
لتلبية  وم�صتدامة  عالية  م�صافة  قيمة  ذات  �صناعية  خ��دم��ات  توفري  يف 
الحتياجات املتغرية للموؤ�ص�صات ال�صناعية عرب خمتلف القطاعات. واأتطلع 
اإىل موا�صلة العمل مع فريق �صند وعمالئنا و�صركائنا وفريق قيادة ال�صركة 
من  ومتكينه  ال�صناعي  القطاع  لتطوير  الوطنية  اجلهود  يف  للم�صاهمة 
ال�صطالع بدوره كقوة دافعة يف رحلة “اخلم�صني عاًما القادمة” لدولة 
لل�صركة  احل��ايل  التنفيذي  الرئي�ض  لمبيث  ت��روي  و�صينتقل  الإم����ارات.  
�صند  �صركة  داخل  الإ�صرتاتيجية  املبادرات  للم�صاهمة يف �صياغة عدد من 
ويف وحدة املجمعات ال�صرتاتيجية التابعة ملن�صة ال�صتثمار يف الإمارات يف 

�صركة مبادلة.

 الدار العقارية ت�شتحوذ على احلمرا مول
 يف اأول �شفقة ا�شتثمارية لها يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة - وام:

“الدار  التابعة  �صركتها  عرب  “الدار”،  العقارية  ال��دار  جمموعة  اأعلنت 
وذلك  اخل��ي��م��ة،  راأ����ض  يف  لها  ا�صتثمار  �صفقة  اأول  تنفيذ  لال�صتثمار”، 
على  ميتد  ال��ذي  مول”،  “احلمرا  التجاري  املركز  على  ا�صتحوذت  بعدما 
410 ماليني درهم وقامت بتطوير  األف مرت مربع مقابل   27 م�صاحة 
راأ�ض  م��ن  تتخذ  التي  ال��ع��ق��اري  وال�صتثمار  التطوير  �صركة  “احلمرا”، 

اخليمة مقراً لها.
ومن �صاأن هذه ال�صفقة اأن تعزز جهود املجموعة املبذولة يف تو�صيع نطاق 
ما  ت��دي��ر  واأن��ه��ا  خ��ا���ص��ًة  وتنويعها،  لال�صتثمار”  “الدار  اأ���ص��ول  حمفظة 
تزيد قيمته عن 22 مليار درهم من اأ�صول العقارات ال�صكنية والتجارية 

والتعليمية، وغريها من من�صاآت التجزئة ومرافق ال�صيافة.
وتتبّنى “الدار لال�صتثمار” خططاً تو�صعية تطمح من خاللها ال�صتثمار 
الرتفيهية  وخياراته  تعزيز معرو�صه  تطوير احلمرا مول، من خالل  يف 
الرتقاء  اإىل  بالإ�صافة  التجارية  العالمات  فاخرة من  واإ�صافة جمموعة 
�صريحة  وا�صتقطاب  املبيعات  منو  زي��ادة  بهدف  العمالء،  جتربة  مب�صتوى 

اأو�صع من الزّوار.
مرت   11200 تطوير  ال��دار  ل�صركة  يحق  ال�صفقة،  ه��ذه  بنود  ومبوجب 
مع  التجاري،  للمركز  الإجمالية  الطابقية  امل�صاحة  �صمن  اإ�صافية  مربع 
خيار ال�صتحواذ على 7400 مرت مربع لأغرا�ض التجزئة وال�صتخدامات 

التجارية.
“ توفر  التنفيذي ملجموعة الدار العقارية  وقال طالل الذيابي، الرئي�ض 
�صركة  اأم��ام  الواعدة  ال�صتثمارية  الفر�ض  من  وا�صعًة  اآفاقاً  اخليمة  راأ���ض 
الدار، اإذ تزخر الإمارة بالإمكانات الواعدة نظراً ملوقعها املثايل، و ديناميات 
الرغم  وعلى  جاذبة.  �صياحية  كوجهة  الريادية  ومكانتها  املحلية،  ال�صوق 
راأ�ض اخليمة على مكانتها  من الظروف التي فر�صتها اجلائحة، حافظت 
تعزيز  اإىل  نتطلع  ونحن  الإم����ارات  دول��ة  يف  لال�صتثمار  رئي�صية  كوجهة 
تقييم  نوا�صل  ال��دار لال�صتثمار،  �صركة  وم��ن خ��الل  الإم���ارة.  وج��ودن��ا يف 
جمموعة  �صمن  اأم��ث��ل  ب�صكل  اأم��وال��ن��ا  روؤو����ض  لتوظيف  املجزية  الفر�ض 
لتعزيز  ال�صاملة  ا�صرتاتيجيتنا  من  كجزء  والأ�صول،  املناطق  من  جديدة 
اإىل  الرامية  خططنا  مظّلة  حتت  ال�صفقة  ه��ذه  وتن�صوي  ال�صركة.  من��ّو 
ال�صتفادة من مقومات الدار لال�صتثمار يف دعم منّونا وتنويع اأ�صولنا مبا 

يعود بفائدة كبرية على م�صاهمينا”.

الحتاد لئتمان ال�شادرات قدمت �شمانات ائتمانية بـ 6 مليارات درهم ل�شركات تعمل يف 20 قطاعا 
•• دبي-وام:

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  فال�صيوين  ما�صيمو  اأك��د 
منذ  عملت  ال�صركة  اأن  ال�����ص��ادرات  لئتمان  الحت���اد 
حيوية  قطاعات  دعم  على   2018 عام  يف  تاأ�صي�صها 
ت�صاهم  التي  املبتكرة  التاأمينية  حلولها  خ��الل  م��ن 
اأن  الإماراتية..كا�صفاً  وال�صادرات  التجارة  تعزيز  يف 
ال�صركة خالل الأربع �صنوات املا�صية قدمت �صمانات 
ما  اأي   - دره��م  مليارات   6 بقيمة  متجددة  ائتمانية 
يعادل حماية ل�صادرات غري نفطية بقيمة 18 مليار 
متّكنت  كما  ق��ط��اع��اً.   20 يف  تعمل  ل�صركات  دره���م- 
يف  ل�صركات  املطالبات  وا���ص��رتداد  اإدارة  م��ن  ال�صركة 
وامل����واد  واحل���دي���د  ال��ب��ن��اء  ت�صمل  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 

الغذائية وجتارة التجزئة والتعبئة والتغليف.
لوكالة  ت�صريحات  يف  فال�صيوين  ما�صيمو  واأو���ص��ح 
اأنباء الإمارات “وام” اأن ال�صركة تلعب دوراً رئي�صاً يف 
دعم حتقيق الأجندة ال�صناعية الوطنية التي تهدف 
التجارة  تعزيز  و  �صوًقا عامليا جديًدا   25 اإىل دخول 
اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات م��ن خ���الل حتالفاتها 
ال�صرتاتيجية مع وكالت ائتمان ال�صادرات الدولية 
مليون   320 من  اأك��ر  ت�صم  التي  بياناتها  وقاعدة 
اإلتزامهم يف  ال��ع��امل..م��وؤك��داً  اأن��ح��اء  �صركة يف جميع 
مبا  الوطني  واقت�صادها  الإم���ارات  دول��ة  جهود  دع��م 
يتما�صى مع روؤية القيادة احلكيمة لل�صنوات اخلم�صني 

القادمة.
واأن�صطتها  ال�صادرات  لئتمان  الحتاد  م�صاركة  وعن 
يف اإك�صبو 2020 دبي قال اأنه وبالنظر اإىل الأهمية 
العاملية التي يحظى بها معر�ض اإك�صبو 2020 دبي 
من  العديد  ال�����ص��ادرات  لئتمان  الحت���اد  ا�صت�صافت 

الفعاليات املتعلقة بحماية ائتمان ال�صادرات بالتعاون 
فعلى  املجال.  هذا  يف  الرائدة  الدولية  املوؤ�ص�صات  مع 
ال�صركة مذكرة تفاهم  العاملي وقعت  املعر�ض  هام�ض 
والبولندية  اليونانية  ال�صادرات  ائتمان  وكالتي  مع 
القت�صادية  ال�����ص��راك��ة  ت��ع��زي��ز  يف  اجل��ه��ود  لتكثيف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ق��ام��ت  البينية.كما  ال��ت��ج��ارة  وت��ع��زي��ز 
اأك��ر املطورين  اأك��رب واأح���د  ب��اور وه��ي  �صركة �صكاي 
واملالكني مل�صاريع الطاقة ال�صم�صية جناحاً يف العامل 
وذلك لدعم خطط منوها على ال�صعيدين الإقليمي. 
ومبوجب هذا التعاون �صتوفر �صركة الحتاد لئتمان 
ال�صادرات حلول حماية الئتمان التجاري و�صمانات 
حماية  وحلول  امل�صاريع  ومتويل  ال�صادرات  لتمويل 
ال�صتثمار ل�صركة �صكاي باور حيث �صريكز الطرفان 
الطاقة  القطاعات ال�صرتاتيجية مثل  على م�صاريع 
ت��ع��م��ل بالطاقة  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  امل��ت��ج��ددة وم���راك���ز 
امل�����ص��ت��دام��ة وم��ع��اجل��ة امل���ي���اه وم�����ص��اري��ع اأخ�����رى ذات 
اأن هناك  فال�صيوين  ما�صيمو  وذكر  م�صلحة وطنية. 
تنظمها  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  العديد 
ت�صمل  اإك�صبو2020  يف  ال�صادرات  لئتمان  الحت��اد 
اجتماعات موؤمتر نادي براغ التابع لحتاد برين الذي 
ي�صم يف ع�صويته كربى وكالت ائتمان ال�صادرات يف 
العامل والتي �صتناق�ض املو�صوعات احليوية حول دور 
الت�صدير وكذلك دور وكالت  البتكار يف دعم قطاع 
ائتمان ال�صادرات يف تعزيز العالقات التجارية ومنو 
التجارة العاملية. بالإ�صافة اإىل ذلك �صتعمل ال�صركة 
ف��ور ليف” / اأو  اإي  “�صي  تنظيم حفل جوائز  على 

التي تكرم الروؤ�صاء التنفيذيني   /CEOforLife
حتقيق  يف  للم�صاهمة  موؤ�ص�صاتهم  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن 

اأهداف التنمية امل�صتدامة.

ال�صادرات  ائتمان  وك��ال��ة  م��ع  الأخ���ري  التعاون  ع��ن  و 
ال��ك��وري��ة ودوره يف ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة بني 
الأخ�صر  الهيدروجني  م�صاريع  جانب  اإىل  البلدين 
القت�صادية  العالقات  مع منو  اأن��ه متا�صياً  اىل  اأ�صار 
والتجارية بني دولة الإمارات العربية املتحدة وكوريا 
اجلنوبية موؤخًرا والعمل امل�صرتك يف م�صاريع تدعم 
مع  اتفاقية  ال�صركة  وقعت  فقد  امل�صتدامة  التنمية 
اأن تلعب  وكالة ائتمان ال�صادرات الكورية من �صاأنها 
املحلية  ال�����ص��رك��ات  تناف�صية  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وي��اً  دورا 
يكمن  ذل��ك  على  الت�صدير.عالوة  جم��ال  يف  العاملة 
اجلانب الأ�صا�صي لهذه التفاقية يف تركيزها الأكرب 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل احل���د من 
انبعاثات الكربون مما يعك�ض التوجه الوطني لدولة 
انبعاثات  �صفر  لتحقيق  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

كربونية بحلول عام 2050.
ت��ك��ال��ي��ف الطاقة  ال�����ص��ري��ع يف  وب��ف�����ص��ل الن��خ��ف��ا���ض 
ي�صبح  اأن  مي��ك��ن  احل���دي���ث���ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل���ت���ج���ددة 
ال���ه���ي���دروج���ني الأخ�������ص���ر ال��و���ص��ي��ل��ة امل��ف�����ص��ل��ة لنقل 
اأنحاء  الطاقة النظيفة بتكاليف منخف�صة يف جميع 
العامل..معرباً عن اإميانهم باأن مذكرة التفاهم هذه 
م�صاريع  تبني  تعزيز  يف  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  لها  �صيكون 
الهيدروجني الأخ�صر حيث �صيوؤدي هذا التعاون اإىل 
الطاقة  البلدين من  احتياجات  يلبي  واعد  م�صتقبل 

دون العتماد على الوقود الأحفوري.
مع  ال�����ص��ادرات  لئتمان  الحت���اد  ت��ع��اون  وبخ�صو�ض 
اأنحاء  الأخ���رى يف جميع  ال�����ص��ادرات  ائتمان  وك���الت 
اأعترب  الدولية  ال�صادرات  تعزيز  على  للعمل  العامل 
اتبعت  لطاملا  ال�����ص��ادرات  لئتمان  الحت���اد  �صركة  اأن 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة را���ص��خ��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ع��زي��ز عالقاتها 

الدولية من اأجل توفري فر�ض جتارية واعدة لل�صركات 
ال�صركة جاهدة  ت�صعى  ما  ودائماً  امل�صّدرة  الإماراتية 
من  املوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  لإق��ام��ة 
اأجل دعم منو ال�صركات املحلية مبا يتما�صى مع روؤية 
القيادة الر�صيدة بدولة الإمارات..موؤكداً اأن ال�صراكة 
ال�صرتاتيجية بني خمتلف وكالت ائتمان ال�صادرات 
الدولية اأمر بالغ الأهمية ل�صمان ا�صتدامة الأعمال. 
فمن خالل املبادرات امل�صرتكة والنوعية بني الحتاد 
لئتمان ال�صادرات ونظرائها يف الدول الأخرى فاإنها 
ح��ل��ول حماية  م��ن  وا���ص��ع��ة  ت��وف��ري جمموعة  ت�صمن 
وحمايتها  لل�صركات  واملخ�ص�صة  املبتكرة  الئ��ت��م��ان 
باأعمال  املرتبطة  وال�صيا�صية  التجارية  املخاطر  �صد 

الت�صدير يف ال�صوق العاملية.

غرفة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع اإنرتبرايز اأرمينيا •• دبي- وام:

اأبوظبي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
اأرمينيا  “اإنرتبرايز  مع  تعاون  اتفاقية 
 2020 اإك�صبو  هام�ض معر�ض  على   “
دب����ي، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز وت��وث��ي��ق عالقات 
العالقات  وت��ط��وي��ر  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون 
القت�صادية والتجارية، ونقل اخلب�رات 
وال�صتثمارات  امل���م���ار����ص���ات  واأف�������ص���ل 
امل����ت����ب����ادل����ة، مب����ا ي�����ص��ه��م يف الرت����ق����اء 
مبجتمعي الأعمال لدى اجلانبني. وّقع 
املهريي  هالل  حممد  �صعادة  التفاقية 
مدير عام الغرفة، واأرام فاردانيان مدير 
ال�صتثمار يف اإنرتبرايز اأرمينيا، بح�صور 

معايل فاهان كريوبيان وزير القت�صاد 
الأرميني واملفو�ض العام جلناح بالده يف 
اإك�صبو 2020 دبي، اإىل جانب عدد من 
امل�صوؤولني من كال الطرفني. ومبوجب 
على  الت��ف��اق  ط��ريف  �صيعمل  التفاقية، 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  امل���ب���ادرة  زم����ام  اأخ����ذ 
و  الإم���ارات  ال�صوق يف  ح��ول م�صتجدات 
ال�صتثماري  باملناخ  والتعريف   ، ارمينيا 
والأطر وال�صيا�صات التنظيمية للتجارة، 
اإ�صافة اإىل ت�صجيع اجلهات املتخ�ص�صة 
وجم��ت��م��ع الأع���م���ال م��ن ك��ال اجلانبني 

امل�صاريع  تنفيذ  فر�ض  ا�صتك�صاف  على 
امل��ج��الت الق��ت�����ص��ادي��ة، مبا  يف خمتلف 
وتطلعات  ط��م��وح��ات  حتقيق  يف  ي�صهم 
امل�صالح  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ل��دي��ن  ق���ي���ادت���ي 

امل�صرتكة لأع�صائهما.
اأن  امل��ه��ريي  اأك��د �صعادة حممد ه��الل  و 
اأرمينيا  اإن���رتب���راي���ز  م��ع  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
امل�صتمرة  الغرفة  مل�صاعي  ت��اأك��ي��داً  ي��اأت��ي 
لتعزيز �صراكاتها مع الكيانات التجارية 
ببيئة  للتعريف  وال��ع��امل��ي��ة،  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال��ن�����ص��ط��ة  الأع���م���ال 
وفر�ض  ت���ق���دم���ه���ا،  ال����ت����ي  وامل����م����ي����زات 
للم�صتثمرين،  توفرها  التي  ال�صتثمار 
اأداة  ب���ذل���ك  اأب���وظ���ب���ي  غ���رف���ة  ل���ت���ك���ون 
الدولية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف  ف��اع��ل��ة 

والقت�صادية وربطها باإمارة اأبوظبي.
�صهدت  امل��ا���ص��ي��ة  الأع������وام  اأن  واأ����ص���اف 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  يف  ملمو�صاً  تقدماً 
اأرمينيا  الإم��ارات وجمهورية  بني دول��ة 
اأ����ص���ه���م  امل�������ج�������الت، مب�����ا  يف خم���ت���ل���ف 
التجارية  التبادلت  تعزيز  يف  جوهرياً 
اأن  لفتاً  اجلانبني،  بني  وال�صتثمارية 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون امل���ربم���ة ب���ني غرفة 
�صت�صكل  اأرمينيا  واإن��رتب��راي��ز  اأب��وظ��ب��ي 
املبذولة  اجل��ه��ود  لتعزيز  اأ���ص��ا���ض  حجر 
وال�����واردات  ال�����ص��ادرات  ت�صجيع  ل��زي��ادة 

منطلقاً  ي���وف���ر  ومب����ا  اجل���ان���ب���ني،  ب���ني 
الفاعلة  ال�صتثمارية  ال�صراكات  لبناء 
اأرام  اأك��د  جانبه،  من  نطاق.  اأو�صع  على 
فاردانيان مدير ال�صتثمار يف اإنرتبرايز 
التعاون  اتفاقية  توقيع  اأهمية  اأرمينيا 
م���ع غ���رف���ة اأب���وظ���ب���ي، لك��ت�����ص��اف اآف����اق 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف كافة  ل��ل��ع��الق��ات  ج���دي���دة 
امل���ج���الت ال��ت��ن��م��وي��ة، ذل����ك م���ن خالل 
وترية  لرفع  تنظيمي  اإط���ار  يف  و�صعها 
التعاون الإيجابي، واغتنام كافة الفر�ض 
ذات  ال�صانحة  والتجارية  ال�صتثمارية 

الهتمام امل�صرتك. واأو�صح فاردانيان اأن 
اجلانب الأرميني ينظر لإمارة اأبوظبي 
من  للعديد  وا�صتقطاب  جذب  كمحطة 
حول  العاملية  وال�صركات  الأع��م��ال  رواد 
الأعمال  رواد  اه��ت��م��ام  م��ب��دي��اً  ال���ع���امل، 
وال�صركات الأرمينية لالطالع عن كثب 
اأب��وظ��ب��ي الريادية  ح��ول جت��رب��ة غ��رف��ة 
يف خ��دم��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، م��ن��وه��اً اأن 
اأبوظبي من  اتفاقية التعاون مع غرفة 
لت�صجيع  جديدة  اآف��اق��اً  تفتح  اأن  �صاأنها 
اأرمينيا  جمهورية  بني  املتبادل  التعاون 
واإم����������ارة اأب����وظ����ب����ي، ب���ال����ص���ت���ف���ادة من 
الإمكانات الكبرية يف املجالت التجارية 

والقت�صادية.

انطالق بريك بلك ال�شرق الأو�شط 2022 و�شط م�شاركة وا�شعة من القطاع البحري
•• دبي-الفجر: 

ومعر�ض  م��وؤمت��ر  فعاليات  ام�����ض  انطلقت 
احلدث  الأو�صط”،  ال�����ص��رق  ب��ل��ك  “بريك 
الأكرب يف املنطقة واملخ�ص�ض لقطاع �صحن 
الب�صائع ال�صائبة واملعدات الثقيلة للم�صاريع 
قادة  م��ن  وا���ص��ع��ة  و���ص��ط م�صاركة  ال��ك��ربى، 
والعاملي.  الإقليمي  امل�صتويني  على  القطاع 
وت�صّمن اليوم الأول جل�صات نقا�صية �صارك 
فيها نخبة من اخلرباء والقادة روؤاهم حول 
ا�صرتاتيجيات  منها  مهمة  مو�صوعات  عدة 
التعايف ملواجهة التحديات احلالية، وتوقعات 
احلدث  ويختتم  للقطاع.  بالن�صبة  ال�صوق 
2 فرباير يف مركز  الأربعاء،  غًدا  فعالياته 
دبي التجاري العاملي، وقد �صهد اليوم الأول 
م��ن امل��وؤمت��ر زي���ادة لف��ت��ة يف ع��دد احل�صور 

مقارنة بالعام املا�صي بلغت 35%.
يعك�ض حجم امل�صاركة الكبري من املخت�صني 
ومعدات  ال�صائبة  الب�صائع  �صحن  قطاع  يف 
امل�صاريع، حر�صهم على اأن يكونوا جزًءا من 
�صبكة مرتابطة اأ�صهمت على مدى ال�صنوات 
ال��ق��ط��اع. وتتميز  ت��ع��زي��ز من���و  امل��ا���ص��ي��ة يف 
الأو�صط”  ال�����ص��رق  ب��ل��ك  “بريك  ن�����ص��خ��ة 
مت  اأن  بعد  ح�صورًيا  ُتنّظم  والتي   ،2022
تنظيمها رقمًيا العام املا�صي، بجدول اأعمال 
قدرة  توؤكد  التي  املهمة  باملو�صوعات  حافل 
وتوفري  امل�صتدام  النمو  تعزيز  على  احلدث 
الرئي�صيني  ال��الع��ب��ني  اأب���رز  جتمع  من�صة 

لدعم القت�صاد.
ويف ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة الف���رتا����ص���ي���ة يف 
�صهيل  امل���ه���ن���د����ض  م���ع���ايل  ق�����ال  امل�����وؤمت�����ر، 
التحتية:  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي، 

والقطاع  العاملية  الإم���داد  �صل�صلة  “تاأثرت 
ال��ب��ح��ري ب�����ص��دة ن��ت��ي��ج��ة ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

ت�صافرت  الإم��������������ارات،  دول�������ة  ويف   .19
وتلبية  التحديات  خمتلف  ملواجهة  اجلهود 
احتياجات ال�صوق، ومت فتح جميع املوانئ يف 
الدولة على مدار ال�صاعة لتقدمي خدماتها 
التجارة  تدفق  على  للحفاظ  كامل  ب�صكل 
التوريد  �صال�صل  عمل  وا�صتمرارية  العاملية 
ال�صلع والإمدادات  اإي�صال  البحري ل�صمان 
احليوية. كما كانت دولة الإمارات من اأوائل 
الدول الأع�صاء يف املنظمة البحرية الدولية 
التي ت�صنف البحارة على اأنهم “عمال من 
الت�صهيالت  ووف��رت جميع  الأولوية”  ذوي 
البحرية  الأطقم  وتغيري  لتبديل  الالزمة 
الطبية،  الرعاية  لهم  وقدمت  اآم��ن،  ب�صكل 
ووف����رت ال��ل��ق��اح��ات امل��ع��ت��م��دة ���ص��د فريو�ض 
كوفيد-19 وب�صكل جماين جلميع العمال 
البحارة وموظفي  ذلك  الرئي�صيني، مبا يف 

املوانئ الذين يعملون يف مياه الدولة.”
هذه  “ُتوجت  امل���زروع���ي:  م��ع��ايل  واأ����ص���اف 
العديد من  الإم��ارات  اجلهود بت�صدر دولة 
القطاع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�صية  م��وؤ���ص��رات 
البحري، حيث جاءت يف املركز الثالث عاملياً 
وتزويد  ب��ح��راً،  املنقولة  التجارة  تي�صري  يف 
ال�صفن بالوقود، كما �صّنفت موانئ الدولة 
حجم  يف  عاملية  موانئ  ع�صرة  اأف�صل  �صمن 
ملوؤمتر  رعايتنا  وت��اأت��ي  احل���اوي���ات،  م��ن��اول��ة 
الأو�صط”  ال�����ص��رق  بلك  “بريك  وم��ع��ر���ض 
الإمارات  دول��ة  جلعل  روؤيتنا  م��ن  انطالًقا 
مركًزا عاملًيا للخدمات اللوج�صتية وال�صحن 
ال�صرق  بلك  “بريك  يلعب  حيث  البحري، 
مناق�صة  ت�صهيل  يف  مهًما  دوًرا  الأو�صط” 

تعزيز  على  �صت�صاعد  التي  ال�صرتاتيجيات 
القطاع والرتقاء به اإىل اآفاق اأو�صع.”

م�ضتقبل قطاع ال�ضحن
مع ارتفاع تكلفة ال�صحن لأكر من عام الآن، 
وتباين التوقعات حول الأ�صعار يف امل�صتقبل، 
كان على قطاع اخلدمات اللوج�صتية العمل 
على اإعادة تقييم طرق العمل للحفاظ على 

ا�صتمرارية حركة �صحن الب�صائع.
بعنوان  الأول  ال��ي��وم  جل�صات  اأوىل  �صلطت 
التوقعات  والإم���ك���ان���ات:  الأ����ص���ع���ار  “اإدارة 
وامل����ح����رك����ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة واحل����ف����اظ على 
الق�صايا  بع�ض  على  ال�صوء  التناف�صية” 
نخبة  مب�صاركة  ال�صحن،  ق��ط��اع  يف  امللحة 
التوقعات  ن��اق�����ص��وا  ال���ذي���ن  اخل������رباء  م���ن 

وتاأثري اأ�صعار ال�صحن احلالية على الأعمال 
كما  والإم��داد.  التوريد  و�صال�صل  التجارية 
احلايل  بالو�صع  املتعلقة  الق�صايا  تناولوا 
ودور  القطاع،  يف  املتاحة  والفر�ض  لل�صوق، 
ومعدات  ال�����ص��ائ��ب��ة  ال��ب�����ص��ائ��ع  �صحن  ق��ط��اع 
امل�����ص��اري��ع يف اخل����روج م��ن الأزم����ة احلالية 
والتعلم من ق�ص�ض النجاح. ت�صمنت قائمة 
امل�����ص��ارك��ني يف اجل��ل�����ص��ة ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة: اأم����ادو 
ديالو، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة “دي ااإ�ض 
اإل غلوبال فورواردينغ” يف منطقة ال�صرق 
الأو�����ص����ط واأف���ري���ق���ي���ا؛ وك��ري�����ص��ت��ي��ان لوند 
ال�صحن  حللول  العاملي  الرئي�ض  كنود�صن، 
اخلا�صة يف �صركة “مري�صك”؛ وكريياكو�ض 
باناييد�ض، املدير العام ل�صركة “اإيه اإيه اإل” 
لل�صحن؛ ومارتن هارين، الرئي�ض التنفيذي 

و�صركاه”  “هارين  يف  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ص��و 
اأدار اجلل�صة  لل�صحن. وقد  اإل”  اإيه  و”اإ�ض 
اخلدمات  مدير  فارغيز،  �صرييل  النقا�صية 
“فلور”  ���ص��رك��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
املدير  دميثان،  ب��ن  ع��ب��داهلل  وق��ال  العاملية. 
ورلد”  بي  “دي  ل�  العام  واملدير  التنفيذي 
الإمارات وجافزا: “ي�صكل موؤمتر ومعر�ض 
مثالية  من�صة  الأو�صط  ال�صرق  بلك  بريك 
لت�صليط ال�صوء على اجلهود امل�صرتكة من 
عن  والبحث  التحديات،  على  التغلب  اأج��ل 
املعارف  ف��ت��ب��ادل  البيئية.  للق�صايا  ح��ل��ول 
واملعلومات املبا�صر بني الأطراف امل�صاركة يف 
احلدث يحفز على ابتكار الأفكار اخلالقة، 
اإعادة ت�صكيل �صناعة ال�صحن  وي�صاعد على 

البحري. 
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املال والأعمال

وزير القت�شاد يبحث مع رئي�س وزراء ولية كريل الهندية اآفاق تعزيز اأطر التعاون امل�شرتك
•• دبي -وام:

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري وزير 
القت�صاد، على متيز العالقات الثنائية 
العربية  الإم������ارات  ت��رب��ط دول����ة  ال��ت��ي 
ال�صديقة،  الهند  وجمهورية  املتحدة 
وال���ت���ي ُت���ق���دم من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
احرتام  على  املبنية  الدولية  العالقات 
املتبادلة يف  امل�صرتكة والرغبة  امل�صالح 
بالعالقات  والنمو  الرت��ق��اء  موا�صلة 
الثنائية مبا يخدم الأجندات التنموية 
احلكومية وُيحقق م�صالح امل�صتثمرين 

بالبلدين.
يف  معاليه،  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بيناراي  م��ع��ايل  ب���دب���ي،  ال������وزارة  م��ق��ر 
كريل  ولي����ة  وزراء  رئ��ي�����ض  ف��ي��ج��اي��ان 
�صنجاي  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور  ال��ه��ن��دي��ة، 
لدى  الهند  جمهورية  �صفري  �صودهري 
الكيت  حممد  جمعة  و�صعادة  ال��دول��ة، 
التجارة  ل�������ص���وؤون  امل�������ص���اع���د  ال���وك���ي���ل 
رئي�ض  علي  ويو�صف  بالوزارة،  الدولية 
“اللولو  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم���ل�������ض 
امل�صوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  العاملية”، 

من اجلانبني.
وا������ص�����ت�����ع�����ر������ض اجل�������ان�������ب�������ان خ�����الل 
الج���ت���م���اع ق����وة ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م بني 
ظل  يف  امل�صتقبلية  والفر�ض  البلدين 
ال�صراكة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��وا���ص��ل��ة  اجل��ه��ود 
ال�صرتاتيجية خا�صة يف ظل املحادثات 
�صراكة  اتفاقية  اإىل  للتو�صل  اجلارية 

اقت�صادية �صاملة بني البلدين.
وق��ال معايل عبد اهلل بن ط��وق املري: 
يجمع  ال����ذي  وال���ت���ق���ارب  ال��ت��ف��اه��م  اإن 
البلدين على ال�صعيد احلكومي واأي�صا 
جمتمع الأعمال، انعك�ض بو�صوح يف قوة 
حيث  والتجارية  القت�صادية  ال�صراكة 
اأك��رب �صريك جتاري  الهند ثاين  متثل 
ل��دول��ة الإم�����ارات خ��الل ع��ام 2021، 
حجم  اإج��م��ايل  م��ن   9% تبلغ  بن�صبة 
جتارة الدولة مع العامل، و%13 من 
الإماراتية.  النفطية  غ��ري  ال�����ص��ادرات 
وب��امل��ق��اب��ل ف����اإن دول����ة الإم������ارات حتتل 
مرتبة ال�صريك التجاري الثالث للهند 
اأم���ريك���ا وال�����ص��ني، والأول  ب��ع��د  ع��امل��ي��اً 
عربياً وبن�صبة ا�صتحواذ تتجاوز 35% 
ال��دول العربية..  من جت��ارة الهند مع 
غري  اخلارجية  التجارة  �صجلت  حيث 
ما   2021 يف  البلدين  ب��ني  النفطية 
دره��م، حمققة  مليار   170 اإىل  ي�صل 
منواً بن�صبة %66 مقارنة مع 2020 

وما ن�صبته %8 مقارنة مع 2019.
يف  عالية  م�صتويات  البلدان  حقق  وقد 
يعك�ض  والذي  التجاري،  التبادل  حجم 
وعلى  التاريخية،  التجارية  �صراكتهما 
م���دى ال�����ص��ن��وات ال��ع�����ص��ر امل��ا���ص��ي��ة بلغ 
اخلارجية  للتجارة  الإج��م��ايل  احلجم 
من  اأك��ر  البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ري 
اأرقام  ت�صري  كما  دره���م.  ترليون   1.4
امل��ت��ب��ادل��ة ب��ني اجلانبني  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
لنهاية  دره���م  مليار   60 ب��ح��دود  اأن��ه��ا 

الثانية  املرتبة  الهند  وحتتل   .2019
الجنبي  ال���ص��ت��ث��م��ار  م�������ص���ادر  ك���اأه���م 

املبا�صر الوارد اإىل الإمارات.
بني  املتبادلة  ال�صتثمارات  تغطي  كما 
البلدين العديد من القطاعات احليوية 
ال��ط��اق��ة والطاقة  ق��ط��اع  اأب���رزه���ا  م��ن 
املتجددة واخلدمات اللوج�صتية والنقل 
وال�صياحة  ال��غ��ذائ��ي  والأم�����ن  اجل����وي 

والزراعة.
اجلارية  املحادثات  اأن  معاليه  واأ�صاف 
اإىل  للتو�صل  ال�صديقني  البلدين  بني 
من  �صاملة  اقت�صادية  �صراكة  اتفاقية 
�صاأنها اأن حُتدث نقلة نوعية للعالقات 
الثنائية واأي�صاً على �صعيد جاذبية بيئة 
ال�صتثمارية  الفر�ض  وحجم  الأعمال 

والتجارية باأ�صواق البلدين.
وا�صتعر�ض معايل بن طوق روؤية الدولة 
للنموذج القت�صادي اجلديد للخم�صني 
بو�صوح  ب����رز  وال������ذي  امل��ق��ب��ل��ة،  ع���ام���اً 
اخلم�صني  م�����ص��اري��ع  ع���ن  الإع������الن  يف 
الوطنية واملراجعة ال�صاملة للت�صريعات 
حزمة  واإط���الق  بالدولة،  القت�صادية 
تعزز  ون��وع��ي��ة  ا�صرتاتيجية  م���ب���ادرات 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و من���وذج اق��ت�����ص��ادي اأكر 
اأو�صع  اآف��اق��اً  وتفتح  وا�صتدامة،  مرونة 
مع  والتجارية  ال�صتثمارية  لل�صراكات 

دول العامل.
واأو�صح معاليه اأن اأ�صواق الدولة تقدم 
اليوم  امل�صتثمرين  اأمام  وا�صعة  خيارات 
طراأت  التي  التغيريات  عقب  وحتديداً 

والتي  التجارية  ال�صركات  قانون  على 
الأجنبي  ب��ال��ت��م��ل��ك  ال�����ص��م��اح  اأت���اح���ت 
بن�صبة  وال�����ص��رك��ات  للم�صاريع  ال��ك��ام��ل 
%100 يف كافة الأن�صطة والقطاعات 
اأن�صطة حمدودة  با�صتثناء  القت�صادية 
للدولة،  بالن�صبة  ا�صرتاتيجي  اأثر  ذات 
امل�صتثمرين  فر�ض  يعزز  ال��ذي  الأم���ر 
ال�صركات  اأن  معاليه  وت��اب��ع  الأج��ان��ب، 
ميثلون  الهنود  وامل�صتثمرين  الهندية 
التنموية  امل�����ص��رية  يف  رئ��ي�����ص��ي  ���ص��ري��ك 
حري�صة  ال��دول��ة  واأن  الإم���ارات  لدولة 
امل�����ص��رية وتعزيز  ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ه���ذه 

فر�ض تواجدهم وتو�صعهم باأ�صواقها.
بيناراي  م���ع���ايل  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
كريل،  ولي���ة  وزراء  رئ��ي�����ض  ف��ي��ج��اي��ان 
ال�صراكة  ع���الق���ات  ومت���ي���ز  ق����وة  ع��ل��ى 
التي  والتجاري  القت�صادي  والتعاون 
�صعيد  على  وخا�صة  البلدين،  ت��رب��ط 
ولي����ة ك����ريل. وت��اب��ع اأن ولي����ة كريل 
مت ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا ب���ني اأف�������ص���ل ال���ولي���ات 
الهند  يف  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ال�����ص��دي��ق��ة 
وت��ت��م��ت��ع ب��ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال وم���ن���اخ جاذب 
اإىل  الدعوة  معاليه  وق��دم  لال�صتثمار، 
معايل عبد اهلل بن طوق لتنظيم زيارة 
من  وجت���اري  اقت�صادي  ل��وف��د  ر�صمية 
الدولة اإىل ولية كريل والطالع على 

الفر�ض ال�صتثمارية هناك.
على  حري�صون  اإن��ن��ا  معاليه:  واأ���ص��اف 
اإىل  تعزيز �صادراتنا من ولي��ة ك��ريال 
دول���ة الإم�����ارات وخ��ا���ص��ة م��ن الفواكه 

امل�صنعة وجوز  واخل�صروات والأطعمة 
ال�صناعات  ومنتجات  واملالب�ض  الهند 

التقليدية، والتي تتميز بها الولية.
اإىل  ب��ي��ن��اراي فيجايان  م��ع��ايل  وت��وج��ه 
الر�صيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم��������ارات  دول�����ة 
حلر�صهم  والتقدير  وال�صكر  بالثناء 
ال����دائ����م ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ال���ع���الق���ات مع 
حا�صنة  بيئة  وتوفري  الهند  جمهورية 
الإم�����ارات  دول����ة  يف  ال��ه��ن��دي��ة  للجالية 
ل��ت��ن��م��و وت����زده����ر وخ���ا����ص���ة م���ن ولي���ة 
كريل، حيث متثل الإمارات وطناً ثانياً 

للجالية الهندية.
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وكانت 
وج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د ق����د اأع���ل���ن���ت���ا عن 
�صبتمرب  يف  ب���ن���اءة  حم���ادث���ات  اإط�����الق 
2021 من اأجل التو�صل اإىل اتفاقية 
البلدين  بني  �صاملة  اقت�صادية  �صراكة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�����ص��دي��ق��ني 
التعاون  وت��و���ص��ي��ع جم���الت  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�صتثمارية  وال��ف��ر���ض  الق��ت�����ص��ادي 
وتعزيز التدفق التجاري وال�صتثماري 
اأجل دفع  بينهما وحتفيز ال�صراكة من 
امل�صتدام  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  ع��م��ل��ي��ة 
البلدان  اأو���ص��ح  ل��دى اجل��ان��ب��ني، حيث 
التجارة  قيمة  رف��ع  اإىل  تطلعهما  ع��ن 
من  بينهما  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
40 مليار دولر �صنوياً يف الوقت  نحو 
�صنوياً  دولر  مليار   100 اإىل  الراهن 
يف غ�صون 5 �صنوات من توقيع اتفاقية 

ال�صراكة القت�صادية ال�صاملة.

 % التناف�شية والإح�شاء: 2.5 
معدل الت�شخم خالل عام

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك بنهاية 2021 اإىل 108.62نقطة 
2020، ليبلغ املعدل خالل عام  105.97 نقطة يف نهاية دي�صمرب  مقابل 
ن�صبة %2.5، فيما بلغت ن�صبة معدل الت�صخم خالل دي�صمرب املا�صي مقابل 
للتناف�صية  املركز الحتادي  بيانات  %0.02، بح�صب  2021 نحو  نوفمرب 
الأغذية  اأن  والإح�����ص��اء  “التناف�صية  تقرير  بيانات  واأو���ص��ح��ت  والإح�����ص��اء. 
وامل�صروبات �صجلت %3.71 خالل عام 2021، والتبغ %0.65، واملالب�ض 
بلغ  انخفا�ض  ن�صبة  والغاز  والكهرباء  واملياه  وال�صكن   ،0.51% والأح��ذي��ة 
وخدمات   2.13% املنزلية  وامل��ع��دات  التجهيزات  وجم��م��وع��ة   ،2.58%
 ،  0.20% ،والتعليم بانخفا�ض   0.13% %0.45، والت�صالت  ال�صحة 
 .1.02% و�صلع وخدمات متنوعة برتاجع   ،  1.60% والفنادق  واملطاعم 
املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  ونوفمرب  دي�صمرب  ب��ني  باملقارنة  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
�صجلت اإمارة اأبو ظبي معدل ت�صخم بن�صبة %0.08 خالل دي�صمرب، ودبي 
القيوين  واأم   ،0.11% وعجمان   ،0.11% وال�صارقة   ،0.09% بن�صبة 
وتعك�ض   .0.10% بن�صبة  والفجرية   ،0.13% اخليمة  وراأ���ض   ،0.11%
معدلت الت�صخم املعتدلة والتي ترتاوح بني معدل ل يتجاوز 5 % انخفا�ض 
و %5 ارتفاع ، ال�صتقرار القت�صادي وكفاءة ال�صيا�صة املالية للدولة وقدرتها 

على احتواء اأي �صغوط ت�صخمية حملية اأو خارجية.

�شعود معظم اأ�شواق الأ�شهم اخلليجية
 •• عوا�سم-رويرتز

من  بدعم  الثالثاء  اأم�ض  مرتفعة   اخلليج  يف  الأ�صهم  اأ�صواق  معظم  اأغلقت   
املوؤ�صر  واأن��ه��ى   . خ�صائرها  وا�صلت  دب��ي  بور�صة  لكن  النفط،  اأ���ص��ع��ار  ت��زاي��د 
من  بدعم  باملئة   0.2 مرتفعا  ال��ت��داول  جل�صة  ال�صعودية  لالأ�صهم  القيا�صي 
اململكة.  يف  بنك  اأك���رب  ال�����ص��ع��ودي،  الأه��ل��ي  البنك  �صهم  يف  باملئة   1.5 زي���ادة 
اأ�صواق  اأ�صواق الأ�صهم يف اخلليج ترتفع يف معظمها بف�صل  اإن  وقال حمللون 
تعاف  من  املنطقة  وت�صتفيد  قوية.  حملية  اأ�صا�صية  وعوامل  القوية  الطاقة 
بعد اجلائحة وانح�صار املخاوف ب�صاأن انت�صار املتحور اأميكرون. و�صعد املوؤ�صر 
القطري 0.6 باملئة، مدعوما بقفزة 3.9 يف املئة ل�صهم قطر لنقل الغاز. ويف 
مرتفعا  ليغلق  الأولية  خ�صائره  عن  لالأ�صهم  الرئي�صي  املوؤ�صر  ارتد  اأبوظبي، 
0.2 باملئة مع �صعود �صهم ال�صركة العاملية القاب�صة 0.7 باملئة. واأغلق املوؤ�صر 
الرئي�صي لالأ�صهم يف دبي منخف�صا واحدا باملئة، مو�صعا خ�صائره من اجلل�صة 
وخارج  باملئة.   1.7 العقارية  اإع��م��ار  �صهم  هبوط  من  �صغط  حتت  ال�صابقة، 
مرتفعا  امل�صرية  البور�صة  يف  القيادية  الأ�صهم  موؤ�صر  اأغلق  اخلليج،  منطقة 

واحدا باملئة تقوده زيادة 1.1 باملئة يف �صهم البنك التجاري الدويل.

 اأوبك+ تخ�شر اإيرادات بقيمة
 21  مليار دولر تقريبا يف 2021 

•• مو�سكو-لندن-رويرتز

 اأظهرت بيانات اطلعت عليها رويرتز اأن اإنتاج اأوبك+ النفطي كان اأقل من 
العام  املتو�صط  يوميا يف  برميل  األف   800 باأكر من  امل�صتهدف  امل�صتوى 
املا�صي واأن املجموعة خ�صرت اإيرادات مبليارات الدولرات واأحلقت اأ�صرارا 

باأع�صائها الذين يجدون �صعوبة يف جمع اأموال لال�صتثمار.
70 دولرا  �صعر  بناء على متو�صط  اأنه  وتظهر عمليات رويرتز احل�صابية 
للربميل ل�صلة النفط اخلام ملنظمةالبلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك(، فاإن 
النفطي، وهو ما يعادل نحو  الإنتاج  األف برميل يوميا من   800 فقدان 
يف  دولر  مليار   21 ح��وايل  يعادل  لربيطانيا،  اليومي  ال�صتهالك  ن�صف 
وبعد خف�ض قيا�صي يف اإنتاجها  خ�صائر يف اإيرادات املجموعة لعام 2021. 
يف 2020، تخفف اأوبك+، التي ت�صم منظمة اأوبك وحلفاء بقيادة رو�صيا، 
من قيودها تدريجيا مع انتعا�ض الطلب من اأ�صواأ تاأثري جلائحة كوفيد-
الإنتاج، وخا�صة نيجرييا  زي��ادة  باأهداف  املنتجني  لكن مل يلتزم كل   .19
واأجنول يف غرب اأفريقيا. وحتى مع حتقيق منتجني اآخرين اأهداف الإنتاج، 
التي ترتفع يف الآونة الأخرية مبعدل 400 األف برميل يف اليوم �صهريا يف 

اأرجاء املجموعة، يقول حمللون اإن فائ�ض الطاقة الإنتاجية يت�صاءل.
ومن املتوقع اأن تلتزم اأوبك+ بخطتها املتفق عليها م�صبقا وهي زيادة اإنتاج 
مار�ض اآذار بواقع 400 األف برميل يوميا عندما يجتمع اأع�صاوؤها اليوم 
اأن  اأبلغا روي��رتز  اأوب���ك+  اأن م�صدرين يف  الرغم من  الأرب��ع��اء وذل��ك على 

الزيادة احلادة يف الأ�صعار رمبا تدفع املجموعة اإىل درا�صة خطوات اأخرى.

مليارا درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س
•• دبي-وام:

اأك��ر من  اأم�ض  بدبي  والأم���الك  الأرا���ص��ي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
1.03 مليار  بقيمة  368 مبايعة  الدائرة ت�صجيل  ملياري درهم حيث �صهدت 
درهم منها 45 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 243.36 مليون درهم و323 مبايعة 

لل�صقق والفلل بقيمة 787.91 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 43 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ 
حممد بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ 
املركا�ض.  منطقة  يف  دره��م  مليون   18 بقيمة  مبايعة  تليها  را���ص��د  ب��ن  حممد 
 9 �صجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث  من  املناطق   1 �صعيب  �صيح  منطقة  وت�صدرت 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  وتلتها  دره��م  1مليون  بقيمة  مبايعات 
اخلام�صة  احلبية  يف  وثالثة  دره���م  مليون   98 بقيمة  مبايعات   5 بت�صجيلها 
بت�صجيلها 5 مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق 
كاأهم  التجاري  69 مليون درهم مبنطقة اخلليج  بقيمة  والفلل جاءت مبايعة 
واأخريا  خليفة  برج  منطقة  يف  دره��م  مليون   29 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات 

مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

املن�ضة التجارية الأوىل بتقنية البلوك ت�ضني

بنك دبي الإ�شالمي ين�شم اإىل من�شة التجارة الرقمية التابعة لـ »ات�شالت ديجيتال«
•• دبي-الفجر: 

بنك  اأك��رب  الإ�صالمي،  دب��ي  بنك  اأعلن 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اإ���ص��الم��ي يف 
يف  اإ�صالمي  بنك  اأك��رب  وث��اين  املتحدة 
ال���ع���امل، ام�����ض ع��ن ان�����ص��م��ام��ه كع�صو 
 UAE ر�صمي ملن�صة التجارة الرقمية

 .)Trade Connect )UTC
الرقمية  ال���ت���ج���ارة  م��ن�����ص��ة  وت���ع���ت���رب 
“ات�صالت  اأن�صاأتها  ال��ت��ي   ،  )UTC(
الرقمية  الع���م���ال  وح����دة  ديجتال” 
لالت�صالت  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  ل��دى 
بالتعاون مع �صبعة بنوك  “ات�صالت”، 
“اأفانزا”  و���ص��رك��ة  رائ�����دة،  اإم���ارات���ي���ة 
يف  جت��اري��ة  من�صة  اأول  ل��الب��ت��ك��ارات، 
دولة الإمارات ت�صتخدم تقنية البلوك 
التي تقوم  العمليات  ت�صني يف خمتلف 
بها.  وت�صتند املن�صة التي مت اإطالقها 
من  اأب��ري��ل   19 يف  جت��اري��اً  وت�صغيلها 
الأ�صلية  ال�صحابة  اإىل   2021 العام 
تزّود  فهي  “ات�صالت”،  توفرها  التي 
الآيل،  ال��ت��ع��ل��م  ب��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
وم���ق���درات ال��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي، كما 
الحتيال  عمليات  مكافحة  على  تعمل 
وك�صف  امل�������زدوج  ال��ت��م��وي��ل  وخم���اط���ر 
ال�����ص��ف��ق��ات امل�����ص��ب��وه��ة ودع����م خمتلف 

بالأن�صطة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���وث���ائ���ق  اأن������واع 
فح�صها  ي��ت��وج��ب  وال���ت���ي  ال���ت���ج���اري���ة 
قاعدة  �صمن  �صحتها،  م��ن  والتحقق 
ملختلف  والأم��������ن  اخل�����ص��و���ص��ي��ة  م����ن 

عمالئها من املوؤ�ص�صات.
وتعليقاً على هذه ال�صراكة، قال الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���ص��ل��وان،  ع���دن���ان 
مل���ج���م���وع���ة ب���ن���ك دب������ي الإ�����ص����الم����ي: 
الإ�صالمي  دب���ي  ب��ن��ك  ان�����ص��م��ام  “يعد 
اإجن���ازاً  الرقمية  ال��ت��ج��ارة  من�صة  اإىل 
اإىل  ال��رام��ي��ة  م�صاعيه  يعك�ض  م��ه��م��اً، 
والتوجه  الحتيال  عمليات  من  احل��د 
باأمان نحو نظام متويل جتاري رقمي 
الإماراتية  امل�صارف  تتعاون  بالكامل. 
ب��ه��دف ت��دع��ي��م ال���ص��ت��ق��رار امل���ايل عرب 
ك��ام��ل ال��ن��ظ��ام امل���ايل ل��دول��ة الإم����ارات 
اقت�صاد  ق����وة  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 
ال����ب����الد، ح���ي���ث ي���ع���ّد الن�������ص���م���ام اإىل 
هذا  لتحقيق  رئي�صية  خ��ط��وة  املن�صة 
ال��ه��دف، ل��ه��ذا اخ��رتن��ا ال���ص��ت��ف��ادة من 
هذه التقنية املبتكرة التي توفر لبنك 
دب���ي الإ���ص��الم��ي وغ����ريه م��ن البنوك 
وثابتة  مركزية  ل  طريقة  الإماراتية 
ومكافحة  البيانات  لتنظيم  و�صفافة 

عمليات الحتيال”. 
واأ�صاف الدكتور �صلوان: “ حتى اليوم 

م��رك��زي��ة منّظمة  اآل��ي��ة  ه��ن��اك  مل تكن 
امل�صريف  القطاع  املخاطر لدى  لتقليل 
الإماراتي، لهذا �صتقّدم من�صة التجارة 
ل  التي  الفوائد  م��ن  الكثري  الرقمية 
تقت�صر على حماية متعاملي بنك دبي 
فح�صب،  امل�صريف   والنظام  الإ�صالمي 
اأن�صطة  تعزيز  على  اأي�صاً  �صتعمل  ب��ل 

التجارة العاملية، اإذ تعد املن�صة عالمة 
امل�صرفية  ف��ارق��ة يف جم��ال اخل��دم��ات 
ال��رق��م��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ج��ع��ل عمليات 
ومي�صورة  �صهلة  ال��ت��ج��اري  ال��ت��م��وي��ل 
وعادلة، ونحن يف بنك دبي الإ�صالمي 
قّيمة  ح����ل����ول  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ن�����رّك�����ز 
للمعامالت امل�صرفية ونتطلع اإىل دعم 

متعاملينا بخدمات اأكر اأماناً”.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ل��ف��ادور اأجن����الدا، 
ل�”ات�صالت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
اأن  ي�صعدنا   “ الرقمية”:  للم�صاريع 
ي��ك��ون ب��ن��ك دب���ي الإ���ص��الم��ي امل�صرف 
الإ�صالمي الأكرب على م�صتوى الدولة 
الرقمية،  التجارة  ة  من�صّ لدى  ع�صواً 
الأم��ر ال��ذي يعزز ق��وة ه��ذا الئتالف، 
ويعك�ض التزام القطاع امل�صريف بت�صريع 
الطريق  ومت��ه��ي��د  ال��رق��م��ي  ال���ت���ح���ّول 
امل�صرفية  اخلدمات  ع�صر  دخول  نحو 
لأن  نتطلع  ل��ه��ذا  اجل��دي��دة،  الرقمية 
حتقق املن�صة املبنية على اأحدث تقنيات 
البلوك ت�صني، هذه الغايات، وت�صهم يف 
يف  ال��ت��ج��اري  التمويل  عمليات  رقمنة 
اأح���د اأكرب  ال��دول��ة ال��ت��ي تعترب ال��ي��وم 

مراكز التداول يف العامل.” 
يف ال���وق���ت ذات�����ه ���ص��ي��ن�����ص��م ب��ن��ك دبي 
الإ�صالمي اأي�صاً اإىل اللجنة التوجيهية 
للمن�صة والتي ت�صم م�صرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي بالإ�صافة اإىل 
�صبعة بنوك اإماراتية رائدة يف الدولة، 
البنوك  م����ن  م���زي���د  ا����ص���ت���ع���داد  وم�����ع 
اإىل املن�صة، �صت�صبح قريباً  لالن�صمام 
م��ن�����ص��ة ال���ت���ج���ارة ال��وط��ن��ي��ة يف دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة. 

تعاونية ال�شارقة تطلق م�شاريع جديدة يف 2022 بتكلقة 250 مليون درهم
•• ال�سارقة-وام:

ك�صفت تعاونية ال�صارقة عن تنفيذ خطط 
ت��و���ص��ي��ع��ي��ة خ����الل ال���ع���ام احل����ايل 2022 
ت�صمل افتتاح منافذ جتارية جديدة اإ�صافة 
التجارة  قطاع  يف  تطويرية  م�صاريع  اإىل 
العالمة  مبنتجات  والتو�صع  الألكرتونية 
بتكلفة  ب��ال��ت��ع��اون��ي��ة  اخل��ا���ص��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

اإجمالية ت�صل اىل 250 مليون درهم.
الرئي�ض  اجلنيد  �صامل  ماجد  �صعادة  وق��ال 
خطط  اإن  ال�����ص��ارق��ة  لتعاونية  التنفيذي 
اإفتتاح  ت�صمل  اجلديدة  بامل�صاريع  التو�صع 
فرع يف منطقة “اخلرو�ض” باإمارة ال�صارقة 
بتكلفة  ال�صيف  اإجن��ازه يف مو�صم  واملتوقع 
تبلغ 15 مليون درهم تقريبا مو�صحا باأنه 
وبتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�صارقة مت تخ�صي�ض قطعة 
منطقة  يف  اجلديد  الفرع  لإقامة  الأر���ض 
اخلرو�ض ومت البدء ب�صكل فعلي يف الأعمال 

الإن�صائية متهيدا لعمليات الإجناز.
اخلرو�ض   – ف����رع  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأ�����ص����اف 
ملنطقة  يف  امل�صتهلكني  اإحتياجات  �صيواكب 
خالل  م��ت��زاي��دا  �صكنيا  من���وا  ت�صهد  ال��ت��ي 
اأن الفرع �صيقام  اإىل  الفرتة احلالية لفتا 
ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��ب��ل��غ 12 األ����ف ق���دم مربع 
منتج  اآلف  ع�صرة  يتجاوز  ما  و�صيت�صمن 
�صي�صمل  كما  غذائية  وغ��ري  غذائية  ل�صلع 
لتلبية  خ���دم���ي���ة  جت����اري����ة  حم�����ال  اأرب����ع����ة 
جمالت  يف  باملنطقة  ال�����ص��ك��ان  متطلبات 

خمتلفة و توفري 73 موقفا لل�صيارات.
وت���وج���ه ���ص��ع��ادت��ه ب��ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 

�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  واإىل  ال�صارقة،  حاكم 
بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد 
واملتابعة  الدعم  على  ال�صارقة  حاكم  نائب 

امل�صتمرة للتعاونية.
التو�صع  خ���ط���ط  اأن  ����ص���ع���ادت���ه  واأو������ص�����ح 
اإفتتاح  اأي�����ص��ا  ت�صمل  للتعاونية  اجل��دي��دة 
ن�صبة  و���ص��ل��ت  وال����ذي  “ال�صيوح”  م��رك��ز 
اإىل نحو  الإن�صائية فيه  الإجن��از للعمليات 
80 ب��امل��ائ��ة وم��ن امل��ت��وق��ع اإف��ت��ت��اح��ه خالل 
مركز  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  املقبلة  اأ���ص��ه��ر  ال6 
اإ�صافة  للتعاونية  فرعا  �صيت�صمن  ال�صيوح 
اإىل نحو 65 منفذا جتاريا تقدم اخلدمات 
املتنوعة لأهايل املنطقة كما �صي�صمل نحو 
ترفيهية  ومرافق  لل�صيارات  موقفا   500
يف  امل�صتهلكني  احتياجات  لتلبية  وخدمية 
اإجمالية  املنطقة واملناطق املجاورة بتكلفة 

كما  تقريبا  دره���م  م��ل��ي��ون   200 ل���  ت�صل 
م�صجد  با�صم  م�صجد  التعاونية  �صت�صيد 
ال�صيوح  م��رك��ز  م���ن  ب��ال��ق��رب  “الوفاء” 
اإن  املتوقع  وم��ن  دره��م  10 مليون  بتكلفة 
ي��ت��م اف��ت��ت��اح��ه خ���الل م��ار���ض امل��ق��ب��ل مبينا 
مب�صاهمة  اإجن��ازه  يتم  امل�صجد  م�صروع  اأن 

جميع م�صاهمي تعاونية ال�صارقة.
اأي�صا  تعمل  التعاونية  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�صار 
على م�صروع تو�صعي جديد يت�صمن اإن�صاء 
فرع يف منطقة “املمزر” مبدينة ال�صارقة 
و�صلت  ح��ي��ث  دره����م  م��ل��ي��ون   25 بتكلفة 
ن�صب الإجناز فيه اإىل نحو 50 باملائة ومن 
ال��ث��اين من  ال��رب��ع  خ��الل  افتتاحه  املتوقع 
العام اجل��اري منوها و ميتد على م�صاحة 

اإجمالية تبلغ 1600 مرت مربع.

وت��ع��ت��زم ال��ت��ع��اون��ي��ة خ���الل ال���ع���ام احلايل 
التجارة  ق��ط��اع  يف  تو�صعي  م�����ص��روع  اإجن���از 
تطويرية  عمليات  يت�صمن  الأل��ك��رتون��ي��ة 
خدمات  اإ���ص��اف��ة  ع��رب  ال��ت��ع��اون��ي��ة  لتطبيق 
امل�صمولة  ال�صلع  ع��دد  يف  والتو�صع  جديدة 
األف منتج   200 ليت�صمن نحو  مبن�صتها 
ل�����ص��ل��ع غ��ذائ��ي��ة وا���ص��ت��ه��الك��ي��ة يف خمتلف 

املجالت.
واأ�صاف �صعادته اأن خطط التو�صع يف العام 
م�صروع  على  العمل  اأي�صا  ت�صمل  اجل��اري 
العالمة  ال���ت���ي حت��م��ل  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ط��وي��ر 
“ال�صارقة  بالتعاونية  اخلا�صة  التجارية 
املنتجات  ع���دد  زي����ادة  ع��رب  وذل���ك  كووب” 
وتطوير  ت�صملها  التي  الفئات  يف  والتو�صع 
من  اأن  اإىل  لفتا  ع�صري  بطابع  العالمة 

املتوقع اإطالق امل�صروع خالل الربع الأول 
من العام اجلاري حيث مت اإجراء عدد من 
لتوفري  خمتلفة  م�صانع  م��ع  الإت��ف��اق��ي��ات 
وتكون  التعاونية  عالمة  حتمل  منتجات 
الأخرى  بال�صلع  مقارنة  تناف�صية  باأ�صعار 
امل��م��اث��ل��ة يف الأ����ص���واق م��ع ت��وف��ري معايري 

جودة مرتفعة.
وقال اجلنيد اإن خطط التطوير والتو�صع 
تنفيذها  ع���ل���ى  ال���ت���ع���اون���ي���ة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
ت�صتهدف مواكبة منو الطلب الإ�صتهالكي 
الإقت�صادية  بالقطاعات  املت�صارع  والتطور 
للم�صتهلكني  وال����و�����ص����ول  ال�������ص���ارق���ة  يف 
تلبية  م���ع  الإم��������ارة  م��ن��اط��ق  يف خم��ت��ل��ف 
الإح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة ب��ه��م ع���رب اأح���دث 

الأنظمة العاملية يف قطاع جتارة التجزئة.
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املال والأعمال
اإيذانًا ببدء اأعمال البناء يف امليناء اجلديد

دي بي ورلد وحكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية ي�شعان حجر الأ�شا�س مليناء بنانا على �شاحل املحيط الأطلنطي
- رئي�ض الكونغو الدميقراطية: يوم تاريخي تبداأ فيه روؤيتنا لنه�ضة البالد للتحول اإىل واقع ملمو�ض

- �ضلطان بن �ضليم: ميناء بنانا �ضيكون عاملي الطراز و�ضيمثل اإ�ضافة نوعية مهمة لقطاع النقل البحري يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

جمل�ض الإدارة يو�ضي بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 240 مليون درهم

مليون درهم �شايف اأرباح �شركة �شوق دبي املايل خالل 2021   103.8
-هالل املري : انطالقة جديدة ل�ضوق دبي املايل بف�ضل روؤية 

القيادة واملبادرات املتعددة للجنة العليا لتطوير الأ�ضواق املالية
•• دبي-وام: 

امل��ايل )���ض م ع(  دب��ي  اأعلنت �صركة �صوق 
لل�صنة  املوحدة  املالية  نتائجها  اأم�ض عن 
 ،2021 دي�صمرب   31 املنتهية يف  املالية 
103.8 مليون  الأرب��اح  بلغ �صايف  حيث 
يف  دره���م  مليون   137.9 مقابل  دره���م 
العام 2020. وو�صل اإجمايل الإيرادات 
مقابل  دره�������م  م���ل���ي���ون   294.6 اإىل 
337.2 مليون درهم. وتوزعت الإيرادات 
العمليات  درهم من  مليون   213 بواقع 
من  دره���م  م��ل��ي��ون   81.6 و  الت�صغيلية 
ال�صركة  وجنحت  وغريها.  ال�صتثمارات 
 4% بن�صبة  نفقاتها  اإجمايل  خف�ض  يف 
ومب���ا ي����وازي 8.5 م��ل��ي��ون دره���م خالل 
 190.8 اإىل  و����ص���وًل   ،2021 ال���ع���ام 
199.3مليون  م��ق��اب��ل  دره�����م  م��ل��ي��ون 
2020، الأم��ر الذي  العام  دره��م خالل 
رفع  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  يعك�ض جن��اح 

كفاءة الإنفاق.
العام  الأخ����ري م��ن  ال��رب��ع  وف��ي��م��ا يخ�ض 
قفزة  الأرباح  �صايف  �صجل  فقد   ،2021
 65.7 اإىل   269% ن�����ص��ب��ت��ه��ا  ك���ب���رية 
مليون درهم مقابل 17.8 مليون درهم 
كما   ،2020 العام  املماثل من  الربع  يف 
اإىل   68% بن�صبة  الإي�������رادات  ارت��ف��ع��ت 
 66.2 م��ق��اب��ل  دره����م  م��ل��ي��ون   111.5
اإدارة  ن��اق�����ض جم��ل�����ض  و  دره�����م.  م��ل��ي��ون 
البيانات  اأم�ض  اجتماعه  خ��الل  ال�صركة 
واعتمدها   2021 ال���ع���ام  ع���ن  امل���ال���ي���ة 
متهيداً لعر�صها على اجلمعية العمومية 
بعد  �صيتم عقدها  التي  ال�صنوية  العادية 
وال�صلع.  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة  م��واف��ق��ة 
بتوزيع  اأي�صاً  الإدارة  اأو�صى جمل�ض  وقد 
اأرباح نقدية على امل�صاهمني بن�صبة 3% 

240 مليون  امل��ال ومبا يعادل  من راأ���ض 
درهم.

- انطالقة جديدة.
الأعمال  ت���ط���ورات  اأب�����رز  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
خالل  ال�صوق  حققها  التي  والإجن����ازات 
املري،  ه��الل  �صعادة  ق��ال   ،2021 ال��ع��ام 
 2021 العام  اإن  الإدارة:  رئي�ض جمل�ض 
ُي���ع���د مب��ث��اب��ة ان��ط��الق��ة ج���دي���دة ل�صوق 
احلافلة  امل�������ص���رية  ���ص��اح��ب  امل�����ايل  دب����ي 
ثقتنا  فاإن  فيه  ل�صك  ومما  بالنجاحات. 
وقدرته  ل��ل�����ص��وق  امل�صتقبلية  الآف�����اق  يف 
امل�����ص��ت��دام ل حُتدها  ال��ن��م��و  ع��ل��ى حتقيق 
ُح����دود يف ظ��ل ال��دع��م ال��ك��ب��ري م��ن ِقبل 
املتعددة  وامل����ب����ادرات  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�صهور  خ���الل  عنها  الإع�����الن  مت  ال��ت��ي 
القليلة املا�صية من جانب اللجنة العليا 
املالية يف دبي. وعالوة  الأ�صواق  لتطوير 
اأي�صاً  على ذلك فاإن تلك الثقة ُم�صتمدة 
اإذ ميتلك  ل��ل�����ص��وق  ال��ق��وي��ة  م��ن الأ���ص�����ض 
امل�صتوى  عاملية  وتنظيمية  اأ�صا�صية  بنية 
ومتيزاً موؤ�ص�صياً وقدرات تناف�صية عالية 
منوه  وا�صتدامة  لتعزيز  جُمتمعًة  توؤهله 
دبي  مكانة  تر�صيخ  يف  املتميز  واإ�صهامه 

كمركز عاملي لأ�صواق راأ�ض املال.

- موؤ�ضرات م�ضجعة.
املوؤ�صر  ان  امل���ري  ���ص��ع��ادة ه���الل  واأ����ص���اف 
 ،28.2% ن�صبته  ارت��ف��اع��اً  �صجل  ال��ع��ام 
للموؤ�صر  �صنوي  �صعود  معدل  اأعلى  وهو 

اإجمايل  ارت��ف��ع  كما   ،2013 ال��ع��ام  منذ 
% قيا�صاً  قيمة التداولت بن�صبة10.2 
اإىل   2020 ال���ع���ام  يف  م�����ص��ت��وي��ات��ه  اإىل 
اإجمايل  وارت���ف���ع  دره�����م،  م��ل��ي��ار   72.3
املالية املدرجة  القيمة ال�صوقية لالأوراق 
درهم.  مليار   411 اإىل   21% بن�صبة 
اإذ  ب��ق��وة   2021 ال���ع���ام  ال�����ص��وق  واأن���ه���ى 
���ص��ج��ل اإج����م����ايل ق��ي��م��ة ال����ت����داول خالل 
 126% ن�صبته  ارت��ف��اع��اً  ال��رب��ع الأخ���ري 
 46.5% 33.6 مليار درهم مُتثل  اإىل 
من اإجمايل قيمة التداول للعام 2021، 
الأمر الذي ُيعزى اإىل التح�صن امل�صطرد 
والأرق������ام  ال���وط���ن���ي،  الق��ت�����ص��اد  اأداء  يف 

•• دبي-وام:

فليك�ض  ال���رئ���ي�������ض  ف���خ���ام���ة  ب���ح�������ص���ور 
الكونغو  جمهورية  رئي�ض  ت�صي�صكيدى، 
ورلد”،  بي  “دي  قامت  الدميقراطية.. 
اللوج�صتية  ل��ل��خ��دم��ات  ال���رائ���د  امل�����زود 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  وح��ك��وم��ة  ال��ذك��ي��ة، 
الأ�صا�ض  ح��ج��ر  ب��و���ص��ع  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
اإيذاًنا ببدء العمل يف اإن�صاء م�صروع ميناء 
املحيط  ���ص��اح��ل  ع��ل��ى  اجل��دي��د  “بنانا” 

الأطلنطي.
الرئي�ض  فخامة  اأك��د  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
حيث  اخلطوة  ه��ذه  اأهمية  ت�صي�صكيدى، 
جلمهورية  تاريخي  بيوم  “ نحتفل  ق��ال 
تبداأ  ح���ي���ث  ال���دمي���ق���راط���ي���ة،  ال���ك���ون���غ���و 
لنه�صة  و���ص��ع��ن��اه��ا  ال���ت���ي  روؤي���ت���ن���ا  الآن 
ل  �صُيحوِّ ملمو�صاً.  واقعاً  لت�صبح  البالد 
اإىل  الدميقراطية  الكونغو  امل��ي��ن��اء  ه��ذا 
�صي�صاهم  اإذ  املنطقة،  يف  جت���اري  حم��ور 

الو�صطى،  الكونغو  مبنطقة  الرت��ق��اء  يف 
ب��اأك��م��ل��ه��ا م����ن خ�����الل حتقيق  وال����ب����الد 
العمل  فر�ض  وتوفري  اقت�صادية،  منافع 
املجال  واإت��اح��ة  املبا�صرة،  وغ��ري  املبا�صرة 
لتنمية �صال�صل الإمداد والتوريد وي�صهم 
الأجنبية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف 

املبا�صرة”.
اأ���ص��ا���ض ميناء  ح�صر ح��ف��ل و���ص��ع ح��ج��ر 
اأحمد  �صلطان  �صعادة  اجل��دي��د،  “بنانا” 
بن �صلّيم، رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض 
وع��دد من  بي ورلد”،  “دي  ل�  التنفيذي 
الدميقراطية  الكونغو  حكومة  م�صوؤويل 
وق���ي���ادات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ه��ن��اك، حيث 
اتفاقية  ����ص���وء  يف  اخل���ط���وة  ه����ذه  ت���اأت���ي 
الفائت  دي�����ص��م��رب  يف  امل���وّق���ع���ة  ال���ت���ع���اون 
الكونغو  وحكومة  ورلد”  ب��ي  “دي  ب��ني 
اأول ميناء للمياه  الدميقراطية لتطوير 
العميقة يف الدولة الأفريقية ال�صديقة. 
�صلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �صلطان  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اد 

جمهورية  م��ع  املثمرة  ال��ت��ع��اون  ب��رواب��ط 
الكبري  وال��دع��م  الدميقراطية،  الكونغو 
م�صاريع  ال��ق��ي��ادة هناك  ب��ه  ال��ذي حتيط 
التنمية التي تعود بالفائدة على ال�صعب 
خال�ض  عن  معرباً  ال�صديق،  الكونغويل 
الرئي�ض  فخامة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر 
ت�صي�صكيدي وحكومته ملا مل�صته جمموعة 
من دع��م كبري وحر�ض  “دي بي ورلد” 
الت�صهيالت  اأ���ص��ك��ال  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
امل��م��ك��ن��ة ل��ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اء ب���ن���ان���ا. وق���ال 
ب��ن��ان��ا ميناًء  “ ���ص��ي��ك��ون م��ي��ن��اء  ���ص��ع��ادت��ه 
اإ�صافة  و�صيمثل  ال��ط��راز  وع��امل��ي  حديًثا 
البحري  ال��ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع  م��ه��م��ة  ن��وع��ي��ة 
الدميقراطية.  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة  يف 
مزيداً  ���ص��ي��ج��ت��ذب  اك���ت���م���ال���ه،  ومب���ج���رد 
اأكرب  امل��ب��ا���ص��رة م��ن  ال��ت��وق��ف  م��ن طلبات 
ال�����ص��ف��ن امل��ب��ح��رة م��ن اآ���ص��ي��ا واأوروب������ا، ما 
�صيعزز ب�صكل كبري تعزيز فر�ض الو�صول 
و�صال�صل  الدولية  الأ���ص��واق  اإىل  ال�صهل 

بي  “دي  و���ص��ت��ط��ور  العاملية”.  ال��ت��وري��د 
ب�صكل  600 مرت  بطول  ر�صيًفا  ورلد” 
 18 اإىل  مبدئي مع غاط�ض ي�صل عمقه 
م���رتاً ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك ق����ادراً ع��ل��ى مناولة 
الطاقة  ت��ب��ل��غ  و�����ص����وف  ال�������ص���ف���ن.  اأك������رب 
امليناء  يف  احل��اوي��ات  ملناولة  ال�صتيعابية 
450 األ����ف ح��اوي��ة من��ط��ي��ة ق��ي��ا���ض 20 
�صاحة  امليناء  تدعم  حيث  �صنوياً،  ق��دم��اً 
م�صاحتها  تبلغ  احلاويات  ملناولة  �صخمة 
30 ه��ك��ت��اراً. ومي��ث��ل امل��ي��ن��اء ال����ذي يتم 
�صاحل  ال��واق��ع��ة على  ب��ن��ان��ا،  ت��ط��وي��ره يف 
الكونغو الدميقراطية املطل على املحيط 
الأطلنطي والبالغ طوله 37 كيلو مرتاً 
ال��و���ص��ط��ى، ميزة  ال��ك��ون��غ��و  يف م��ق��اط��ع��ة 
الكونغو  ك��ب��رية جل��م��ه��وري��ة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ح��ي��ث م���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن 
ووقت  تكلفة  يف  �صخمة  وف���ورات  يحقق 
ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ح��ن ون���ق���ل ال��ب�����ص��ائ��ع ما 
البالد  يف  التجارة  حركة  جممل  �صيعزز 

القطاعات  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  املُ�����ص��ج��ع��ة 
ال�صياحة  م��ث��ل  الرئي�صية  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ال�صركات  اأداء  ع��ل��ى  ع����الوة  وال���ع���ق���ارات 
امل����درج����ة، وُك��ل��ه��ا ع���وام���ل داع���م���ة لأداء 
الإيجابية  النعكا�صات  توجتها  ال�����ص��وق 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  لإع����الن  املُ��ل��ف��ت��ة 
جتدر  دب��ي.  يف  املالية  الأ���ص��واق  لتطوير 
الأجانب  امل�صتثمرين  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة 
ح���اف���ظ���وا ع���ل���ى ح�������ص���وره���م ال���ك���ب���ري يف 
���ص��وق دب���ي امل����ايل خ���الل ال���ع���ام 2021 
قيمة  م��ن   45.8% على  ا�صتحوذوا  اإذ 
 1.9 قيمته  ا�صتثمار  ب�صايف  ال��ت��داولت 
مليار درهم كُمح�صلة �صراء، وبلغت ن�صبة 

اإ�صهام القطاع التجاري يف دعم  ومن ثم 
اأن ميناء  ُي��ذك��ر  ال��ك��ون��غ��ويل.  الق��ت�����ص��اد 
الن�صاط  اإىل  الإ�صافات  اأح��دث  يعد  بنانا 
“دي دب��ي ورلد”  ب��ه  ال��ذي تقوم  ال��ق��وي 
ت��ت��وىل تطوير  اأف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث  ق����ارة  يف 
عدد من املوانئ املهمة على �صواحلها، يف 
املتينة  وال�صداقة  التعاون  عالقات  اإطار 
التي تربط دبي بالعديد من دول القارة 
التعاون يف جمال  ياأتي هذا  اإذ  ال�صمراء، 
البحرية، امتداداً  املرافئ  اإن�صاء وت�صغيل 
لعالقات ال�صراكة والتعاون التي حتر�ض 
خرباتها  م�صاركة  على  خاللها  من  دب��ي 
املتميزة يف جمال م�صاريع البنية التحتية 
حافل  ت��اري��خ  م��ن  متلكه  وم��ا  الرئي�صية، 
يف ه��ذا امل��ج��ال، م��ع ال���دول ال�صديقة يف 
العامل  اأفريقيا، ف�صاًل عن خمتلف دول 
التي ترى يف التعاون مع دبي، مبا متلكه 
من قدرات وخربات نوعية، قيمة م�صافة 
تعزز من توجهاتها وخططها التنموية. 

القيمة  اإجمايل  من   22.5% ملكيتهم 
ال�صوق  امل���درج���ة يف  ل��الأ���ص��ه��م  ال�����ص��وق��ي��ة 
بلغت  امل��ن��وال،  نف�ض  وعلى  العام.  بنهاية 
التداول  من  املوؤ�ص�صي  ال�صتثمار  ح�صة 
 656 قيمته  ا�صتثمار  ب�صايف   45.8%
مليون درهم كُمح�صلة �صراء. و ا�صتقطب 
بينهم  7342 م�صتثمراً جديداً،  ال�صوق 
677 موؤ�ص�صة ا�صتثمارية، لريتفع بذلك 
يف  امل�صجلني  امل�صتثمرين  ع��دد  اإج��م��ايل 
�صوق دبي املايل بنهاية العام 2021 اإىل 
852212 م�صتثمراً ينتمون اإىل 209 
جن�صيات. وقد �صكل الأجانب %63 من 
امل�صتثمرين اجُلدد /4626 م�صتثمراً/.

كهرباء ال�شارقة تبحث مع املجل�س البلدي 
بالذيد ت�شهيل الإجراءات وتطوير اخلدمات

•• ال�سارقة - وام:

ال�صارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  بهيئة  الو�صطى  املنطقة  اإدارة  من  وف��د  زار 
الذيد  ملنطقة  البلدي  املجل�ض  مقر  الطنيجي  خليفة  املهند�ض  برئا�صة 
الو�صطى  امل�صتقبلية للمنطقة  التطويرية  بهدف بحث اخلطط وامل�صاريع 
وت�صهيل املعامالت بني املجل�ض البلدي وهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة 
وو�صع اآلية تن�صيق ومتابعة املالحظات وتعزيز العالقات و�صبل التعاون بني 
اجلانبني لت�صهيل اإجراءات اخلدمات وامل�صاريع احلكومية التي ت�صاهم يف 

تطوير وخدمة املنطقة الو�صطى و�صكانها.
ملنطقة  البلدي  املجل�ض  مدير  هويدن  بن  حممد  �صعادة  الإجتماع  تراأ�ض 
الذيد بح�صور عدد من مديري الدوائر احلكومية وممثليهم و املهند�ض 
رمي  واملهند�صة  الو�صطى  املنطقة  اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي  حممد  خليفة 

املاجدي و م�صاعد مهند�ض اإبراهيم احلو�صني و�صعيد الكتبي.
الآليات  ناق�ض  الإج��ت��م��اع  اأن  الطنيجي  حممد  خليفة  املهند�ض  واأو���ص��ح 
لتي�صري  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  لتفعيل  والإج������راءات 
ال�صبل  كافة  وط��رح  العمل  ومنهجيات  اإ�صرتاتيجيات  وتو�صيح  اخلدمات 
والإمكانيات التي ت�صهم يف تي�صري اخلدمات التي تقدمها الهيئة موؤكدا اأن 
اإدارة املنطقة الو�صطى حتر�ض على التعاون والتن�صيق مع خمتلف اجلهات 

من اأجل تطوير اخلدمات وتقدميها ب�صهولة وي�صر للمتعاملني.

 م�شرف الهالل يطل بهوية جديدة 

وا�شرتاتيجية رقمية مبتكرة
•• اأبوظبي -وام:

اأعلن م�صرف الهالل، وهو اأحد موؤ�ص�صات جمموعة بنك اأبوظبي التجاري.. 
عن طرح هويته اجلديدة حتت ا�صم “الهالل” وذلك بالتزامن مع اإطالق 
مم ليلبي الحتياجات امل�صرفية، ف�صاًل  تطبيق الهالل اجلديد والذي �صُ
اأ�صلوب  لتواكب  عن توفري جتربة فريدة وخدمات مبتكرة مبزايا عائلية 
العالمات  من  العديد  مع  املتنوعة  ال�صراكات  خالل  من  احلديث،  احلياة 
احل�صابات  فتح  اإمكانية  اجلديد  الهالل  تطبيق  ويتيح  الرائدة.  التجارية 
اجلارية وح�صابات التوفري للمتعاملني ولأطفالهم، وغريها من اخلدمات 
التابع  ال���ولء  برنامج  م��ن  مكافاآت  على  احل�صول  ع��ن  ف�صاًل  امل�صرفية، 
 UAE Pass للهالل. ويتيح نظام الهوية الرقمية للم�صادقة ال�صريعة
اإمكانية الت�صجيل يف التطبيق ب�صرعة و�صهولة تامة. وقال معايل خلدون 
 “ التجاري..  اأبوظبي  بنك  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املبارك،  خليفة 
لعب م�صرف الهالل منذ تاأ�صي�صه دوراً مهماً يف امل�صاهمة يف دفع عجلة منو 
القت�صاد الوطني، ول �صك اأن التميز مبجال البتكار �صي�صمن قدرته على 
موا�صلة دوره املحوري يف امل�صاهمة يف تطور اخلدمات امل�صرفية يف الإمارات 
واأدى ا�صتحواذ بنك اأبوظبي التجاري على م�صرف الهالل يف عام 2019 
القائمة  املالية  املوؤ�ص�صات  لي�صبح من  امل�صرف  نوعية يف  نقلٍة  اإح��داث  اإىل 
على ا�صرتاتيجية التحول الرقمي، وتزويد املتعاملني مبنتجات وخدمات 

م�صرفية عالية اجلودة ومتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية”.
واأ�صاف معاليه “ تتج�صد هذه ال�صرتاتيجية يف اإطالق الهوية اجلديدة، 
مب�صتوى  ويرتقي  املالية  املوؤ�ص�صة  لهذه  احليوي  الطابع  يعك�ض  وتطبيق 
اخل��دم��ات اإىل اآف���اق ج��دي��دة. وت��ع��د ه��ذه اخل��ط��وة اإجن����ازاً ك��ب��رياً لقاعدة 
 51% املواهب الإماراتية فيها  املتنوعة يف الهالل والتي متثل  املوظفني 
التوطني يف  اأع��ل��ى م��ع��دلت  اإح���دى  ال��ك��وادر امل�صرفية، وه��ي  م��ن جمموع 
اأحدث  ال��ه��الل  اعتماد  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  الإم���ارات���ي.  امل�صريف  القطاع 
الرئي�صية  الأوليات  كاأحد  املتعاملني  بخدمة  واهتمامه  الرقمية  التقنيات 
�صيوؤهله لتحقيق تقدم كبري يف هدفه ال�صرتاتيجي املتمثل بتو�صيع نطاق 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عريقات،  ع��الء  وق��ال  متعامليه”.  وق��اع��دة  ح�صوره 
 “ التجاري  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ض  الهالل  م�صرف 
خالل  املبتكر  والتطبيق  للهالل  اجلديدة  الهوية  باإطالق  فخورون  نحن 
التي  الرقمي  التحول  ل�صرتاتيجية  ترجمة  يعترب  وال��ذي  وجيزة  ف��رتة 
لتقدمي خدمات م�صرفية  اأ�صا�صية  ركيزة  التطبيق  الهالل. ويعد  يتبناها 
ومزايا ح�صرية مبفهوم جديد حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الإ�صطناعي 
املتطلبات  مل��واك��ب��ة  والتكيف  ال��ت��ط��ور  على  وق���درة  عالية  مب��رون��ة  ويتميز 
املختلفة للمتعاملني. ونتطلع قدماً لتعزيز دور الهالل ليكون اأحد املن�صات 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  امل�صرفية يف  الرائدة يف جمال اخلدمات 

ومن ثم طرح خدماته لي�صمل الأ�صواق الإقليمية يف امل�صتقبل”.
مالية  مهارات  الأطفال  تعليم  خا�صية  اجلديد  التطبيق  مزايا  اأه��م  ومن 
املالية  امل�صوؤولية  اأ�صاليب ترفيهية مبتكرة لتنمية ح�ض  �صليمة من خالل 
عند  لالأطفال  املكافاآت  ملنح  نظاماً  التطبيق  ويوفر  امل�صتقبل.  يف  لديهم 
اإعدادات  مع  للتوفري  حوافز  اإىل  بالإ�صافة  لهم،  امل��ح��ددة  املهمات  اإجن��از 
على عمليات  للرقابة  و�صائل  مع  وبطاقات خ�صم  امل�صتخدم،  بعمر  خا�صة 
الإنفاق عرب الإنرتنت. كما ميكن لغري املتعاملني لدى الهالل ال�صتفادة 
من جمموعة من اخلدمات التي ت�صمل الت�صوق املتاح من خالل التطبيق.

وزارة البرتول امل�شرية: و�شع بئرين بحقل 
ظهر على الإنتاج خالل الأ�شهر القليلة القادمة

•• القاهرة-وام:

 16 وظهر   15 ظهر  البئرين  و�صع  ق��رب  امل�صرية  ال��ب��رتول  وزارة  اأعلنت 
القادمة،  القليلة  الأ�صهر  الإنتاج خالل  باملنطقة اجلنوبية بحقل ظهر على 
مو�صحة اأن العام �صهد حتديات املحافظة على معدلت الإنتاج من احلقل يف 
املعدلة  باملوازنة  ال�صتثمارات  واأن  7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميا،  حدود 
والتنموية  ال�صتك�صافية  الأع��م��ال  لتنفيذ  دولر  مليون   698 ح��وايل  بلغت 

ون�صاط احلفر وتنفيذ م�صروعات تطوير املحطات وعمليات الت�صغيل.
 690 2022-2023 تبلغ  اأن ال�صتثمارات امل�صتهدفة يف عام  اإىل  واأ�صارت 
مليون دولر ل�صتكمال اأعمال اأن�صطة البحث وال�صتك�صاف والتنمية وعمليات 
الت�صغيل ومعاجلة  البحرية مثل م�صروع حت�صني كفاءة  الت�صهيالت  تطوير 
برتو�صروق  ل�صركتي  العمومية  اجلمعية  ان��ع��ق��اد  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  امل��ي��اه. 
وبرتوبل اليوم عرب تقنية الفيديو كونفران�ض لعتماد املوازنة املعدلة للعام 

املاىل 2021-2022 واملوازنة املقرتحة للعام املاىل 2023-2022.

•• دبي-وام:

تبداأ وزارة التغري املناخي والبيئة 
وتنظيم  ح���ظ���ر  ف�����رتة  ت��ط��ب��ي��ق 
القابط،  اأ�صماك  وت�صويق  �صيد 
من  الفرتة  يف  الكوفر  واأ�صماك 
 2023 ف��رباي��ر   28 1 وح��ت��ى 
وف���ق���اً ل��ل��ق��رار ال������وزاري رق���م 1 
تنظيم  ب�������ص���اأن   2021 ل�����ص��ن��ة 
القابط،  اأ�صماك  وت�صويق  �صيد 
واأ�صماك الكوفر يف مياه ال�صيد 

بجميع مناطق الدولة.
وي��ن�����ض ال��ق��رار ع��ل��ى م��ن��ع �صيد 
اأ�صماك القابط، واأ�صماك الكوفر 
وحتى   1 ت����اري����خ  م����ن  اع���ت���ب���ارا 
28 ف��رباي��ر مل���دة 3 اأع�����وام من 

2021 وحتى 2023، ويطالب القرار ال�صيادين 
الذين تقع يف معدات �صيدهم هذه الأنواع باملبادرة 
العناية  متوخني  اأخ��رى،  م��رة  البحر  يف  باإطالقها 

الكافية ل�صمان �صالمتها.
الأ�صماك يف  الأن��واع من  ت�صويق هذه  القرار  ومنع 

جميع اأ�صواق ال�صمك واملتاجر على م�صتوى الدولة 
اأيا كان م�صدرها خالل الفرتة املحددة.

الروة  ا�صتدامة  اإدارة  مدير  الزعابي  اأحمد  وق��ال 
الوزارة  حر�ض  اط��ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ق��رار  اإن  ال�صمكية 
يتعلق  فيما  ال�صرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  على 
با�صتدامة النظم الطبيعية وتعزيز خمزون الروات 

املائية احلية وا�صتدامة الإنتاج املحلي، ويهدف اإىل 
بهدف  ال��ك��وف��ر،  و  ال��ق��اب��ط،  اأ���ص��م��اك  �صيد  تنظيم 
تعزيز  ي�صمن  والتكاثر مبا  للنمو  اإعطائها فر�صة 

وزيادة خمزونا احليوي يف مياه الدولة.
ال���روات  اأح���د  “ ال����روة ال�صمكية مت��ث��ل  واأ����ص���اف 
وامل�������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي حت���ر����ض ال�������وزارة على 

ا���ص��ت��دام��ت��ه��ا، ع���رب خ��ط��ط عدة 
م��ن��ه��ا ح��ظ��ر ���ص��ي��ده��ا يف اأوق����ات 
ممار�صات  وم��ك��اف��ح��ة  ت��ك��اث��ره��ا، 
تق�صي  ال���ت���ي  اجل���ائ���ر  ال�����ص��ي��د 
مبا  ا�صتمراريتها،  وتهدد  عليها 
ي�صهم يف زيادة خمزونها وتعزيز 

التنوع البيولوجي”.
موا�صم  يف  ال�صيد  منع  ويعترب 
الطرق  من  والتكاثر  الخ�صاب 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة ع��امل��ي��ا يف 
واملحافظة  ال�صيد  جهد  خف�ض 
امل���خ���زون ال�����ص��م��ك��ي وهذه  ع��ل��ى 
التغري  وزارة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  الأ���ص�����ض 
ا�صتدامة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
ال�صمكية  ال�����������روة  خم���������زون 

للدولة.
تعاونهم  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ادي��ن  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  وت���وج���ه 
الأمر  ال�صابقة،  ال�صنة  خ��الل  بالقرار  والتزامهم 
وزي���ادة خمزون  تعزيز  كبري يف  ب�صكل  �صاهم  ال��ذي 
الروة ال�صمكية يف مياه ال�صيد يف خمتلف مناطق 

الدولة.

بدء التطبيق ال�شنوي حلظر وتنظيم �شيد وت�شويق اأ�شماك القابط والكوفر

اأراد تر�شي عقدا بـ 322 مليون درهم لبناء 920 وحدة �شكنية مب�شروع اجلادة يف ال�شارقة
•• ال�سارقة-وام: 

رئي�صياً  “ عقداً  “ اأراَد  اأر�صت �صركة التطوير العقاري 
لبناء 8 اأبنية �صكنية فاخرة جديدة يف م�صروع “اجلادة 
“ ال��وج��ه��ة ال��ع�����ص��ري��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة وال���ت���ي ت��ب��ل��غ قيمة 
ال�صارقة  24 مليار درهم يف قلب  الإجمالية  مبيعاتها 
اجلديد حيث ت�صم املباين الثمانية يف جمملها 920 
الإن�صائي الذي متت  العقد  وحدة �صكنية. وتبلغ قيمة 
تر�صيته 322 مليون درهم ، و متت املبا�صرة بالأعمال 
 18 خ��الل  ت�صليمها  املتوقع  من  و  لالأبنية  الإن�صائية 
�صهراً حيث تتنوع اخليارات ال�صكنية يف الأبنية و تتمتع 
ب���اإط���اللت مم��ي��زة ع��ل��ى امل�����ص��اح��ات اخل�صراء  امل��ب��اين 
الوحدات  جميع  جتهيز  و���ص��ي��ت��م  امل��ف��ت��وح��ة  والأف��ن��ي��ة 

ال�صكنية بالتقنيات القيا�صية للمنازل الذكية.

ن�صيج  يف  تر�صيتها  �صتتم  التي  العقود  قائمة  وتت�صمن 
العام كاًل من فندق فيدا اجلادة  د�صرتكت خالل هذا 
�صقق  م��ن  مباين  وخم�صة  الفندقية  لل�صقق  وجمّمعاً 

�ُصكون ومتحف ن�صيج.
و قال اأحمد اخل�صيبي الرئي�ض التنفيذي يف اأراَد ي�صري 
العقد اجلديد اإىل مدى اإلتزامنا بت�صليم منازل عالية 
اجلودة يف م�صروع اجلادة حيث اأ�صبح اأحد اأكر املواقع 
 6 وج��ود  مع  املنطقة  م�صتوى  على  ن�صاطاً  الإن�صائية 
اآلف وحدة �صكنية قيد الإن�صاء حاليا حيث ي�صكل العام 
اجلاري عاما حموريا بالن�صبة للجادة مع قرب ت�صليم 
والرتفيهية  والتعليمية  التجارية  املرافق  من  العديد 
اجلديدة  امل��ن��ازل  اآلف  اإىل  اإ�صافة  واملقاهي  واملطاعم 
الأمر الذي من �صاأنه امل�صاهمة بارتفاع عدد �صكان هذا 

املجتمع املتكامل ب�صكل كبري.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366599  بتاريخ:   13 دي�صمرب 2021 
II با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك

24 نوفمرب 2021  تاريخ الولوية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�ض  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�ض القدم. 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  كتبت عبارة "SKECHERS SLIP-INS" باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458   

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366601  بتاريخ:   13 دي�صمرب 2021 
II با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك

24 نوفمرب 2021  تاريخ الولوية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�ض  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�ض القدم. 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " SKECHERS HANDS FREE SLIP-INS" باأحرف 
لتينية

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366602  بتاريخ:   13 دي�صمرب 2021 
II با�ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ض.ايه.، انك

24 نوفمرب 2021  تاريخ الولوية 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�ض  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�ض القدم. 
الواق�عة بالفئة:  25

 HANDS FREE SLIP-INS FROM SKECHERS " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
لتينية " باأحرف 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367817  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
والأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  والبحثية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
ال�صمعب�صرية والب�صرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة والختبار والفح�ض والإنقاذ  والأدوات 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو حتويل  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�صل  والتعليم؛ 
للتنزيل وبرجميات  وقابلة  و�صائط م�صجلة  البيانات؛  اأو  ال�صور  اأو  ال�صوت  اأو معاجلة  ن�صخ  اأو  اإر�صال  اأو  لت�صجيل  واأدوات 
حا�صوب وو�صائط ت�صجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية فارغة؛ تطبيقات برامج قابلة للتنزيل؛ من�صورات الكرتونية؛ ملفات 
واأجهزة  حوا�صيب  حا�صبة؛  واآلت  النقد  ت�صجيل  اآلت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  للتنزيل؛  قابلة  بودكا�صت 
للغوا�صني ومالقط  اأذن  و�صدادات  للغوا�صني  واأقنعة  الغو�ض  قابلة لالرتداء؛ بذلت  اأجهزة حا�صوب  باحلا�صوب؛  ملحقة 
اأنفية للغوا�صني وال�صباحني وقفازات للغوا�صني واأجهزة التنف�ض لل�صباحة حتت املاء؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ املالب�ض التي 
حتمي من الإ�صابات اخلطرية اأو التي تهدد احلياة، على �صبيل املثال، مالب�ض احلماية من احلوادث، والإ�صعاع واحلريق، 
واقية  وب��ذلت  للريا�صة،  الفم  وواقيات  للريا�صة،  الراأ�ض  وواقيات  الواقية،  واخل��وذات  الر�صا�ض،  من  الواقية  واملالب�ض 
للطيارين، وواقيات ركب للعمال؛ مغناطي�ض؛ نظارات �صم�صيه؛ الأجهزة والأدوات الب�صرية مبا يف ذلك النظارات والعد�صات 
الال�صقة والنظارات املكربة واملرايا للمعاينة وثقوب مراقبة؛ بطاريات و�صواحن ال�صجائر الإلكرتونية؛ وحدات املوؤثرات 
الكهربائية والإلكرتونية لالآلت املو�صيقية؛ روبوتات املختربات، روبوتات التدري�ض، روبوتات املراقبة الأمنية، الروبوتات 
ذات الذكاء ال�صطناعي؛ ماكينات ال�صراف الآيل واآلت اإعداد الفواتري واأدوات واآلت فح�ض املواد؛ علب للنظارات، وعلب 
اأجهزة  مع  لال�صتخدام  حتكم  اأذرع  الفوتوغرايف؛  الت�صوير  واأدوات  لأجهزة  خ�صي�صاً  م�صنوعة  وعلب  الذكية،  للهواتف 
الكمبيوتر، بخالف األعاب الفيديو و�صماعات الواقع الفرتا�صي والنظارات الذكية؛ البطاقات امل�صفرة مبا يف ذلك بطاقات 

الهدايا وبطاقات الئتمان والبطاقات الذكية وبطاقات اخل�صم؛ قطع غيار ولوازم واك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره.
الواق�عة بالفئة:  9 

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367818  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعادن النفي�صة وكل خليط منها؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�صبه الكرمية؛ اأدوات قيا�ض الوقت و اأدوات 
قيا�ض الوقت الدقيقة؛ املجوهرات، مبا يف ذلك املجوهرات املقلدة، على �صبيل املثال املجوهرات الال�صقة؛ 
زمامات )مرابط( اأكمام ودبابي�ض ربطات العنق وم�صابك ربطات العنق؛ حلقات للمفاتيح و�صال�صل للمفاتيح 
اإلكرتونية؛ حلي �صغرية )جموهرات(؛  و�صاعات حائط  يد  �صاعات  يد؛  �صاعات  بها؛  وحلي �صغرية خا�صة 
امل�صابك  املثال،  �صبيل  على  اليد،  و�صاعات  وال�صاعات  للمجوهرات  املكونة  الأج���زاء  للمجوهرات؛  �صناديق 
ال�صاعات،  ونواب�ض  ال�صاعة،  وعقارب  واجليب،  اليد  و�صاعات  احلائط  ل�صاعات  واآلت  للمجوهرات،  واخلرز 
وبلور لل�صاعات؛ حلي م�صنوعة من املعادن النفي�صة اأو �صبه النفي�صة اأو الأحجار الكرمية اأو �صبه كرمية اأو 

مطلية بها؛ قطع غيار ولوازم واك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره. 
الواق�عة بالفئة:  14

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367820  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
كبرية؛  اإعالنات  بو�صرت؛  جمالت  مطبوعة؛  من�صورات  يوميات؛  م�صكوكات؛  املطبوعات؛  علب؛  )املطبوعة(؛  الإع��الن��ات 
تقاومي مكتبية؛  تقاومي؛  الال�صقة؛ مل�صقات )قرطا�صية(؛  الن�صاط  مل�صقات مطبوعة ل�صقة؛ مل�صقات ل�صقة؛ كتب 
بطاقات  ميالد؛  عيد  بطاقات  الفوتوغرافية؛  الت�صوير  كتب  فوتوغرافية؛  �صور  ال�صنوية؛  الذكرى  بطاقات  قرطا�صية؛ 
املخ�ص�صة  التداول، بخالف  امل�صفرة(؛ بطاقات  اأو  املمغنطة  فارغة؛ بطاقات؛ بطاقات تهنئة؛ بطاقات مطبوعة )بخالف 
اأو  واأجهزة خا�صة بحمل  واأغلفة  ال��ورق؛ علب  واأدوات قطع  الدورية؛ �صكاكني للورق  املطبوعات  الهدايا؛  اأغلفة  لالألعاب؛ 
تثبيت الأوراق، على �صبيل املثال، ملفات للوثائق، وم�صابك للنقود، وحمافظ دفاتر ال�صيكات، وم�صابك الأوراق، وحمافظ 
الر�صوم  ختم  واآلت  الن�صخ،  واآلت  الكاتبة،  الآلت  امل��ث��ال،  �صبيل  على  املكتبية،  الآلت  بع�ض  واأل��ب��وم��ات؛  ال�صفر،  ج���وازات 
لال�صتخدام املكتبي، ومربايات اأقالم الر�صا�ض؛ اأدوات الر�صم التي ي�صتعملها الفنانون والر�صامون الداخليون واخلارجيون، 
على �صبيل املثال، اأطباق لالألوان املائية للفنانني، وم�صاند ولوحات األوان للر�صامني، وبكرات طالء و�صواين للر�صم؛ بع�ض 
املنتجات الورقية التي ت�صتخدم ملرة واحدة، مثل مراييل الأطفال واملناديل الورقية وبيا�صات من الورق للموائد؛ منتجات 
اأو الغر�ض، مثل الأكيا�ض الورقية  ال��ورق املقوى غري م�صنفة خالف ذلك ح�صب الوظيفة  اأو  ال��ورق  معينة م�صنوعة من 
والأظرف واحلاويات للتغليف والتماثيل والهياكل والأعمال الفنية امل�صنوعة من الورق اأو الورق املقوى، مثل متاثيل الورق 
املعجن، واللوحات احلجرية املوؤطرة اأو غري املوؤطرة واللوحات والألوان املائية؛ رقع وبطاقات للتغليف؛ قطع غيار ولوازم 

واك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره.
16 الواق�عة بالفئة:  

كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية و�صف العالمة:  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367821  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة، جلود احليوانات اخلام واملدبوغة؛ الفراء؛ حقائب �صفرية وحقائب 
حمل، على �صبيل املثال، حقائب �صفرية و�صناديق ثياب وحقائب مالب�ض �صفرية وحقائب حلمل الأطفال، 
واحلقائب املدر�صية؛ املظالت وال�صما�صي؛ الع�صي وال�صياط واأطقم احليوانات وال�صروج؛ اطواق للحيوانات 
اجللدية  واملنتجات  اليد  وحقائب  �صفرية  وحقائب  احلمل  حقائب  الأليفة؛  للحيوانات  ومالب�ض  ور�صن 
وحمافظ  الأع��م��ال  لبطاقات  علب  احلقائب؛  اأو  لالأمتعة  بطاقات  احلقائب؛  اأن��واع  وجميع  اليد  وحقائب 

اجليب؛ �صناديق وحقائب جلدية اأو من األواح جلدية؛ قطع غيار ولوازم واك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره.
الواق�عة بالفئة:  18

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366807  بتاريخ:   15 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  �صيفا فران�صيز�ض ال تي دي 

تاريخ الولوية 
وعنوانه: 7 ها�صوليال �صرتيت، بي.او.بي. 81040، بيت �صيم�ض، 99052، اإ�صرائيل

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املقاهي؛ خدمات مطاعم  واملطاعم؛  الإ�صربي�صو  ومقاهي  الكافيهات  وال�صراب؛  الطعام  توفري  خدمات 

طلب الطعام لتناوله خارجاً.
الواق�عة بالفئة:  43

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " اروما ا�صرب�صو بار" باأحرف عربية 
ال�ص��رتاطات:  

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�ض على  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  366816  بتاريخ:   15 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأروما يوروب ليميتد

تاريخ الولوية  
وعنوانه: اأجاثونو�ض11، كاب�صالو�ض 3087، ليما�صول 4044، قرب�ض 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املقاهي؛ خدمات مطاعم  واملطاعم؛  الإ�صربي�صو  ومقاهي  الكافيهات  وال�صراب؛  الطعام  توفري  خدمات 

طلب الطعام لتناوله خارجاً.
الواق�عة بالفئة:  43

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة " marronerosso " مكتوبة باأحرف لتينية مميزة و 
على ي�صارها �صكل مكون من �صبع دوائر.

ال�ص��رتاطات:  
اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�ض على  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367781  بتاريخ:  28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  نيكون-اإ�صيلوُر كو.، ال تي دي.

تاريخ الولوية 
وعنوانه: 10-8، ريوجوكو 2-ت�صومي، �صوميدا-كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
النظارات؛ عد�صات للنظارات؛  العني؛  الواقية(؛ نظارات؛ نظارات  العني والنظارات  النظارات )نظارات 

عد�صات لنظارات العني.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " E-Life " باللغة الجنليزية.
ال�ص��رتاطات:  

اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�ض على  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367815  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021 تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�صتح�صرات جتميل ومواد زينة غري طبية؛ منظفات اأ�صنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ �صابون؛ 
جل ال�صتحمام؛ مكياج؛ �صامبو وبل�صم؛ طالء الأظافر؛ معطر الغرف؛ م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة ومواد 

اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض؛ م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط.
الواق�عة بالفئة:  3

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367822  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021 تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
واملالعق؛  وال�صكاكني  ال�صوك  با�صتثناء  املائدة  واأدوات  الطهي  اأواين  للطبخ؛  اأو  املنزيل  لال�صتعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
اأم�صاط واإ�صفنج؛ فرا�صي )عدا فرا�صي التلوين اأو الدهان(؛ مواد �صنع الفرا�صي؛ اأدوات للتنظيف؛ زجاج غري م�صغول اأو �صبه 
م�صغول بخالف الزجاج امل�صتعمل يف املباين؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني واأواين خزفية؛ اأعمال فنية م�صنوعة من 
مواد مثل اخلزف ال�صيني اأو اخلزف اأو الرتاكوتا اأو الزجاج، واردة يف هذه الفئة؛ اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل اأو 
للطبخ، على �صبيل املثال، م�صارب ذباب ومالقط غ�صيل ومالعق خلط ومالعق حتمي�ض وفتاحات �صدادات الفلني، وكذلك 
اأواين تقدمي الطعام، على �صبيل املثال، مالقط ال�صكر، ومالقط الثلج، و�صواين الفطائر ومغارف ال�صكب؛ حاويات واأوعية 
وال��دلء، وخالطات  ال�صغرية،  املزهريات، والقوارير، واحل�صالت  املثال،  �صبيل  املنزيل واملطبخ والطهي، على  لال�صتخدام 
اأجهزة مطبخ �صغرية يتم ت�صغيلها  الكوكتيل، واأواين وقدور الطبخ والقلي، والغاليات غري الكهربائية واأوعية ال�صغط؛ 
يدوياً للفرم اأو الطحن اأو ال�صغط اأو التك�صري، على �صبيل املثال، مكاب�ض الثوم وك�صارات البندق واملدقات والهاون؛ حامالت 
الأطباق وحاملات امل�صافق؛ اأدوات التجميل ومواد التواليت، على �صبيل املثال، الأم�صاط الكهربائية وغري الكهربائية وفرا�صي 
الأ�صنان وفر�ض التجميل وخيوط لتنظيف الأ�صنان وفوا�صل ا�صفنجية لأ�صابع القدم لال�صتخدام يف العناية بالأقدام وقطن 
ذر م�صاحيق التجميل، وعلب جتميل جمهزة؛ اأدوات الب�صتنة، على �صبيل املثال، قفازات الب�صتنة، واأ�صي�ض النوافذ، والدلء، 
واأوعية لر�ض املياه وفوهات خلرطوم الري؛ �صالل جمهزة للنزهات؛ فرا�صي لالأحذية؛ اأدوات للت�صذيب؛ قوارير �صرب حتمل 
على اخل�صر؛ اأحوا�ض داخلية لرتبية الأحياء املائية ومربى داخلية لرتبية الأحياء الربية؛ قطع غيار ولوازم واك�ص�صوارات 

ملا �صبق ذكره.     الواق�عة بالفئة:  21
كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية و�صف العالمة:  

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  367824  
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املن�صوجات وبدائل املن�صوجات؛ بيا�صات لال�صتعمال املنزيل؛ �صتائر من الن�صيج اأو البال�صتيك؛ اأكيا�ض النوم 
اجلدران؛  على  تعلق  اأقم�صة  لالأثاث؛  اأغطية  املوائد؛  اأغطية  مو�صعية؛  مفار�ض  النوم؛  اأكيا�ض  وبطانات 

منا�صف للوجه؛ منا�صف احلمام؛ منا�صف ال�صاطئ؛ قطع غيار ولوازم واإك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره.
الواق�عة بالفئة:  24

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367826  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض؛ اأجزاء من املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض، على �صبيل املثال، 
واأطر )هياكل(  للقبعات  اأمامية  واأط��راف  واأج��زاء للكعب  الأكمام وجيوب وبطانات جاهزة وكعوب  زمامات 
للقبعات؛ املالب�ض والأحذية الريا�صية، على �صبيل املثال، قفازات التزلج، قم�صان ريا�صية داخلية للرجال، 
مالب�ض راكبي الدراجات، زي ريا�صة اجلودو والكاراتيه، اأحذية كرة القدم، اأحذية اجلمباز، اأحذية التزلج؛ 
الورق؛  لي�صت من  اأزي��اء تنكرية؛ مالب�ض ورقية وقبعات ورقية ل�صتخدامها كمالب�ض؛ مراييل لالأطفال، 
اأو�صحة للجيب؛ اأغطية ل ت�صخن كهربائياً لتدفئة القدمني؛ املالب�ض الداخلية، مالب�ض ال�صباحة، املالب�ض 

الريا�صية، رقع املالب�ض؛ قطع غيار ولوازم واك�ص�صوارات ملا �صبق ذكره 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367828  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املعدنية  املياه  الأخ��رى؛  والفواكه  العنب  امل�صنوعة من  الكحولية  امل�صروبات غري  م�صروبات غري كحولية؛ 
والغازية؛ م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه؛ �صراب وم�صتح�صرات اأخرى غري الكحولية 
لعمل امل�صروبات؛ م�صروبات منزوعة الكحول؛ م�صروبات غازية؛ م�صروبات اأ�صا�صها الأرز وال�صويا، بخالف 
بدائل احلليب؛ م�صروبات الطاقة وامل�صروبات التواترية وامل�صروبات الريا�صية الغنية بالربوتني؛ خال�صات 

غري كحولية وم�صتخل�صات فواكه لعمل امل�صروبات. 
الواق�عة بالفئة:  32

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  367831  
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املالية  املعامالت  خ��دم��ات  العقارية؛  ال�����ص��وؤون  ال��ت��اأم��ني؛  خ��دم��ات  وامل�صرفية؛  والنقدية  املالية  اخل��دم��ات 
وبطاقات  الئتمان  بطاقات  مدفوعات  معاجلة  ال�صرافة؛  اإل��ك��رتوين؛  ب�صكل  الأم���وال  حتويل  وال�����ص��داد؛ 
التحقق  والبحوث؛  املالية  الإدارة  لحقاً؛  وادف��ع  الآن  ا�صرت  خدمات  ال�صياحية؛  ال�صيكات  اإ�صدار  اخل�صم؛ 
من ال�صيكات؛ التقييمات املالية؛ التمويل اجلماعي؛ اإ�صدار بطاقات الئتمان؛ القرو�ض؛ الكفالت املالية؛ 
تقدمي  الإي��ج��ارات؛  وجمع  ال�صقق  وتاأجري  العقارات  اإدارة  العقارية؛  الوكالة  خدمات  الو�صاطة؛  خدمات 

املعلومات وال�صت�صارات واخلدمات ال�صت�صارية ب�صاأن ما تقدم. 
الواق�عة بالفئة:  36

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367833  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل؛ تغليف وتخزين ال�صلع؛ تنظيم الرحالت وال�صفر؛ تاأجري املركبات؛ خدمات الإيجار املتعلقة بالنقل 
وت�صليم  وتغليف  القوارير  وتعبئة  التغليف  ال�صفن؛  واإر���ص��اد  ال�صيارات  قيادة  خدمات  وال�صفر؛  والتخزين 
واخلدمات  وال���ص��ت�����ص��ارات  املعلومات  ت��ق��دمي  امل��ي��اه؛  واإم����داد  ت��وزي��ع  وال��ك��ه��رب��اء؛  الطاقة  ت��وزي��ع  الب�صائع؛ 

ال�صت�صارية ب�صاأن ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:  39

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  367834  بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021 
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإعادة تدوير  املواد؛  اإعادة تدوير املالب�ض؛ معاجلة  القيا�ض؛  التف�صيل ح�صب الطلب؛ �صنع املالب�ض ح�صب 
ت�صنيع  وامل�صروبات؛  الأطعمة  حفظ  الطباعة؛  خدمات  املياه؛  ومعاجلة  الهواء  تنقية  والقمامة؛  النفايات 
ال�صلع ح�صب الطلب واملوا�صفات اخلا�صة بالآخرين؛ تقدمي املعلومات وال�صت�صارات واخلدمات ال�صت�صارية 

ب�صاأن ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:  40

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  367835  
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتهذيب؛ التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ خدمات الن�صر؛ خدمات الن�صر عرب 
الإنرتنت؛ الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات التدريب على الريا�صة واللياقة البدنية؛ خدمات الألعاب عرب 
واحللقات  الحتفالية  والفعاليات  املو�صيقية  واملنا�صبات  واملهرجانات  وامل�صابقات  الألعاب  تنظيم  الإنرتنت؛ 
الدرا�صية والندوات والبطولت والدورات التدريبية؛ خدمات حجز التذاكر واحلجوزات لالأحداث الرتفيهية 
والتعليمية والريا�صية؛ الت�صلية؛ كتابة ال�صيناريو وكتابة الأغاين؛ خدمات اإنتاج الو�صائط املتعددة؛ برامج 

الأخبار وال�صوؤون اجلارية؛ تقدمي املعلومات وال�صت�صارات واخلدمات ال�صت�صارية ب�صاأن ما تقدم.
الواق�عة بالفئة:  41

و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   28 دي�صمرب 2021  املودعة حتت رقم:  367838  
با�ص��م:  اأرك تكنولوجيز بي تي واي ال تي دي

29 يونيو 2021  تاريخ الولوية 
وعنوانه: 140/40 ويليامز �صرتيت، ميلبورن فيكتوريا 3000، اأ�صرتاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�صناعي  التحليل  الأزي��اء؛  ت�صميم  بها؛  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
�صمات  من  )التحقق  والتوثيق  اجل��ودة  مراقبة  خدمات  ال�صناعي؛  الت�صميم  وخدمات  ال�صناعي  والبحث 
وا�صتئجار  واإي��ج��ار  ت��اأج��ري  الت�صميم؛  خ��دم��ات  احل��ا���ص��وب؛  وب��رام��ج  اأج��ه��زة  وتطوير  ت�صميم  الب�صائع(؛ 
كخدمة؛  الربجميات  توفري  التطبيق؛  خدمة  م��زود  خ��دم��ات  احل��ا���ص��وب؛  وب��رجم��ة  احل��ا���ص��وب،  برجميات 
القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  ال�صتخدام  توفري  كخدمة؛  من�صة  توفري  كخدمة؛  البيانات  قاعدة  توفري 
للتنزيل عرب الإنرتنت؛ اختبار اجلودة؛ امل�صادقة على ال�صهادات الرقمية واإ�صدارها والتحقق من �صحتها؛ 
خدمات ت�صفري البيانات؛ ت�صميم قاعدة البيانات؛ ا�صت�صافة مواقع الكمبيوتر؛ ا�صت�صافة قواعد البيانات؛ 
الربجميات  وت�صميم  احلا�صوب  )ع��ت��اد  املعلومات  تكنولوجيا  خ��دم��ات  املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�صت�صارات 
اخلدمات  ال�صت�صافة(؛  اأو  )الت�صميم  الإنرتنت  بوابة  خدمات  الفنية(؛  وال�صت�صارات  الطرفية  والأجهزة 
ال�صت�صارية لالأعمال املتعلقة با�صتخدام عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ اخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة با�صتخدام 
عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ ا�صت�صافة بوابة اخلدمة الذاتية الرقمية للعمالء؛ تقدمي املعلومات وال�صت�صارات 

واخلدمات ال�صت�صارية ب�صاأن ما تقدم.    الواق�عة بالفئة:  42
و�صف العالمة:  كلمة " CETTIRE " مكتوبة باأحرف لتينية 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  2 فرباير 2022 العدد 13458
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : مظفر احمد كال مياه - اجلن�صية : بنغالدي�ض 

اإىل الطرف الثاين : حممد رقيب حاجي مف�صل احمد - اجلن�صية : بنغالدي�ض 
بال�صم التجاري )التحرير لتجارة الدوات الكهربائية وال�صحية(  ن�صاط الرخ�صة )جتارة الدوات 
ال�صحية ومتديداتها - باجلملة ، جتارة الدوات الكهربائية ومتديداتها - باجلملة( واملرخ�ض من 
دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 240749 ال�صادرة بتاريخ

1987/4/19 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0010369 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الغو�ض لتجارة اخلراطيم الهيدروليكية  
جمهول حمل الإقامة : الإمارات اإمارة ال�صارقة املنطقة ال�صناعية 3 طريق �صكن عمال البلدية ال�صارقة �صارع العقبة 
�صارع 29 بجوار �صوبر ماركت املدينة حمل رقم 4 الطابق الر�صي ملك ح�صني عمر بعقيل - �ض ب 36851 - هاتف 

 065422658 - 971504852039 +
  alghwshydraulic@yhoo.com

وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  والزام  املقررة  الر�صوم  ب�صداد  الت�صريح  مع  الدعوى  قبول 
)56،406.30( درهم لل�صحة والثبوت. - �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. 

الزام املدعي عليها بالر�صوم الق�صائية وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد. 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  
مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/31 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009863 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جراند اميريت�ض لل�صياحة وال�صفر  
جعفر  زياد  عمر  ال�صيد  مبنى   11 �صرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي   : الإقامة  حمل  جمهول 

الع�صكري واخرين هاتف 026675225  0559907730  
بناء على طلب املدعي :- م�صطفى �صفيق الفقري 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه. حرر بتاريخ  2022/1/27 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الفرا�سة البي�ساء ملقاولت التك�سية والر�سيات  
)جزئي(    عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005098/ 

بوطينة  ال�صارقة   : العنوان   - والر�صيات  التك�صية  ملقاولت  البي�صاء  الفرا�صة   : عليه  املحكوم  اإىل 
بوطينة خلف �صارع امللك عبدالعزيز �صقة رقم 203 0581687505 065238839 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ذاكري ح�صني مفي�ض مياه - اجلن�صية : بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 13984  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - امليا�س للخدمات جللب اليدي العاملة
)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002598/ 

اإىل املحكوم عليه : امليا�ض للخدمات - العنوان : اإمارة عجمان - بجانب بلدية عجمان - مقابل الربيد 
املركزي - هاتف رقم / 067441632 - 067441622  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ فاطمة جرب خليفة حبي�ض - اجلن�صية اإماراتي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
، ومبا ان  الر�صم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 5553.0 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة 
يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10033(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257951 
���ص��داد مبلغ  ب�صرعة  اليهم  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ب��ني  بناء على تعامل جت��اري  اليهم  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
وقدره )4،133،336 اربعة ماليني ومائة وثالثة وثالثون الف وثالثمائة و�صتة وثالثون درهم 
موعد  يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  تطالب  لذا  امل�صتحقة(  والفواتري  الر�صوم  كافة  اىل  بالإ�صافة 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اىل الق�صاء 
وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة 

ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10030(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257907 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليهم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 
درهم    وثمانون  وت�صعة  دره��م  ال��ف  وخم�صة  وثالثمائة  دره��م  ماليني  خم�صة   5،305،089.00(
موعد  يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  تطالب  لذا  امل�صتحقة(  والفواتري  الر�صوم  كافة  اىل  بالإ�صافة 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اىل الق�صاء 
وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة 

ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10039(
املنذر )1( امل�صتثمر الأول - �ض ذ م م، )2( عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان 

الفردان  - املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257929 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليهم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 
درهم  وع�صرون  وث��الث��ة  و�صبعمائة  ال��ف  وثمانون  وارب��ع��ة  ومائتني  مليونني   2،284،723،00(
موعد  يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  تطالب  لذا  امل�صتحقة(  والفواتري  الر�صوم  كافة  اىل  بالإ�صافة 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اىل الق�صاء 
وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة 

ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10037(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257959 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليهم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 
والفواتري  الر�صوم  كافة  اىل  بالإ�صافة  دره��م  الف  وع�صرون  وخم�صة  خم�صمائة   525،000،00(
ا�صتالمكم  تاريخ  اأيام من  اأق�صاه خم�صة  املبلغ يف موعد  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  امل�صتحقة( لذا تطالب 
املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اىل  للجوء  اآ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل  الإن���ذار،  لهذا 
بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم 

وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10036(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257965 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليهم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 
)4،963،418،00 اربعة ماليني درهم وت�صعمائة وثالثة و�صتون الف واربعمائة وثمانية وع�صرون 
درهم بالإ�صافة اىل كافة الر�صوم والفواتري امل�صتحقة( لذا تطالب املنذرة ب�صرعة �صداد املبلغ يف موعد 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اىل الق�صاء 
وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة 

ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10035(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257896 
���ص��داد مبلغ  ب�صرعة  اليهم  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ب��ني  بناء على تعامل جت��اري  اليهم  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
وقدره )3،500،000،00 ثالثة ماليني درهم وخم�صمائة الف درهم بالإ�صافة اىل كافة الر�صوم 
تاريخ  اأي��ام من  اأق�صاه خم�صة  املبلغ يف موعد  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  امل�صتحقة( لذا تطالب  والفواتري 
بالزامكم ب�صداد  الق�صاء للمطالبة  اآ�صفني للجوء اىل  واإل فاإننا �صن�صطر   ، الإن��ذار  ا�صتالمكم لهذا 
، مع حتميلكم  التام  ال�صداد  الإ�صتحقاق وحتى  القانونية عنه منذ تاريخ  املرت�صد بذمتكم والفائدة 

كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10032(
املنذر / عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان الفردان 

املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/257942 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليهم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 
)6،151،995،00 �صتة ماليني وواحد وخم�صون الف وت�صعمائة وخم�صة وت�صعون درهم بالإ�صافة 
اىل كافة الر�صوم والفواتري امل�صتحقة( لذا تطالب املنذرة ب�صرعة �صداد املبلغ يف موعد اأق�صاه خم�صة 
للمطالبة  الق�صاء  اىل  للجوء  اآ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل  الإن���ذار،  لهذا  ا�صتالمكم  تاريخ  من  اأي��ام 
بالزامكم ب�صداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، 

مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/10038(
املنذر )1( امل�صتثمر الأول - �ض ذ م م، )2( عقارات الفردان - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / فردان على فردان 

الفردان  - املنذر اليه )1( عك�صى للعقارات - �ض ذ م م 
)2( بجواندا�ض بريوميل اداين - هندي اجلن�صية 

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/258122 
���ص��داد مبلغ  ب�صرعة  اليهم  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ب��ني  بناء على تعامل جت��اري  اليهم  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
وقدره )6،978،014،00 �صتة ماليني درهم وت�صعمائة و�صبعون الف واربعة ع�صر درهم مليونني  
موعد  يف  املبلغ  �صداد  ب�صرعة  املنذرة  تطالب  لذا  امل�صتحقة(  والفواتري  الر�صوم  كافة  اىل  بالإ�صافة 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اىل الق�صاء 
وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة 

ال�صداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/7321(

املنذر : ال�صيخ فهد بن عبداهلل ثاين جا�صم اآل ثاين
املنذر اليه : �صوبرماركت ايزي بيك �ض ذ م م

املو�صوع
بدلت  و�صداد  ينذر وينبه املنذر املنذر اليه ب�صرورة جتديد عقد اليجار لل�صقة رقم 111 
اليجار عن الفرتة من 11/09/2021 اىل 04/05/2022 املقدر مببلغ 60000 
دره���م �صنويا او الخ���الء ال��ت��ام و���ص��داد ب��دل الي��ج��ار حتى ت��اري��خ الخ���الء وف��ق��اً للقيمة 
الإن��ذار وال  ال�صابق وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا  العقد  املبينة يف  اليجارية 
اليها من  املنذر  القانونية والق�صائية لخالء  املنذر ا�صف اىل اتخاذ الإج��راءات  �صي�صطر 
املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/7327(

املنذر : �صركة الروابط املتحدة العقارية ذ م م
املنذر اليه : حياك للتموين باملواد الغذائية

املو�صوع
تنذر وتنبه املنذرة املنذر اليها ب�صرورة جتديد عقد اليجار لل�صقة رقم 406 و�صداد 
بدل اليجار من تاريخ 21/08/2021 او الخالء التام و�صداد بدل اليجار حتى 
خالل  وذل��ك  �صنوياً  دره��م   30000 املقدرة  اليجارية  للقيمة  وفقاً  الخ��الء  تاريخ 
ثالثون يوماً من تاريخ هذا الإنذار وال �صت�صطر املنذرة ا�صفة اىل اتخاذ الإجراءات 
القانونية والق�صائية لخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامه ببدل اليجار والر�صوم 

وامل�صاريف حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2022/8571(

املنذر / بنك دبي الإ�صالمي - بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر اليه : عدنان على حممد �صلمان - جمهول العنوان

املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل
حيث اأنه بتاريخ 2014/7/5 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متوي�ل ل�صالح املنذر اإلي�ه 
مببلغ 104،800 درهم - قر�ض متويل �صيارة نوع )هوندا اكورد( موديل �صنة )2014( رقم اللوحة )65246( 
ل�صروط واأحكام عقد التمويل املذكور.  وفقاً  ال�صداد  يتم  اأن  على  اأحمر  اللون   - دبي  خ�صو�صي   )P( رمز
-وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�صداد اأق�صاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ص�د ف�ي 
ذمت�ه مبلغ وقدره 51،370/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من اأرباح وغرامات وم�صاريف قانونية 
وتعاقدية. وعليه، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته وقدره 51،370 درهم 
درهم وذلك خالل مدة �صبعة اأيام من تاريخه، واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد 
املنذر اإليه، مبا يف ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى 

طبقاً لقانون املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/8715(

املنذر / �صركة جلوبالك�ض انوابرو �ض ذ م م
وميثلها / احمد عبداهلل حممود بوجب وكالة م�صدقة رقم 2020/1/197359 

املنذر اليها / �صركة �صتاينيل بيلدرز  - �ض ذ م م
 20160 وق���درة  ذمتها  يف  املرت�صد  املبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
درهم )ع�صرون الف ومائة و�صتون درهم فقط لغري( مع الفوائد القانوية والر�صوم 
وامل�صاريف وذلك عن فواتري م�صتحقة الدفع ل�صالح املنذرة على اأن يتم ال�صداد خالل 
مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ول �صوف تطر املنذرة اىل اتخاذ 
حتمل  مع  املديونية  مبلغ  بدفع  للزامها  اليها  املنذر  �صد  القانوية  الإج���راءات  كافة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  املحاماه  اتعاب  ومقابل  الق�صائية  الر�صوم  كافة  اليها  املنذر 

املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/7577(

املنذر : ال�صويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : ا�ض ار اآت�ض للخدمات الفنيه �ض ذ م م

بح�صب  مدفوعة  الغري  اليجارية  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�صداد  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
�صيك  القيمة اليجارية حيث  بيننا لوجود فرتة غري م�صددة  املحرر  اليجار  عقد 
بتاريخ  اليجار  انتهاء عقد  اىل  بال�صافة  البنك  �صداد من  ب��دون  املرجتع  اليجار 
وبذات  �صداد  ب��دون  جديدة  ايجاريه  مل��دة  نف�صه  تلقاء  من  وجت��دده   2022/1/4
ال�صروط و مبهلة مدتها )خم�صة ع�صر يوما( - ح�صب املتفق عليه بعقد اليجار - 
من تاريخ ن�صر هذا العالن وال الخالء وت�صليمنا املاأجور وذلك ح�صب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/7559(

املنذر : القوز الو�صط �ض ذ م م  - بوكالة وادارة �صركة ال�صويب للعقارت ذ م م
املنذر اإليه : اجليل اجلديد للنقل الربي

اليه ما  املنذر  املنذر اىل  تاأجري  1/2021/8055 مت  اإيجار رقم  مبوجب عقد 
هو عباره عن )�صكن عمال( مبنطقة القوز ال�صناعيه مكون من غرفه وحيث اأن 
املنذر اإليه مل يقوم ب�صداد ثمة مقابل ايجار للماأجور حيث �صيك اليجار املرجتع 
بدون �صداد من البنك، المر الذي حدا باملنذر اىل توجيه هذا النذار للمنذر اليه 
ونبه عليه �صرعة �صداد مقابل اليجارخالل )ثالثون يوما( من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال الخالء وت�صليمنا املاأجور وذلك ح�صب الجراءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
MOJAU_2022- 0047189 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع����الن

حيث اأن ال�صيد : هالل را�صد حمدان �صيف اجلابري - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية )�صما 
فلي ملقاولت البناء( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )718939( حيث 
ان ال�صيد : هالل را�صد حمدان �صيف اجلابري - اماراتي - اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))�صما فلي ملقاولت البناء(( البالغة )100%( اإىل ال�صيدة : �صوميه را�صد 
حمدان �صيف اجلابري - اماراتية اجلن�صية - وينوب عنها ال�صيد/ علي بن �صامل بن علي اجلابري مبوجب 
 22C8794E5C33B0D361A7 ت�صديق  برقم  وم�صدقة  العدل  الكاتب  من  �صادرة  وكالة 
بتاريخ 19-01-2022 تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام 
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم 
وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
MOJAU_2022- 0047156 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

 ، باك�صتان  �صيد حممد جا�صيم عبداحلكيم اجلن�صية   : ال�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
100% و ذلك اىل ال�صيد : جا�صون  البالغة  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
دافيد جون دافيد اجلن�صية باك�صتان ، يف الرخ�صة امل�صماه ))نور ال�صفا للخياطة وجتارة 
 )570868( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  اجلاهزة((  املالب�ض 
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ، تعديالت اخرى: تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر،  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
MOJAU_2022- 0047094 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بطاقة  احمل   ، حجاج  حممد  عبدالهادي  حممد  حممد  ال�صيد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784197860794300 م�صري اجلن�صية ، اأرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
تاأ�ص�صت  والتي  املياه(  خزانات  لتنظيف  )اأبراج  امل�صماه  الرخ�صة  يف   ،%100 البالغة  ح�صتي 
م�صري  غايل،  حممد  ح�صن  ال�صعيد  ال�صيد/  اإىل   769596 رقم  حتت  ال�صارقة  باإمارة 
الرخ�صة  �صلحب  تنازل    ،784197941941755 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�صية 
لآخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
على  الت�صديق  يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
MOJAU_2022- 0046801 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
الإمارات  اجلن�صية  حممد،  على  خلفان  عتيق  ال�صيد/خلفان  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ذلك  و   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب  املتحدة  العربية 
)�صالون  امل�صماة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندية   ، باركا�ض  اوم  ديفى  بريانكا   : ال�صيدة  اىل 
رقم  امل�صماه  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  لل�صيدات(  الريحان  ن�صيم 
ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  القت�صادية.  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )739536(

القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

املخطر  : �صكيل احمد ب�صري احمد مانتو مانتو - اجلن�صية الهند
العنوان : ال�صارقة - املجاز 1 - بناية �صالح بن لهاج - رقم ال�صقة 403 - رقم املوبايل 0554495299 

املخطر اليه : بيبالب موهانتى �صيتاراجنان موهانتي ، اجلن�صية الهند
العنوان : دبي - اجلمريا 1 ، رقم املوبايل 0566368059 

مو�صوع الإخطار : اإخطار عديل بالوفاء 
حيث اأن املخطر اليه حرر �صيكني للمخطر مببلغ )200000( درهم - مئتي الف درهم مو�صوع ال�صيك املحرر وبتاريخ 
ا�صتحقاق ال�صيك توجه املخطر للبنك امل�صحوب عليه ل�صرف ال�صيكني اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف 
تاريخ  درهم   150000 مببلغ   000088 ال�صيك  رقم   : الأول  ال�صيك   -: كالتايل  ال�صيكات  وبيانات  لل�صحب  قابل 
 50000 000087 مببلغ  2018/10/9 وامل�صحوب على بنك امل�صرق  - ال�صيك الثاين : رقم ال�صيك  ال�صتحقاق 
درهم تاريخ ال�صتحقاق 2018/10/9 وامل�صحوب على بنك امل�صرق.  وحيث اأن املخطر اليه مل يقم بالوفاء باملبلغ رغم 
م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا  وتكرارا ولكن دون جدوى.  لذلك ،  فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ 
املديونية املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية.  واطلب من ال�صيد 

الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70021
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العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
 اإخطار عديل بالإن�سحاب من الرخ�سة  

برقم املحرر 2022/0043458
اإخطار عديل 

رقم  ام��ارات��ي��ة  ه��وي��ة  ويحمل   - الإم����ارات   : اجلن�صية   - علي  ال  ع��ب��داهلل  ح�صن  حممد  اأح��م��د  ال�صيد/   .1  / املخط�ر 
)784195073982688( ب�صفتي �صريك يف الرخ�صة امل�صماه )املدى للمقاولت ذ،م،م( رخ�صة �صادرة من دائرة 

التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برقم 625499  العن�وان: ال�صارقة - الرماقية، هاتف رقم : 0557846464 
،)RL2772822( املخطر اإليه : هدى زيدان ح�صن �صليم - اجلن�صية : لبنان - و حتمل جواز �صفر رقم

العن�وان : خارج الدولة - هاتف رقم : 0502114617 - 0507218592
مو�صوع الخطار : اإن�صحاب من الرخ�صة

التنمية  دائ��رة  من  ال�صادرة  ذ.م.م(  للمقاولت  )امل��دى  امل�صماه  الرخ�صة  يف  �صريك  اإليه  املخطر  اأن  حيث   -: الوق�ائ�ع 
اإليه ميتنع عن احل�صور للتوقيع على  اأن املخطر  ال�صارقة برقم رخ�صة )625499( - وحيث  اإم��ارة  القت�صادية يف 
اإليه  املخطر  باإخطار  يرغب  املخطر  ف��اإن  وعليه  الإقت�صادية،  ال��دائ��رة  ل��دى  الرخ�صة  من  باخلروج  اخلا�صة  الأوراق 
ب�صرورة احل�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�صحابه من الرخ�صة املذكورة اأعاله ليتمكن املخطر من 
اإلغاء الرخ�صة واإل �صي�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية، لذلك ، ينيب املخطر )املخطر اإليه( للح�صور لدى الدائرة 
الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�صحابه من الرخ�صة رقم )625499( خالل 5 اأيام من تاريخه وال �صي�صطر اأ�صفا 

اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

املنفذ به وقدره )10387641.60 درهم(  املبلغ  2016/663 عقاري كلي، ب�صداد  ال�صادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�صوع 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: مروان يا�صني الزعيم - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية رقم 15 ، جانب �صارع ال�صيخ حممد بن زايد ، بجوار 
hamada.hassan@ 065344337  ، امييل  065345222 ، فاك�ض /  اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�صة ، هاتف /  حمطة برتول 

وميثله : ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة   - املطلوب اإعالنه : حممد اقبال حاجي حممود نور حممد  - عنوانه :   -   almasayba.com
اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�صناعية الرابعة ، م�صتودع رقم 3، ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية ، �صركة الو ميك لل�صناعات املعدنية �ض ذ م م ، هاتف / 

 0507442653  - دبي    53782 ب  �ض   /   043215412  / فاك�ض    043215411
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية )حق منفعة( ينتهي 2105/4/28 املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�ض 
1100 - امل�صاحة : 195.56 مرت مربع - رقم املبنى :1 - ا�صم املبنى : ا�ض اأي تي تاور - رقم الوحدة : 1610 - مببلغ 982658.71 درهم 

لعلى عطاء   - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
املنفذ به وقدره )10387641.60 درهم(  املبلغ  2016/663 عقاري كلي، ب�صداد  ال�صادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�صوع 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: مروان يا�صني الزعيم - واآخرون - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية رقم 15 ، جانب �صارع ال�صيخ حممد بن زايد ، بجوار 
hamada.hassan@ 065344337  ، امييل  065345222 ، فاك�ض /  اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�صة ، هاتف /  حمطة برتول 

وميثله : ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة   - املطلوب اإعالنه : حممد اقبال حاجي حممود نور حممد  - عنوانه :   -   almasayba.com
اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�صناعية الرابعة ، م�صتودع رقم 3، ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية ، �صركة الو ميك لل�صناعات املعدنية �ض ذ م م ، هاتف / 

 0507442653  - دبي    53782 ب  �ض   /   043215412  / فاك�ض    043215411
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية )حق منفعة( ينتهي 2105/4/28 املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�ض 
1100 - امل�صاحة : 195.56 مرت مربع - رقم املبنى :1 - ا�صم املبنى : ا�ض اأي تي تاور - رقم الوحدة : 1610 - مببلغ 982658.71 درهم 

لعلى عطاء   - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ حممد عرب عبدال�صتار ، اجلن�صية : بنغالدي�ض، يرغب يف البيع والتنازل 
 : اجلن�صية  الدرمكي،  الهديدي  حممد  علي  خليفه  ال�صيد/  اىل  25% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  عن 
البيع والتنازل عن  المارات، وال�صيد/حممد رفيق ال�صالم عبدل �صتار، اجلن�صية : بنغالدي�ض يرغب يف 
كامل ح�صته البالغة 25% وذلك اىل ال�صيد/خليفه علي حممد الهديدي الدرمكي، اجلن�صية : المارات 
وال�صيد/ حممد خليل الرحمن لتى طالب علي، اجلن�صية: بنغالدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
المارات   : اجلن�صية  الدرمكي،  الهديدي  حممد  علي  ال�صيد/خليفه  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�صته 
ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ومكيفات  كهرباء  لت�صليح  الذهبي  الطائر  )ور�صة  امل�صماه  بالرخ�صة 
اخرى:  تعديالت  بال�صارقه،  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )615579( رقم  رخ�صة  مبوجب 
تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، �صوريا   : اجلن�صية  ا�صعد  جميل  احمد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
)%50( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : مبارك عامود غ�صبان - اجلن�صية : �صوريا 
والتنازل عن  البيع  ، يرغب يف  �صوريا   : ا�صعد اجلن�صية  احمد جميل   : ال�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً   ،
�صوريا   : - اجلن�صية  ا�صعد  : بالل ماهر  ال�صيد  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�صته  )%50( من 
يف الرخ�صة امل�صماه )احمد ا�صعد لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
)759060( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين 
من )وكيل خدمات( اىل )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( - تغيري ال�صم التجاري من )احمد ا�صعد لتجارة 
ال�صيارات امل�صتعملة( اىل )الهالل البي�ض لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ذ م م(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
ن�صر هذا  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   )5( من 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد/ جم�صري عبداهلل بولوكول تازيبورايل - اجلن�صية 
الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الهند 
بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صهباء(  منارة  )بقالة  امل�صماه 
تازيبورايل  بولوكول  ال�صيد/عبدالر�صيد  اىل   )778335( رقم  جتارية  برخ�صة 
عبداهلل - اجلن�صية الهند، تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�صبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 70555
MOJAU_2022- 0047063 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن الن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ا�صتياق احمد بارق �صري حممد - باك�صتاين اجلن�صية، وال�صيد/افتخار ح�صني راجا عبدول 
اأعمال مهنية بوكيل خدمات امل�صماه )النجم ال�صريع خلدمات تو�صيل  رحمن راجا - باك�صتاين اجلن�صية ميلكان �صراكة 
الطلبات(( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم )792836( ، ويرغب ال�صيد /افتخار ح�صني راجا 
عبدول رحمن راجا - باك�صتاين اجلن�صية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )10%( وذلك اإىل ال�صيد/ا�صتياق 

احمد بارق �صري حممد - باك�صتاين اجلن�صية ، 
تعديالت اأخرى :

- مت تغيري ال�صكل القانوين من )�صراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(
- مت تغيري ال�صم التجاري من )النجم ال�صريع خلدمات تو�صيل الطلبات( اىل )النجم ال�صريع لتجارة مواد البناء(

- مت تغيري الن�صاط التجاري من )خدمات تو�صيل الطلبات( اىل )بيع مواد البناء -بالتجزئة - مكتب(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004763 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد خليفة �صعيد م�صبح الكتبي  
جمهول حمل الإقامة : رقم الهوية الإماراتية : 784199793636922 هاتف 

متحرك رقم 0509918826 رقم مكاين )4284310804(  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  - مكتب )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2022/2/1 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004763 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد ح�صني احمد حممد املرزوقي  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان الزهراء رقم جواز ال�صفر RHF021301 امللف املروري 
رقم 13345779 الرمز املروري رقم 4150026955 هاتف متحرك 0523433444 

رقم مكاين )4284310804( 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  �صخ�صيا  الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/2/1 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن )حم�سر احلجز( بالن�سر  

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2017/ M0001887 يف  الق�سية التنفيذية رقم
اإىل : املنفذ �صدهم :1- الك�ض كو�صي تي ئي كو�صي ،  2-بدمنابهان راجيندرة بر�صاد 3-امل�صنع 
الوطني للتغليف ذ.م.م - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�صدرت 
بحقكم حكما يف الدعوى املدنية ، يق�صي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )15،585،262( درهم 
�صامال الر�صوم وامل�صاريف،  وحيث ان املنفذ/م�صنع الحتاد لل�صناعات الورقية، قد تقدم بطلب 
 M0001887  /AJCEXCIREA2017 رق��م  حت��ت  التنفيذ  و�صجل  احلكم  تنفيذ 
واعالن حم�صر احلجز بالن�صر يف التنفيذ اعاله، وبانه قد مت احلجز على العقار التايل : 1- 
قطع الر�ض يف منطقة ال�صناعية اجلديدة حو�ض )ب( �صند ملكية رقم )ال�صناعية / ب/ 44( 
رقم  ملكية  �صند  )د(  اجلديدة حو�ض  ال�صناعية  الر���ض يف منطقة  2- قطع   ، م�صرتك  عقار 
املدة  به خالل  املحكوم  املبلغ  ب�صداد  انتم مكلفني  لذا    ، 38( عقار م�صرتك  د/   / ال�صناعية   (
القانونية املحددة من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ح�صب ال�صول.
حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر باللغة العربية 

للم�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف ال�ستئناف رقم 2021/2112    

بناء على طلب
امل�صتاأنف الول/ عبداهلل على عبد حماد ال�صحي
امل�صتاأنف الثاين/ حممد على عبد حماد ال�صحي

امل�صتاأنف الثالث / �صعيد حممد عبداهلل على البحار ال�صحي
للم�صتاأنف �صدها : مكتب الذروة للعقارات وميثله ان�ض عمر

ال�صارقة  ا�صتئناف  رقم )1( مبحكمة  الدعوى  اإدارة  اأم��ام مكتب  باحل�صور  اأنت مكلف 
بها  الدعوى مرفقاً  بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  اأو  �صخ�صياً   -
كافة امل�صتندات وذلك يف يوم الثنني املوافق 2022/2/7 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مدير الدعوى / ح�سن خالد ال�سلمان 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر

رقم )2022/8434(
املنذر / ال�صقر الذهبي ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - بوكالة املحامي/ اأحمد امليدور

�صد / املنذر اإليه :- حنيفة تاراكولتيل كونوت كاندي كوتيا )هندي اجلن�صية(
املو�صوع

ومبوجب هذا النذار فان املنذر ينذر املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 220،954 
30 ايام من تاريخ الإع��الن بالن�صر وال �صي�صطر  اأو بالأخالء يف موعد اق�صاه  درهم 
املنذر اىل اتخاذ الجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�صائيه مع 
ال�صتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  امل�صتحقة عنه  القانونية  الفائدة  ب�صداد  اإلزامكم 

وحتميل املنذر اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/9210(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : ب�صرى عبد احلميد عبد الرحيم حممد باوزير

 : امل��ت��ح��دة. هاتف  العربية  الم����ارات   19 احل��و���ض فيال  زاي��د  ب��ن  اأب��وظ��ب��ي مدينة حممد   33  : عنوانه 
 00971508890535

وذل�ك  برج ريجينا،   1806 بالوحدة  وال�صراء واخلا�ص�ة  البيع  با�صتكمال عملية  الي�ه  املنذر  املنذر/  ينذر 
اإلي�ه ه�ذا الإن��ذار واإل �صي�صطر املنذر  اإ�صالم املن�ذر  خالل م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ 
بالوحدة  واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة  اإلي�ه  املن�ذر  القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة  الإج��راءات  لتخ�اذ 

وذلك لإخاللك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/9165(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : 1 - رونالد بيكواريكا تا�صوبيا ، 2- ميلي�صا نيكوريرا 

عنوانه : مبنى 3178 ، طريق مكة ، منطقة كاتومبا ، كياجنا نناكاواكامال ، اوغنذا ، 
هاتف : 1 - 00256753713540  ،  2- 00256752222433 

ينذر املنذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�ص�ة بالوحدة 1001 برج اوتو، وذل�ك خالل 
م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ اإ�صالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا الإنذار واإل �صي�صطر املنذر لتخ�اذ 
وذلك  بالوحدة  اخلا�ص�ة  احلج�ز  م�ذكرة  واإن�ه�اء  اإلي�ه  املن�ذر  مواجه�ة  ف�ي  الالزم�ة  القانونية  الإج��راءات 

لإخاللك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 70021
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/9206(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(
وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صوًل لدى الكاتب العدل مبحرر 
رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق �صمايا، الطابق 

الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه :1 - اأيهم رفعت زيدان ، 2-نينار �صعادة �صعيد - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة ، ابوظبي ، �صارع 

ليوا ، بناء جموهرات بركات ، �صقة رقم 1001 - هاتف : 00971527822260  
ال�صاخمة ، حو�ض  ، مدينة  ، ابوظبي  املنهايل - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة  العبد �صامل  3- علي احمد 

 009715066772223  : هاتف   -  68 فيال   ،  47 رقم  �صارع   ،  17
وذل�ك  واي��ف،  بلو  ب��رج   1622 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�صراء  البيع  عملية  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  امل��ن��ذر/  ينذر 
خالل م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ اإ�صالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا الإنذار واإل �صي�صطر املنذر لتخ�اذ 
الإجراءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة بالوحدة وذلك لإخاللك�م 

باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2022/9191(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

العدل  الكاتب  ا�صوًل لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�صى  اأمين عبد  بالوكالة /  وينوب عنه 
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره، رقة البطني ، مبنى فندق 

�صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : اليجوى جابريل �صنداى ماتينز 

عنوانه : نيجرييا ، لجو�ض ، ليكي ، �صتيل واتر جادنز �صتات ، �صارع 2 فيكتور او�صيم 
هاتف : 002348033531888 

بلو وايف، وذل�ك  831 برج  بالوحدة  البيع وال�صراء واخلا�ص�ة  با�صتكمال عملية  الي�ه  املنذر  املنذر/  ينذر 
اإلي�ه ه�ذا الإن��ذار واإل �صي�صطر املنذر  اإ�صالم املن�ذر  خالل م�دة )اأق�صاها خم�ص�ة ع�ص�ر ي�وم�ا(  م�ن ت�اريخ 
بالوحدة  واإن�ه�اء م�ذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة  اإلي�ه  املن�ذر  القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة  الإج��راءات  لتخ�اذ 

وذلك لإخاللك�م باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004757 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صعيد را�صد �صعيد علي الزعابي  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / عجمان - الرا�صدية 1 تلفون / 0554782671 

مكاين رقم 4536709294
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
اليوم الواحد( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/1 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004757 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ناجور مريا فايل �صيخ  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / عجمان - الرا�صدية 1 تليفون / 0554782671 

مكاين رقم 4536709294  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
اليوم الواحد( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/1 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
يعلن نادي جمهورية م�صر العربية بالفجرية عن دعوة اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد 
يوم ال�صبت املوافق 2022/2/19م يف متام ال�صاعة الثامنة م�صاء يف مقر النادي مبنطقة 

الف�صيل وذلك ملناق�صة البنود التالية :
ال�صابق. العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�صر  اعتماد   -1

الت�صديق على تقرير جمل�ض الدارة عن اأعماله املنتهية يف 2021/12/31م وخطة   -2
العمل للعام 2022 م. 

م�صروع  واعتماد  م   2021 املنتهية  املالية  لل�صنة  اخلتامي  احل�صاب  واعتماد  مناق�صة   -3
امليزانية للعام 2022 م. 

مكافاأته. وحتديد  احل�صابات  مدقق  اختيار   -4
من الأع�صاء. املقدمة  القرتاحات  بحث   -5

اأعمال. من  ي�صتجد  ما   -6
 رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي
د / رم�ضان ف�وؤاد ع�رف�ة

دولة الإمارات العربية املتحدة
نادي جمهورية م�سر العربية بالفجرية 

70392 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
ORDR-8601370122

 SCT - 353-2021 دعوي رقم
حماكم مركز دبي املايل العاملي

يف حمكمة الدعاوي ال�صغرية
بني كل من : املدعي : اأرتى ا�ض لتاأجري معدات البناء ذ.م.م.

واملدعي عليه : اليا�صية للهند�صة ذ.م.م.
حكم �صيادة القا�صي نا�صر النا�صر

2022.  والذي يلتم�ض فيه اإ�صدار اأمر ي�صمح  26 يناير  SCT- 353-2021/1 بتاريخ  عند مراجعة طلب املدعي رقم 
بخدمة املدعى عليه بطريقة بديلة

ووفقا للقواعد رقم 9. 31 و9. 32 و9. 33 و9. 36 من قواعد حماكم مركز دبي املايل العاملي
حكمت املحكمة مبا يلي :

بالن�صر، وذلك يف ن�صختني؛ ن�صخة باللغة الإجنليزية والأخرى باللغة العربية. الدعوى  منوذج  بتقدمي  للمدعي  ي�صمح   -1
عرب خدمة الت�صجيل الإلكرتوين )اإي ريج�صرتي(. والعربية  الإجنليزية  باللغة  ن�صخ  مع  خدمة  �صهادة  املدعي  يقدم   -2

تبداأ اخلدمة يف موعد اأق�صاه يوم الثالثاء املوافق 14 يونيو 2022، ال�صاعة 4 م�صاء.  اأن  يجب   -3
اأ�صدره : نا�صر النا�صر

م�صجل حمكمة الدعاوي ال�صغرية
تاريخ الإ�صدار : 27 يناير 2022

ال�صاعة : 9 �صباحا

حماكم مركز دبي املايل العاملي

70197
العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

MOJAU_2022- 0047205 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيقوم ال�صيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل عن 
الرخ�صة )مطعم �صم�ض الفغان( وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية 
بغرفة جتارة و�صناعة عجمان، بني  وامل�صجلة  برقم )72563(  بعجمان 
الطراف املذكورة اأ�صماوؤهم اأدناه: املتنازل/عبدامللك حاجي حممد �صادق 
- اجلن�صية افغان�صتان، املتنازل اليه/علي عبدالوهاب عبداهلل عبدالرحمن 
العو�صي ، اجلن�صية الإمارات.  وعليه �صيقوم ال�صيد الكاتب العدل بالت�صديق 

على التنازل بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004758 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مطبخ اجلماهري ال�صعبي ، ومن ميثله قانونا
العنوان : 9325852  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/5 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�صالح / �صذى للتجارة العامة )ذ م م(   

92120 درهم.  اأن توؤدي للمدعية مبلغ  بالتايل : قررت املحكمة :- الزام املدعي عليها 
وحتى   2021/12/8 يف  احلا�صل  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
متام ال�صداد والزمتها الر�صوم وامل�صاريف ، ورف�صت ما عدا ذلك من الطلبات. حكما قابال 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  252/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/338 عقاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )2466303 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: فريدريك ابايومي جيم�ض - واآخ��رون - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع عود ميثا - مبنى الن�صر - �صقة 

وميثله : �صوق حم�صن بدر الكثريي    -  510
املطلوب اإعالنه : اأبو علي مالك �صروف 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع اعمار - �صكوير - مبنى بناية 4 - �صقة ط 2 - 0501234567  
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : �صيفيلد للعقارات - �ض ذ م م 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/9 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى 
اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع 
20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  تاأمني ليقل عن 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  1 - وحدة عقارية - رقم الر�ض : 53 - املنطقة 
: ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : يونيفري�صال ابارمتنت - رقم الوحدة 610 - امل�صاحة : 58.16 مرت مربع - رقم البلدية 1 -621 - القيمة التقديرية : 
301،865.66 درهم ، يباع لعلى عطاء.  2 - وحدة عقارية - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : يونيفري�صال ابارمتنت - رقم الوحدة 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم   308،025.88  : التقديرية  القيمة   -  621-  1 البلدية  رقم   - مربع  مرت   59.37  : امل�صاحة   -  517
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

MOJAU_2022- 0047031 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
موؤ�ص�صة  اجلن�صية ميلك  - هندي  بابي فالفينويل  رينولد  ال�صيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتي  والأ�صباغ(  والأر�صيات  التك�صية  ملقاولت  الختيار  )مل�صة  امل�صماه  خدمات  بوكيل  فردية 
رينولد  ال�صيد/  ويرغب  ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم )767648(،  باإمارة  تاأ�ص�صت 
 )%100( البالغة  ح�صته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  اجلن�صية  هندي   - فالفينويل  بابي 

وذلك اإىل ال�صيد/ ارون كري�صنان كوتي كري�صنان كوتي كا�صو - هندي اجلن�صية ،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�صر هذا  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021
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العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر        
 150/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- داين حنا زهرة   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :طائر النور�ض )ات�ض يف ايه �صي( لل�صناعة �ض.ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�صي 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/27 بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )162.326.36( درهم مائة واثنان و�صتون 
الف وثالثمائة مائة و�صتة وع�صرون درهما و�صتة وثالثون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بالن�سر        
 150/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :طائر النور�ض )ات�ض يف ايه �صي( لل�صناعة �ض.ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�صي 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/27 بالزام املدعي 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )162.326.36( درهم مائة واثنان و�صتون 
الف وثالثمائة مائة و�صتة وع�صرون درهما و�صتة وثالثون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  88/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، الدعوى رقم 2106/2021 مدين جزئي  ال�صادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�صوع 

وقدره )31691( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صافاد كاريات تارا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع الحتاد - مبنى بناية الر�صتماين - �صقة 503 - 
 info@frangulf.ae:نف�ض بناية ني�صان - هاتف:0553989122 - 0504242011 - بريد الكرتوين

 رقم مكاين:3208594689
وميثله:ح�صن عا�صور ح�صن عبداهلل املال

املطلوب اإعالنه : 1- حممد خمي�ض علي لغر عبداهلل  - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31691( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  210/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1302/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )775345.57( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : دبي بريكا�صت �ض.ذ.م.م

عنوانه:حملها املختار - امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صيخ زايد - �صنجيل بيزن�ض تاور - 
الطابق 39 - مكتب رقم 3902 - هاتف رقم 043804141 - رقم مكاين:2450786923

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م  - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )775345.57( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70408

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9490/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/6687 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )106264( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بلو جينجر للتموين �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�صناعية الثانية - دبي - �صارع رقم 22 - مبنى م�صتودع رقم 

2 ملك موؤ�ص�صة دبي - بالقرب من اخلليج لطالء املعادن
املطلوب اإعالنه : 1- روؤية ال�صرق الو�صط لل�صياحة �ض.ذ.م.م  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )106264(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/684 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  مولي غاىل بيلجهاىل -   جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا( وميثله / حممد عي�صى 
�صلطان ال�صويدي - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 

املبلغ املنفذ به وقدره )34275.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر 

 2085/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  خالد عبيد �صعيد مبارك ال�صويدي -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مرمي علي خو�صنود
وميثله:عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�صحي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26138.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 70197

اعالن بالن�سر 
 9776/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن بال�صند التنفيذي وتكليف بالوفاء 
مو�صوع التنفيذ 

طالب العالن/1-  عبداهلل را�صد عبيد خلفان املطرو�صي -   جمهول حمل القامة
املطلوب اعالنه:ايه بي اي لل�صياحه �ض.ذ.م.م - �صفته:منفذ �صده

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرباحه - �صارع رقم 5650 - هاتف رقم:042959549 
مو�صوع العالن:نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�صوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية 
ونكلفكم بوفاء املطلوب واملذكورة بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خم�صة ع�صر 
يوما من تاريخ ت�صليمكم هذا العالن وال فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية 

بحقكم. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/683 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  خواجه عطر نظري وعني -   جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42589.47( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/5780 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  عماد رفيق فرحت -   جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)23019.31( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

 اعالن بالن�سر
154/2022/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

كاجا ميدين - جمهول حمل  ان�صاري  اي��وب  امل�صتاأنف �صده /1- حممد  اىل 
وميثله:را�صد   - ال��دي��ن  جمال  عبدالقادر  ح�صن   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالدعوى  ال�صادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�صتاأنف  ق��د   - ال��زب��ادي  �صيف  �صعيد  �صيف 
املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت    ، جزئي  جت��اري   2021/4646 رق��م 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2022/2/24

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70533

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
 اعالن بالن�سر

968/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- الحتاد ال�صرقي لنقل املواد بال�صاحنات �ض.ذ.م.م 2- �صيدهارت 
ديجامبار دومب - جمهول حمل القامة ، مبا ان امل�صتاأنف / اك�صريو للتجارة العامة 
القرار/احلكم  ا�صتاأنف  - قد  ذ.م.م - وميثله:من�صور عبدالقادر علي حممد حممود 
الثنني  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت    ، جزئي  جت��اري   2021/487 رق��م  بالدعوى  ال�صادر 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2022/4/11 املوافق 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:961/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249

بها احلكم بعد  املدعي عليه  واع��الن  اأق��رب جل�صة  املوقرة حتديد  املحكمة  ع��داىل  نلتم�ض من   : الدعوى  مو�صوع 
الثبوت بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.796.210/98( درهم مليونان و�صبعمائة و�صتة وت�صعون الفا 
ومائتان وع�صرة دراهم وثمانية وت�صعون فل�صا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامه 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 043874225 - موبايل 
رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد م�صطفى وكيلي  -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/1/19 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
القانونية  والفائدة  درهم  املدعي عليه مبلغ )2.796.210.98(  بالزام  ���ض.م.ع  الوطني  دبي  الم��ارات  ل�صالح/بنك 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته من الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة 
، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:616/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره )1.773.820/47( درهم 
مليون و�صبعمائة وثالثة و�صبعون الف وثمامنائة وع�صرون درهم و�صبعة واربعون فل�ض - والرباح التاأخريية بواقع 

9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع

موبايل   -  04384587 رق��م  هاتف  الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى   - الطبيه  دب��ي  مدينة   - بردبي   - عنوانه:دبي 
رقم:0504239566 - امييل:omer@emiratesislamicbank.ae - مكاين رقم:3135291835

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- عائ�صة عبدالرزاق حممد عبدالرحيم املال  -  �صفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/1/18 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
ل�صالح/م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.773.820.47( 
درهم مليون و�صبعمائة وثالثة و�صبعون الف وثمامنائة وع�صرون درهم و�صبعة واربعون فل�ض - والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2021/10/6 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر        

 3244/2021/465 نزاع جتاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املتنازع �صده : 1- طاهر �صامل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ال�صيب للتطوير العقاري 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )120.796.57( 
وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2022/2/2 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر    

                  يف  املنازعة رقم:111/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

ب�صداد مبلغ وقدره )35.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام . 

املتنازع:احمد بن �صليمان بن �صالمة ال�صمرى
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �صارع ال مكتوم - مبنى الرمي - مكتب 302 - بجوار 

برج ات�صالت
املطلوب اإعالنهم :  1- طارق عبداهلل �صعود اخلزمي 2- روابي جند لتجارة اخل�صار والفواكه �ض.ذ.م.م 3- 
ابراهيم حممد ابراهيم اأبوال�صعود ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير روابي جند لتجارة اخل�صار والفواكه 

�ض.ذ.م.م  -  �صفتهم : متنازع �صدهم
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�صداد مبلغ وقدره  مو�صوع الإع��الن :  قد 
)35.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/2/7  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن بالن�سر    

                  يف  املنازعة رقم:3103/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�صوع املنازعة : املطالبة مببلغ )40.194( درهم اربعون الفا ومائة واربعة وت�صعون درهم اماراتي والر�صوم 
وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املتنازع:انغت خلدمات ال�صرف ال�صحي ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - �صقة الول 107
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد

املطلوب اإعالنه :  1- تريام للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ )40.194( درهم اربعون الفا ومائة 
رفع  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  اماراتي  درهم  وت�صعون  واربعة 
الدعوى وحتى ال�صداد التام ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم --  املوافق  --  ال�صاعة -- �ض ب 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  36/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، رقم 835/2021 عقاري جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )105418( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف تنفيذ احلكم وفق منطوقه .

طالب التنفيذ : م�صرف المارات ال�صالمي - م�صاهمة عامة
الثالث - هاتف  الطابق  الطبية - مبنى رق��م 16 -  دب��ي  ب��ردب��ي - مدينة  دب��ي -  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
ال�صالمي -  ال�صالمي واح��م��د  امل��ح��ام��ي��ني/ج��اب��ر  ب��وك��ال��ة  رق��������م:3146691668  رق�������م:043832290 - م��ك��اين 

وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي
املطلوب اإعالنه : 1- �صروت طارق عامر �صريف  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)105418.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  9779/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1532 واملعدل بال�صتئناف رقم 2021/1068 

ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )407091.25( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : جاما اجنينريجن منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - احلبيبة 2 - مدينة دبي لال�صتديوهات - املقر رقم دبليو اي 04 - 
الطابق الر�صي - ور�صة العمل رقم 04 رقم مكاين:2315969830 - هاتف رقم:0505595459 - 044404911

املطلوب اإعالنهما : 1- جي دي ا�ض لالنتاج ال�صينمائي �ض.ذ.م.م 2- جاوراجن فينودراى دو�صى  - �صفتهما: 
منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)407091.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6/2022/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )431840281( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دخان/بنك بروة �صابقا - �صركة م�صاهمة قطرية خا�صة

عنوانه:وعنوانه املختار لغرا�ض هذه الدعوى - مكتب الغريب وم�صاركوه حمامون وم�صت�صارون قانونيون - دبي 
- �صارع بور�صعيد بناية �صيتي افنيو - مكتب رقم 203 و 204

املطلوب اإعالنهم :  1- مريكوري انرتنا�صونال الكرتوميكانيكال كونرتانتيج ذ.م.م 2- عدنان طاهر ميان 3- �صلمان 
طاهر  -  �صفتهم : مدعي عليهم

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )431840281(  مو�صوع الإعالن :  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/2/8  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل مببلغ وقدره )1500000( درهم الزام املدعي عليهم الثاين 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )13500000( مببلغ  والثالث 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:زاكر عبدالكرمي نايك  - واخرون

القرهود  م�صت�صفى  ام��ام   - �صتار  القرهود  بناية   - را�صد  ال�صيخ  �صارع   - القرهود   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
اخلا�ض الطابق الثاين مكتب 216

املطلوب اإعالنه :  1- با�صيفيك ريلتور - منطقة حرة  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل مببلغ وقدره )1500000( 
درهم الزام املدعي عليهم الثاين والثالث مببلغ )13500000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/2/8  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  15/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1258 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )56.098( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- ماهاد هالن ادن  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )56098.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  22/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/588 عقاري جزئي 

وقدره )587.800( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ص��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنهما : 1- هاله اجلبايل 2- حممد ال�صيد  - �صفته : منفذ �صدها
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)587800.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13458 بتاريخ 2022/2/2 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:86/2020/328 ا�ستئناف تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم 89
تنفيذ عقاري   رقم 258/2019  الدعوى  بتاريخ:2020/10/18 يف  ال�صادر  القرار  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب . 
امل�صتاأنف:حممد حنيف مري�صنت

عنوانه:امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - املركز املايل العاملي - البوابة رقم 3 - الطابق ال�صاد�ض - مكتب 605 - رقم 
مكاين:2682589680

وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم 
املطلوب اإعالنهما :  1- اإميريت�ض دي )1( ليمتد 2- ر�صا جعفر علي جعفر علي ب�صفته مدير الوىل  -  �صفتهما 

: م�صتاأنف �صدهما
مو�صوع الإعالن :  مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2019/258 تنفيذ عقاري 
بتاريخ:2020/11/5. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/23  ال�صاعة 5.30 م�صاءا بقاعة التقا�صي 

عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70021
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال��ف��ن  رواق  اأع��ل��ن 
 ،2022 عن معر�صني رئي�صيني لربيع وخريف 
ي�صارك  امل�صتوى  عاملية  م�صاريع  اإىل  بالإ�صافة 
الإمارات  لدولة  الوطني  اجلناح  فيها  مبا  فيها، 
البندقية،  بينايل  يف   2022 امل��ت��ح��دة  العربية 
وم��ع��ر���ض ال���ذك���رى اخل��م�����ص��ني ل��ت��اأ���ص��ي�����ض دولة 
 - للفنون  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  الإم�����ارات يف معهد 
وا���ص��ن��ط��ن ال��ع��ا���ص��م��ة. وي���وؤّك���د ب��رن��ام��ج املعار�ض 
ال��ف��ن يف ج��ام��ع��ة نيويورك  ل����رواق  وال�����ص��راك��ات 
الفنانني  ب���دع���م  امل�����ص��ت��م��ر  ال���ت���زام���ه  اأب���وظ���ب���ي 
اإثراء  يف  ي�صاهمون  الذين  والباحثني  والقّيمني 

درا�صة الفن ومعرفته من جميع اأنحاء العامل.
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفن  رواق  ويفتتح 
“تكوين عذري:  1 مار�ض معر�ض  الثالثاء  يوم 
وح�صام  زاده  حائري  وركني  زاده  حائري  رام��ني 
يف  املقيم  الإي���راين  الفني  للثالثي  رحمانيان” 
الإمارات، رامني حائري زاده وركني حائري زاده 
بتقدمي  ال��ث��الث��ي  وي�صتهر  رح��م��ان��ي��ان.  وح�����ص��ام 

واللوحات  وال��ع��رو���ض  امل�����ص��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة 
والتي  وال�صريالية،  املتميزة  املتحركة  والر�صوم 
مت عر�صها عاملياً يف العديد من فعاليات البينايل 
ليفربول،  ب��ي��ن��ايل  م��ث��ل  ال����ك����ربى؛  وامل���ت���اح���ف 
و�صيدين، وتورنتو، ومتحف زيورخ، ومعهد الفن 
للفن  بر�صلونة  وم��ت��ح��ف  ب��و���ص��ط��ن،  يف  امل��ع��ا���ص��ر 
القادم يف غالريي هايوارد يف  املعا�صر، وامل�صروع 
معر�ض  اأول  يف  الثالثة  الفنانون  ويعمل  لندن. 
ف����ردي م��وؤ���ص�����ص��ي ل��ه��م يف الإم������ارات ع��ل��ى ابتكار 
اأجواء عامة تعك�ض طريقة تطور الأعمال الفنية 
الآخرين. وميّثل  الفنان مع  من خالل عالقات 
معر�ض “تكوين عذري” خال�صة 13 عاماً من 
حيث  دب��ي،  يف  كفنانني  امل�صرتك  والعمل  العي�ض 
واحل���وارات  الأف��ك��ار  م��ن  ون�صيجاً  م�صهداً  ي��وّل��د 
م�����ص��اه��م��ني وفنانني  م���ع  ب��ا���ص��ت��م��رار  امل���ت���ط���ورة 

وغريهم من زوار منزلهم. 
الفن  ع��ن  م��ع��ر���ض   2022 خ��ري��ف  ي�صهد  ك��م��ا 
ُيقام  املا�صي.  ال��ق��رن  خ��الل  اخلليج  احل��دي��ث يف 
املعر�ض بتقييم الدكتورة عائ�صة �صتوبي، التي مت 
تعيينها موؤخراً يف من�صب القّيمة الفنية للجناح 

اإىل  وي�صتند  البندقية،  بينايل  الأول يف  العماين 
�صنوات من البحث وتتبع الفرتة ال�صابقة لع�صر 
ازدهار املنطقة يف اأوائل ومنت�صف القرن الع�صرين 
امل��ع��ر���ض، م��ن خالل  2008. وي���رّوج  حتى ع��ام 
حتليل تاريخ الفن احلديث يف اخلليج لأول مرة، 
الأكر  ال��رواي��ات  ح��ول  النطاق  وا�صعة  ملناق�صات 
واحلركات  املقارنة  باحلداثة  واملرتبطة  �صموًل 
الفنية يف املنطقة، ويلعب دوراً رئي�صياً يف ت�صليط 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ت���اري���خ ال��ف��ن يف م��ن��ط��ق��ة اخلليج 
العربي. وت�صتهر الدكتورة عائ�صة �صتوبي بكونها 
ن�صرت  حيث  املعار�ض،  على  وقّيمًة  فنيًة  موؤرخًة 
وحا�صرت على نطاق وا�صع حول فنون احلداثة 
يف دول جنوب العامل، مع اهتمام خا�ض بحركات 

الفن احلديث يف �صبه اجلزيرة العربية. 
األي�صون على عمل تركيبي  القيمة مايا  وت�صرف 
ج���دي���د ل��ل��ف��ن��ان الإم�����ارات�����ي امل��خ�����ص��رم حممد 
الوطني  للجناح  خ�صي�صاً  �صمم  اإبراهيم  اأحمد 
البندقية.  بينايل  يف   2022 الإم�����ارات  ل��دول��ة 
و���ص��ي��ح��ت�����ص��ن امل���ع���ر����ض، حت���ت ع���ن���وان “حممد 
عماًل  والغروب”،  ال�صروق  بني  اإبراهيم:  اأحمد 

تركيبياً مكوناً من عدة منحوتات بحجم الإن�صان 
م�صنوعة باأ�صلوب نحتي جمّرد ومتناغم م�صتمد 
من الأ�صكال الطبيعية والع�صوية، تاأتي م�صتوحاة 
من العالقة الوطيدة التي تربط الفنان ببيئته 
املحلية يف م�صقط راأ�صه، خورفكان – تلك املدينة 
ال�صرقي  ال�����ص��اح��ل  ع��ل��ى  اجل��ب��ال  حتيطها  ال��ت��ي 
م��ن اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة يف دول����ة الإم�������ارات. وُيعد 
اأحد الفنانني التجريبيني الرائدين يف  اإبراهيم 
الإم��ارات وع�صواً موؤثراً يف جمموعة مهمة من 
الفنانني التجريبيني واملفاهيميني الذين توّلوا 
الإم��ارات منذ  الب�صرية يف  الفنون  قيادة طليعة 

الثمانينيات.
األي�صون،  مايا  قالت  املو�صوع،  هذا  على  وتعليقاً 
املديرة التنفيذية لرواق الفن يف جامعة نيويورك 
ال���واع���دة  اخل���ط���ط  روؤي������ة  “ت�صّرين  اأب���وظ���ب���ي: 
لالحتفال بعام 2022 وبناء تاريخ فني ملمو�ض 
ومرئي، والبحث يف املمار�صات الفنية الآخ��ذة يف 
الزده����ار خ���ارج اإط����ارات ع��امل ال��ف��ن التقليدي. 
اإب���راه���ي���م ف��ن��ان��اً جتريبياً  اأح���م���د  وُي���ع���ّد حم��م��د 
خم�����ص��رم��اً م���ن حم��ي��ط امل���راك���ز احل�����ص��ري��ة يف 

املنطقة؛ بينما ُتظهر الأبحاث املتميزة للدكتورة 
عائ�صة �صتوبي ازدهار املجتمعات الفنية يف جميع 
اأن���ح���اء اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي احل���دي���ث، ح��ي��ث ين�صاأ 
معظمها كمجموعات م�صتقلة غري ر�صمية، والتي 
يجري تتبعها يف معر�صها عن الفن احلديث يف 
اخلليج والذي �صيفتتح يف خريف 2022 برواق 
الفن. ولطاملا اأُعجبُت بعمق وتطور اأعمال هوؤلء 
الفنانني، الذين نالوا تقدير واحرتام زمالئهم 
منذ فرتة طويلة، لي�صبحوا الآن جزءاً من تاريخ 

الفن العاملي احلديث«.
القّيمة  ال�صايغ،  منرية  تخترب  “كما  واأ�صافت: 
امل���ق���ام يف م��ع��ه��د ال�صرق  امل��ع��ر���ض  ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى 
برفقة  العا�صمة،  وا�صنطن   - للفنون  الأو���ص��ط 
اختارتهم  الذين  الإم���ارات  يف  املقيمني  الفنانني 
ل��ل��م��ع��ر���ض، الزده�����ار ال��ف��ن��ي امل��ل��م��و���ض يف �صياق 
الإم��ارات حالياً. ويت�صمن هذا  الفني يف  امل�صهد 
لذا   ،2022 ربيع  معر�ض  فنانو  الفني  امل�صهد 
ل�صتك�صاف  الفن  بع�صاق  الرتحيب  اإىل  اأتطلع 
املمار�صات  يف  اجل��دي��دة  اجل��ذري��ة  النظر  وجهات 
رامني  ع���ذري:  “تكوين  معر�ض  �صمن  الفنية 

وح�صام  زاده  ح����ائ����ري  ورك����ن����ي  زاده  ح����ائ����ري 
جمتمعهم  �صّكل  ال���ذي  وللثالثي  رحمانيان”، 
الفني يف الإمارات م�صدر اإلهام لهم. ويف اخلتام، 
�صتوبي  عائ�صة  مثل  الباحثني  عمل  دع��م  ي�صكل 
والقّيمة الفنية منرية ال�صايغ واملمار�صات الفنية 
لرامني وركني وح�صام، ركيزًة رئي�صيًة ملهمة رواق 
الفن يف ت�صجيع عمل الفنانني وتنميته، وتوثيق 
الرحلة التي قادت املنطقة للو�صول اإىل الزدهار 

الفني احلايل«.
ال���ف���ن احل����ايل،  م��ع��ر���ض رواق  ي��ف��ت��ت��ح  ب��ي��ن��م��ا، 
والهند  وتركيا  اإي���ران  م��ن  وم�صات  “حداثات: 
من مقتنيات جمموعة اآبي ويد غراي يف جامعة 
ويتحدى  ف��رباي��ر.   5 حتى  اأب��واب��ه  نيويورك”، 
املتمحورة  احل����دي����ث  ال���ف���ن  رواي��������ات  امل���ع���ر����ض 
امل��ن��ح��وت��ات واللوحات  ال��غ��رب م��ن خ���الل  ح���ول 
يت�صمن  كما  ال�صتينيات.  ف��رتة  م��ن  التاريخية 
ويد غراي،  لآبي  ال�صخ�صية  الأر�صيفات  املعر�ض 
تراثهم،  من  الفنانون  ا�صتفاد  كيف  يو�صح  مما 
ملوا�صيع  العاملية  للخطابات  تناولهم  جانب  اإىل 

احلداثة الرئي�صية.

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي ُيعلن عن برناجمه لعام 2022

•• القاهرة-الفجر:

الدورة  بفعاليات  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  ت�صارك 
ال����دويل للكتاب،  ال��ق��اه��رة  53 م��ن م��ع��ر���ض  ال���� 
يناير وحتى   26 الفرتة من  خ��الل  يعقد  ال��ذي 
للمعار�ض  م�صر  م��رك��ز  يف  اجل����اري،  ف��رباي��ر   6
الدولية بالتجمع اخلام�ض بالقاهرة، حتت �صعار 

“هوية م�صر.. الثقافة و�صوؤال امل�صتقبل«.
الدكتور  �صعادة  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  جناح  وزار 
م�����ص��ط��ف��ى م����دب����ويل، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
�صلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�صيخة  بح�صور  امل�����ص��ري، 
للنا�صرين،  ال����دويل  الحت����اد  رئي�صة  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
هيئة  رئي�ض  العامري،  ركا�ض  بن  اأحمد  و�صعادة 
ا�صتقبل  كما  الهيئة،  ج��ن��اح  يف  للكتاب  ال�����ص��ارق��ة 
وممثلي  الر�صمية  ال�صخ�صيات  من  ع��دداً  اجلناح 
املثقفني  ك��ب��ار  م��ن  ونخبة  الثقافية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

والكتاب واملبدعني العرب والأجانب.
من  م��دب��ويل  م�صطفى  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وت�صلم 
“املعجم  ن�����ص��خ��ة م���ن  ال���ع���ام���ري  اأح���م���د  ����ص���ع���ادة 
امل�صروع اللغوي الكبري  التاريخي للغة العربية”، 
الذي يرعاه �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم 
ال�صارقة، ويوؤّرُخ للمرة الأوىل ملفردات لغة ال�صاد 

وحتولت ا�صتخدامها عرب 17 قرناً ما�صية.
مدبويل  م�صطفى  ال��دك��ت��ور  �صعادة  اأ���ص��اد  ب���دوره 
يف  ودوره���ا  ال�صارقة  لإم���ارة  الثقافية  بالتجربة 

�صورة  وتقدمي  املنطقة  يف  الثقايف  احل��راك  دع��م 
اأجمع، م�صرياً  العامل  اإىل  العربية  بالثقافة  تليق 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ج��ه��ود  اأن  اإىل 
امل��ع��رف��ة العربية  ل���راه���ن  ل��ي�����ض  ال��ك��ث��ري  ق��دم��ت 
باملعجم  يتجلى  وه��ذا  مل�صتقبلها،  واإمن��ا  وح�صب، 

التاريخي للغة العربية. 
على  ال�����ص��وء  م�صاركتها  خ���الل  الهيئة  وت�صلط 
ال�����ص��ارق��ة الثقايف  اإم������ارة  ج���وان���ب م���ن م�����ص��روع 
الإنتاج  ودع��م  الن�صر  حركة  تطوير  يف  واإ�صهامها 
امل���ع���ريف وح���رك���ة ال���رتج���م���ة، وذل�����ك م���ن خالل 

جناحها اخلا�ض الذي يقّدم �صورة حّية للمبادرات 
وامل�صاريع والفعاليات الكربى التي تقودها الهيئة 

على امل�صتوى املحلي والدويل.
“معر�ض  روؤية  الهيئة خالل م�صاركتها  وتعر�ض 
تاريخ  �صجل  ال���ذي  للكتاب”  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة 
ع��ل��ى م�صتوى  ال��ع��امل  للكتاب يف   امل��ع��ر���ض  اأك���رب 
وتك�صف   ،2021 ال��ع��ام  يف  احل��ق��وق  و���ص��راء  بيع 
للنا�صرين امل�صريني والعرب والأجانب اخلدمات 
والت�صهيالت التي توفرها “املنطقة احلرة ملدينة 
كما تعّرف املبدعني من الكّتاب  ال�صارقة للن�صر”، 

القرائي  ال�����ص��ارق��ة  “مهرجان  على  وال��ر���ص��ام��ني 
للحقوق  ال��دول��ي��ة  ال�صارقة  و”وكالة  للطفل”، 
متنحها  التي  اجل��وائ��ز  اإىل  بالإ�صافة  الأدبية”، 
وغريها  والتاأليف  الرتجمة  جم��الت  يف  الهيئة 

من اجلهود التي تعنى بدعم حركة الن�صر.
�صعادة  ق��ال  امل��ع��ر���ض،  يف  الهيئة  م�صاركة  وح���ول 
اأحمد العامري: “ترتجم م�صاركة هيئة ال�صارقة 
روؤية  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  للكتاب يف معر�ض 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي، 

املوؤ�ص�صات  مع  واملثمر  البناء  التوا�صل  تعزيز  يف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ن��ظ��رية يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، وفتح 
املعرفة  �صناعة  ح���راك  ل��دع��م  ج��دي��دة  م�����ص��ارات 
والإب������داع ال��ع��رب��ي، ف��ال�����ص��ارق��ة ���ص��ّي��دت جتربتها 
بوعي  والنهو�ض  بالكتاب  بال�صتثمار  احل�صارية 
�صاملة  ن��ه�����ص��ة  اإىل  وت��ت��ط��ل��ع  وامل��ج��ت��م��ع،  ال���ف���رد 
بالدور  وت���وؤم���ن  ال��ع��رب��ي��ة،  للثقافة  وم�����ص��ت��دام��ة 
احل���ي���وي ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه م��ع��ار���ض ال��ك��ت��ب يف هذا 

ال�صياق«.
واأ�صاف: “م�صر كبرية بتاريخها وعمق جتربتها 

قدمتهم  الذين  والفن  الأدب  وبرموز  الثقافية، 
ل��ل��م�����ص��ه��د ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي وال���ع���امل���ي، ون��ح��ن يف 
ال�صارقة ندرك اأثر م�صر يف اإحداث فرق ملمو�ض 
يف م�صتقبل املعرفة والكتاب العربي، لهذا نحر�ض 
الدويل  القاهرة  معر�ض  يف  امل�صارك  على  �صنوياً 
للكتاب، ونتطلع اأن تكون امل�صاركة فر�صة لتعزيز 
املوؤ�ص�صات  مع  امل�صرتك  والعمل  التعاون  جمالت 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل�����ص��ري��ة وال���ع���رب���ي���ة، وب����واب����ة اأم����ام 
النا�صرين لال�صتفادة من اخلدمات التي تقدمها 
ال�صارقة ل�صّناع الكتاب واملبدعني والفنانني على 

كافة امل�صتويات«. 
الثقايف  الربنامج  فعاليات  الهيئة �صمن  ونظمت 
“املعجم  ب���ع���ن���وان  ن�����دوة  ل��ل��م��ع��ر���ض  امل�����ص��اح��ب 
التاريخي للغة العربية... ق�صة امليالد والتطور” 
بال�صارقة،  العربية  اللغة  جممع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
����ص���ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور احم���م���د �صايف 
ال��ل��غ��ة العربية  اأم����ني ع���ام جم��م��ع  امل�����ص��ت��غ��امن��ي، 
التاريخي،  للمعجم  التنفيذي  واملدير  بال�صارقة، 
للمعجم  العلمي  املدير  وجيه،  ماأمون  والدكتور 
التاريخي، وعي�صى �صالح احلمادي، مدير املركز 
توقفوا  اخل��ل��ي��ج،  ل���دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي 
خاللها عند جهود �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ض الأعلى 
حاكم ال�صارقة، يف حماية اللغة العربية من خالل 
تبني م�صروع املعجم الذي يوؤرخ الألفاظ العربية 

ودللتها على مر الع�صور.

ت�ضارك يف فعاليات دورته ال� 53 من املعر�ض بجناح خا�ض

»هيئة ال�شارقة للكتاب« تعر�س روؤية ال�شارقة وجهودها 
الثقافية يف »القاهرة الدويل للكتاب«

تعزز �ضجلها من املعار�ض املحلية والعاملية خالل 2022 للم�ضاهمة بتطوير وتو�ضيع الأعمال الفنية احلديثة واملعا�ضرة وتاريخ الفن الرائدة  •• الوجهة 
مع اجلناح الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 2022 يف بينايل البندقية ومعهد ال�ضرق الأو�ضط للفنون يف وا�ضنطن العا�ضمة يتعاون  الفن  •• رواق 

ي�ضهد اأول معر�ض فردي للفنانني رامني حائري زاده وركني حائري زاده وح�ضام رحمانيان يف دولة الإمارات   2022 •• ربيع 
عن الفن احلديث يف اخلليج باإ�ضراف الدكتورة عائ�ضة �ضتوبي معر�ض  ي�ضهد   2022 •• خريف 

حتقيق  يف  الكتب  ملعار�ض  احليوي  بالدور  ونوؤمن  العربية  للثقافة  وم�ضتدامة  �ضاملة  لنه�ضة  نتطلع  العامري:  ••اأحمد 
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اإ�صابتها  ع��ن  رات���ب  اأح��م��د  ال��راح��ل،  ال��ف��ن��ان  اأرم��ل��ة  وك�صفت 
امل��ن��زيل، وك��ت��ب��ت عرب  ل��ل��ع��زل  ك���ورون���ا، وخ�صوعها  ب��ف��ريو���ض 
)فاي�صبوك(: )دعواتكم... كورونا، لكن احلمد هلل من النوع 

الأليف، ربنا يعديها على خري(.
ونعم  اهلل  )ح�صبي  رات���ب:  اأح��م��د  مل��ي��اء  ابنتها،  كتبت  بينما 
الوكيل يف اأي �صخ�ض لديه اأعرا�ض برد ويذهب ويقابل خلق 

اهلل...اأمي اإيجابي كورونا.. ادعوا لها(.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة غ����ادة ع���ب���دال���رازق، اإ���ص��اب��ت��ه��ا مبتحّور 
اأوم����ي����ك����رون اجل����دي����د، ب��ع��د اإج�������راء م�����ص��ح��ة ط��ب��ي��ة وثبوت 
)الأ�صتوري(،  لها، عرب خا�صية  اإيجابيتها، وقالت يف من�صور 
والفيديو  ال�������ص���ور  مب���وق���ع  ال���ر����ص���م���ي  ب��ح�����ص��اب��ه��ا 
)اإن�����ص��ت��ج��رام(:)احل��م��د هلل ع��ل��ى ك��ل ���ص��يء..

طلعت امل�صحة اإيجابية... اأوميكرون(.
للمرة  اأي��ام،   3 به منذ  الفنانة  واأ�صيبت 
للربوتوكول  حالًيا  وتخ�صع  الثانية، 
العالجي، وتوقفت عن ت�صوير اأحدث 
)اأح����الم  م�صل�صل  ال��ف��ن��ي��ة  اأع��م��ال��ه��ا 
امل����ق����رر ع���ر����ص���ه خالل  ����ص���ع���ي���دة(، 

املاراثون الرم�صاين املقبل.
عن  �صاندي  الفنانة  ك�صفت  فيما 
وخ�صوعها  ب���ك���ورون���ا،  اإ���ص��اب��ت��ه��ا 
بروتوكول  واتباع  املنزيل  للعزل 

العالج بوزارة ال�صحة.
وق���ال���ت يف ف��ي��دي��و ن�����ص��رت��ه عرب 
بح�صابها  )الأ����ص���ت���وري(  خا�صية 
والفيديو  ال�صور  مبوقع  الر�صمي 
وقود  حمطة  عامل  اإن  )اإن�صتجرام(، 

تعاين  اأن��ه��ا  واأك���دت  ال��ع��دوى،  �صبب  وه��ذا  اإىل جانبها،  �صعل 
تك�صرًيا يف اجل�صم، واأعربت عن حزنها لإ�صابتها.

ك��م��ا فجعت ال��ف��ن��ان��ة ح��ن��ان م��ط��اوع، ب��وف��اة خ��ال��ت��ه��ا، ونعتها 
الثانية  اأمها  تعتربها  كانت  اأنها  اإىل  موؤثرة، م�صرية  بكلمات 

و�صديقتها املقربة.
التوا�صل  الر�صمي مبوقع  وكتبت حنان مطاوع على ح�صابها 
واأمي  النا�ض خالتي  اأغلى  بوك(: )رحيل  )في�ض  الجتماعي 
الثانية و�صديقتي الأوىل ماما زيزي، زينب املر�صدي منت�صر، 
روحي،  يف  خا�صة  مكانة  و�صاحبة  عليا  كبري  ف�صل  �صاحبة 

اهلل يرحمها وي�صرب ماما، اإىل لقاء قريب حبيبتي يف رعاية 
الرحمن الرحيم(.

اأن  ال�صرقاوي،  ج��الل  امل��خ��رج  اب��ن  ال�صرقاوي،  تامر  وك�صف 
والده م�صاب بفريو�ض كورونا، ومت نقله للم�صت�صفى وموجود 

يف العناية املركزة، 
وحرارة  بكحة  وب���داأ  ال��ف��ريو���ض  ل��ه  اتنقل  )وال���دى  م�صيفا: 
ب��ع��د انخفا�ض  وت��وا���ص��ل��ن��ا م��ع ال��ط��ب��ي��ب اخل��ا���ض ومت ن��ق��ل��ه 

م�صتوى الأك�صجني(.
واأ�صار )ال�صرقاوي( يف مداخلة مع برنامج )حديث القاهرة( 

مع الإعالمي خريي رم�صان وكرمية عو�ض، اأن والده اتنقلت 
له العدوى من اأفراد الأ�صرة، متابعا: )اإحنا مكنا�ض عايزين 
نقول حلد ولكن البيت كله كان عنده كورونا واإحنا 5 اأفراد 

يف البيت كان عندنا كورونا(.
وع���ن ح��ال��ة وال����ده، ق���ال ت��ام��ر ال�����ص��رق��اوي: )امل��خ��رج جالل 
اإىل  وانخف�ض  الأك�صجني  نق�ض  من  يعاين  ك��ان  ال�صرقاوي 
اأقل من 80، وبداأ الآن يتح�صن واحلالة متو�صطة اخلطورة 
وندعى اهلل ال�صفاء ولكن الرئتني فيهم م�صاكل وهو يف العناية 

املركزة وهو معزول متاما(.

دور  يف  للمناف�صة  رئ��ي�����ض  ي��ا���ص��م��ني  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��ود 
العر�ض ال�صينمائية بفيلم قمر 14 للمخرج هادي 
ُي��ع��ر���ض ح��ال��ًي��ا يف دور العر�ض  ال��ب��اج��وري وال����ذي 
الفيلم  اأح��داث  خالل  يا�صمني  وتقدم  ال�صينمائية، 
ال�صالح  ل��ت��ه��دي��د  ت��ت��ع��ر���ض  ال��ت��ي  اأم��ي��ن��ة  �صخ�صية 
اأنها  اكت�صفت  بعدما  وذل��ك  الفي�صاوي،  اأح��م��د  م��ن 
�صحية موؤامرة كبرية من اأهلها، هدفها اإبعادها عن 

حبيبها.
يك�صف   14 قمر  "فيلم  رئي�ض:  يا�صمني  و�صرحت 
ل��ل��ج��م��ه��ور م����دى ق�����ص��وة ح��ك��م��ن��ا ع��ل��ى ال��ن��ا���ض من 
الظاهر فقط، دون اأن نعلم عن معاناتهم وحياتهم 
يتناول  اأن��ه  الفيلم  يف  اأعجبني  "ما  وتابعت  �صيًئا" 
اأن  اأحب  واأنا  موا�صيع حقيقية نواجهها يف احلياة، 
اأقدم ال�صخ�صيات احلقيقية، دون اأن اأقّيم ت�صرفاتها 

ودوافعها".
رومان�صي،  اإط���ار  يف   14 قمر  فيلم  اأح���داث  وت���دور 
يف  تقع  التي  العاطفية  الأح���داث  من  الكثري  حيث 
ي�صارك يف  يا�صمني رئي�ض،  14، وبجانب  ليلة قمر 
عادل،  غ��ادة  النبوي،  خالد  النجوم  الفيلم  بطولة 
مي  مالك،  اأحمد  ر�صا،  �صريين  الفي�صاوي،  اأحمد 

الغيطي، اأ�صماء اأبو اليزيد، اأحمد حامت 
اأن���ور، وه��و م��ن تاأليف حممود  وخ��ال��د 

زهران واإخراج هادي الباجوري.
ومن ناحية اأخرى قررت يا�صمني رئي�ض 
النطالق يف اأول بطولة م�صرحية لها 
من خالل م�صرحية اأحفاد رّيا و�صكينة، 

ال��ف��ن��ان��ة دينا  ت��ت��ع��اون فيها م��ع  وال����ذي 
اأحمد  تاأليف  م��ن  امل�صرحية  ال�صربيني، 

�صاكر وم�صطفى ح�صني، اإنتاج اأحمد خالد 
اإ�صراف فني هادي  مو�صى ورميون رم�صي�ض، 

الباجوري، ومن اإخراج �صامح ب�صيوين.
م�صرحية  خ����الل  م���ن  ي��ا���ص��م��ني  وت���ق���دم 
اأحفاد رّيا و�صكينة �صخ�صية بو�صى �صوكت 

لظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات 
والرفاهية والت�صّوق، اإىل درب حارة املهابيل حيث 

ت�صطدم بحياة �صعبية مل تع�صها من قبل.
العر�ض  دور  يف   14 ق���م���ر  اإط���������الق  وب����ع����د 
ال�صينمائية، تنتظر يا�صمني رئي�ض اإطالق فيها 
وتنتظر  بطولته  تت�صدر  ال���ذي  القمر  ج���ارة 

اإطالقه قريًبا يف دور العر�ض.

"عرو�ض  م�صل�صل  م��ن  ال��ث��ال��ث  امل��و���ص��م  يعر�ض 
بريوت" على "MBC م�صر"، ، وُيعر�ض 
كذلك على من�صة "�صاهد VIP"، وقد 
ان�����ص��ّم ال��ن��ج��م��ان ك��ارم��ن ٌل��ّب�����ض وخالد 
اإىل املو�صم الثالث الذي ي�صهد  القي�ض 
�صخ�صيات  م���ع  الأح��������داث  يف  زخ���م���اً 

جديدة يف اأدوار حمورية.
وك�����ص��ف ال��ن��ج��م ظ��اف��ر ال��ع��اب��دي��ن اأن 
املو�صم الثاين من العمل كان ُيفرت�ض 
به اأن يكون الأخ��ري، غري اأن الإقبال 
متابعة  ع��ل��ى  ال��ه��ائ��ل  اجل���م���اه���ريي 
املو�صمني الأول والثاين، اإ�صافًة اإىل 
تعّلق امل�صاهدين بامل�صل�صل وحمّبتهم 
لنجومه ومطالبتهم مبو�صم جديد، 
رغبة  للنزول عند  العمل  �صّناع  دفع 

امل�صاهدين لإجناز مو�صم ثالث.
املو�صم  ه��ذا  "�صي�صهد  ال��ع��اب��دي��ن:  واأ���ص��اف 
العائلة  �صمن  امل��ت��داخ��ل��ة  للعالقات  ا���ص��ت��م��راًرا 
مزيد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  تواجهها،  التي  والتحديات 

من العمق يف طبيعة تلك العالقات والأحداث املت�صلة 
بها".

املو�صم،  ه��ذا  يف  الأ�صا�صية  الدرامية  اخلطوط  وح��ول 
الثاين  امل��و���ص��م  ن��ه��اي��ة  م��ع  "تابعنا  ال��ع��اب��دي��ن:  ي��ق��ول 
مع  املو�صم  ه��ذا  ينطلق  ل��ذا  لأمالكها،  العائلة  خ�صارة 
وقيادة  ال�صفر،  من  جم��دداً  النهو�ض  فار�ض  حماولة 
والجتماعية  املالية  مكانتها  اإىل  بها  للعودة  العائلة 
على اعتباره عميد الأ�صرة وحمّل ثقة جميع اأفرادها، 
وعائلة  اآدم  بني  ال��ع��داء  ظل  يف  �صهلة  املهمة  تكون  لن 
ال�صاهر، من جانب اآخر تتوا�صل العالقات مبزيد من 
الت�صّعب بني الأخوة والأم، مع ظهور خط درامي جديد 

والظروف ال�صعبة املحيطة به".
م���ن تطورات  واآدم  ف���ار����ض  ي�����ص��ه��ده حم���ور  م���ا  وح����ول 
واأحداث يقول العابدين �صاحكاً: "الوّد بني اآدم وفار�ض 
ترتك  "مل  الإطالق.." وي�����ص��ي��ف:  ع��ل��ى  ك��ب��رًيا  لي�ض 
تزداد  ل��ذا  بينهما،  للوّد  مت�صعاً  الثاين  اجل��زء  اأح���داث 
تقّلبات  مع  املو�صم،  هذا  يف  وت�صّعًبا  تعقيًدا  عالقتهما 
الأمر  للم�صاهدين،  مفاجاأة  اأتركها  اأن  ل  اأُف�صّ اأخ��رى 
نف�صه ينطبق على عالقة فار�ض بكل من خليل وليلى، 

بل وحتى ثريا حيث �صت�صهد عالقته بها مفاجاآت رغم 
ق�صة احلب امل�صتمرة التي جتمع بينهما!" .

مبو�صم  اجلمهور  اأع��د  "باخت�صار  العابدين:  وي��وؤك��د 
وال�صدمات  باملفاجاآت  وغني  ب��الأح��داث  مليء  ق��وي، 
امل�صارات  �صتبّدل  التي   - التعبري  ج��از  اإن   – النوعية 
وحُتدث تغيريات جذرية، اإىل جانب عمق درامي قد ل 
اأبالغ اإذا ما قلت اأنه يتفّوق على املو�صمني املا�صيني يف 

هذا اجلانب".
ختاما ًي�صيد العابدين بان�صمام املمثلة القديرة كارمن 
لّب�ض والنجم خالد القي�ض اإىل املو�صم الثالث يف دورين 
حمورّيني مما �صيمنح العمل - على حّد و�صفه - "روحا 
ًج��دي��دًة واإ���ص��اف��ات نوعية ت��ري الأح����داث وت�صهم يف 

ت�صاعد احلبكة الدرامية عموماً."
هو  بريوت"،  "عرو�ض  م�صل�صل  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
م��ن ب��ط��ول��ة ت��ق��ال ���ص��م��ع��ون، ظ��اف��ر ال��ع��اب��دي��ن، كارمن 
ب�صيب�ض، حممد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فار�ض 
ياغي، رفيق علي اأحمد، عالء الزعبي، رانيا �صلوان، ميا 
�صعيد، لينا حوارنة، نور علي، امين عبد ال�صالم، نوال 

بري، جوي حداد واآخرين.

اإ�ضابات ووفيات وتاأجيل مل�ضل�ضالت

اأزمات ت�شرب الو�شط منذ بداية 2022
�ضلبي،  منة  الفنانة  اأ�ضيبت  عندما  الأمر  وبداأ  الفني،  الو�ضط  يف   ، املا�ضية  القليلة  اليام  خالل  والأزم��ات  الأح��داث  ت�ضاعدت 
بفريو�ض كورونا امل�ضتجد )كوفيد - 19(، وجاءت اإ�ضابة �ضلبي بكورونا، قبل بدء ت�ضوير م�ضل�ضلها )بطلوع الروح(، الذي يعر�ض 
املاراثون الرم�ضاين املقبل 2022، ويتكون امل�ضل�ضل من 15 حلقة وتتعاون فيه مع الفنانة الكبرية اإلهام �ضاهني، ويف اأول تعليق لها 
بعد اإ�ضابتها بالفريو�ض، قالت منة �ضلبي عرب ح�ضابها ال�ضخ�ضي مبوقع التوا�ضل الجتماعي )في�ض بوك(: )ب�ض كنت حمتاجة 

اأكتبها باإيدي، اأنا اتكرونت(.

اأحب تقدمي ال�ضخ�ضيات احلقيقية

يا�شمني رئي�س: قمر 14 ك�شف 
لنا ق�شوة حكمنا على النا�س

ظافر العابدين: النجاح اجلماهريي وراء 
اإطالق مو�شم ثالث من )عرو�س بريوت( 
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العثور على اآلف املواد الكيميائية 
غري املعروفة يف ال�شجائر الإلكرتونية

اآلف  على  يحتوي  الإلكرتونية  لل�صجائر  اجلوي  الهباء  اأن  باحثون  وجد 
املواد الكيميائية غري املعروفة واملواد التي مل يك�صف عنها امل�صنعون، مبا يف 

ذلك املواد الكيميائية ال�صناعية والكافيني.
والتي  هوبكنز،  جونز  جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���ص��ة،  وت�صري 
 ،Chemical Research in Toxicology جملة  يف  ُن�صرت 
يتم  ي�صتخدمون منتجا مل  الإلكرتونية  ال�صجائر  الذين يدخنون  اأن  اإىل 
ملواد كيميائية  اأنف�صهم  اأن يعر�صوا  بالكامل بعد وميكن  حتديد خماطره 

ذات اآثار �صحية �صارة.
ويقول كبري املوؤلفني يف الدرا�صة، كار�صن برا�ض، الأ�صتاذ امل�صاعد يف ال�صحة 
البيئية والهند�صة يف جامعة جونز هوبكنز: "وجدت الأبحاث احلالية التي 
اأقل  ال�صجائر  اأن ملوثات  العادية  بال�صجائر  الإلكرتونية  ال�صجائر  قارنت 
بكثري يف ال�صجائر الإلكرتونية. وامل�صكلة هي اأن رذاذ ال�صجائر الإلكرتونية 
يحتوي على مواد كيميائية اأخرى غري مميزة متاما قد يكون لها خماطر 
هذه  ي�صتخدمون  ال�صباب  من  واملزيد  املزيد  بعد.  عنها  نعرف  ل  �صحية 

ال�صجائر الإلكرتونية وهم بحاجة اإىل معرفة ما يتعر�صون له".
التحديد عن  الإلكرتونية على وجه  ال�صابقة لل�صجائر  الدرا�صات  وبحثت 
اأدلة على املواد الكيميائية اخلطرة املوجودة يف ال�صجائر التقليدية. ولكن 
يف الدرا�صة احلديثة، اأجرى الباحثون حتليال غري م�صتهدف ل�صتك�صاف 
جمموعة كاملة من املواد الكيميائية يف كل من �صائل ال�صجائر الإلكرتونية 

والهباء اجلوي.
الكروماتوغرافيا  على  القائمة  الكيميائية  الب�صمة  تقنية  وبا�صتخدام 
ا�صتخدامها  يقع  مل  التي  الدقة،  عايل  الكتلي  الطيف  مقيا�ض   / ال�صائلة 
مطلقا يف عينات ال�صجائر الإلكرتونية ولكن ا�صتخدمت من قبل لتحديد 
املركبات الع�صوية يف مياه ال�صرف ال�صحي والطعام والدم، اخترب الفريق 

Bluو Juulو Vuseو Mi-Salt :اأربعة منتجات �صائعة
الإلكرتونية  ال�صجائر  منتجات  ���ص��راء  املمكن  م��ن  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
مبئات النكهات، اإل اأن الباحثني اختربوا �صائل نكهة التبغ فقط من اأجل 

الت�صاق.
ووجدوا الآلف من املواد الكيميائية غري املعروفة يف ال�صائل الإلكرتوين، 

وزاد عدد املركبات ب�صكل كبري يف الهباء اجلوي.
وعالوة على ذلك، اكت�صفوا مركبات �صبيهة بالهيدروكربون، ترتبط عادة 
بالحرتاق، والتي يقول امل�صنعون اإنها ل حتدث اأثناء التدخني الإلكرتوين 
املكثفة  الهيدروكربونات  تكون  التقليدية،  ال�صجائر  ويف   .)Vaping(

الناجتة اأثناء الحرتاق �صامة.
الدكتوراه  بعد  ما  زميلة  تهراين،  مينا  الرئي�صية  الدرا�صة  موؤلفة  وقالت 
ال�صجائر  لت�صويق  الرئي�صية  ال��ط��رق  "اإحدى  ه��وب��ك��ن��ز:  ج��ون��ز  كلية  يف 
الإلكرتونية هي اأنها تعمل يف درجات حرارة اأقل من الحرتاق، ما يجعلها 
اأكر اأمانا من التدخني التقليدي. وُتظهر درا�صتنا اأنه ميكن تطبيق نهج 
بالحرتاق  ال�صبيهة  العمليات  كانت  اإذا  ما  لتقييم  الب�صمات اجلديد هذا 

م�صتمرة".

الأخطل؟ باأبو  ُيعرف  الذي  احليوان  • ما 
- البغل.

اأطل�ض؟ كلمة  اأ�ضل  • ما 
- يوناين.

للبرتول؟ امل�ضدرة  الدول  منظمة  اإ�ضم  • ما 
- اأوبك.

م�ضر؟ يف  بناءه  مت  جامع  اأول  • ما 
- جامع عمرو بن العا�ض.

امل�ضاحة؟ يف  العامل  دولة  اأ�ضغر  هي  • ما 
- الفاتيكان.

بالدرامي  امللقب  عامر  بن  ربيعة  ال�صاعر  نظمه  ال�صعر  من  بيت  �صكل  يف  كان  التاريخ  يف  اإعالن  اأول  • اإن 
منه  اأح��د  ي�صرتيها  فلم  ال�صوداء  ع��دا  يبيعها  التي  اخل��م��ارات  كل  نفاذ  ي�صكو  التجار  اأح��د  اإليه  ح�صر  فقد 
.. فنظم ال�صاعر ق�صيدة و اأر�صلها لأحد ال�صعراء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف اخلمار 
اأ�صود  انت�صرت هذه الق�صيدة مل تبقى واح��دة مل ت�صرت خمار  ،،، وملا   . .. م��اذا فعلت بنا�صك متعبد  الأ�صود 

فنفذت كل اخلمارات لدى التاجر بل اأنه باعها ب�صعر مرتفع ....
. الأر�ض  على  اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  • اجلاذبية 

�صطحه. معظم  تغطي  اجلبال  و  جوي  غالف  للقمر  • لي�ض 
. حديقة   35 هو  النادرة  الأ�صجار  من  عدد  على  حتتوي  التي  و  فرن�صا  يف  املوجودة  احلدائق  • عدد 

الآلت  هذه  ت�صبب  و  اآلة  مليون   70 املتحدة  الوليات  يف  احل�صائ�ض  لق�ض  ت�صتخدم  التي  الآلت  • عدد 
تلوث للبيئة يعادل ما ت�صببه 30 مليون �صيارة .

• اأقدم �صجادة يف العامل م�صنوعة من الوبر و ال�صوف باللونني الأحمر و الأبي�ض اكت�صفت عام 1947م 
ويعود تاريخها اإىل القرن اخلام�ض قبل امليالد و توجد حالياً يف مدينة )ليننجراد(.

. اإمرباطوري  اليابان  يف  احلكم  • نظام 

الل�ص الغبي 
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ع�ضري الربتقال 
�صحية  ت���و����ص���ي���ات  حت�����ث 
ت��ن��اول ع�صري  ع��دي��دة على 
ال����ربت����ق����ال ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 
يف  ال�صبب  ويرجع  ال�صباح، 
الع�صري  ه���ذا  اأن  اإىل  ذل���ك 
لالأك�صدة  م�����ص��ادات  ي��وّل��د 
الإفطار  ع��ل��ى  ت��ن��اول��ه  ع��ن��د 
اأكر 10 مرات من تناوله 
يف اأوق��ات اأخ��رى من اليوم. 

اإىل جانب ذلك هناك فوائد مميزة لهذا الع�صري جتعله الأف�صل ل�صحتك، 
اإليك اأهمها: تناول ع�صري الربتقال بانتظام يحمي من ال�صكري، وي�صاعد 
على الوقاية من ت�صّلب ال�صرايني، ويخف�ض الكول�صرتول الزائد و�صغط 
اأدوار  بعدة  يقوم  ال��ذي  �صي  بفيتامني  الربتقال غني  املرتفع ع�صري  ال��دم 
يف اجل�صم: من جهاز املناعة، اإىل اإنتاج الكولجني، اإىل حماربة اللتهابات 

واجلذور احلّرة وعوامل ال�صيخوخة، اإىل حماية القلب.
ب��ان��ت��ظ��ام يحمي من  ال��ربت��ق��ال  ت��ن��اول ع�صري  ب���اأن  ت��ق��اري��ر طبية  وت��ف��ي��د 
ت�صّلب  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  وي�صاعد  ال�صكري،  مثل  اللتهابية  الأم��را���ض 
الكول�صرتول  خلف�ض  وعالجية  وقائية  و�صيلة  اأن��ه  جانب  اإىل  ال�صرايني، 
الزائد يف اجل�صم، وتنظيم �صغط الدم املرتفع؛ اأي اأنه يحمي من جلطات 
الدم. من ناحية اأخرى، اإذا كنت ل حتبني األياف ع�صري الربتقال الطبيعي 
يقلل من  الألياف ل  ا�صتبعاد  اأن  درا�صات  اأظهرت  ا�صتبعادها، فقد  ميكنك 
التي  الأك�����ص��دة  كمية م�صادات  م��ن  ينتق�ض  ول  ال��ربت��ق��ال،  ف��وائ��د ع�صري 
يحتويها، ويقت�صر التاأثري على عدم ا�صتفادة القولون من الألياف لتح�صني 

الإخراج.

ا�صاريره كثريا فقد كانت احل�صيلة رائعة مبلغا  الل�ض من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه وانب�صطت  انتهي 
كبريا جدا مل يكن يتوقعه و�صعه يف لفافة وحمله كوليده وا�صرع مبغادرة املكان وقال يف نف�صه مل يولد بعد 
من ي�صتطيع ان ي�صرتد هذا املال مني ،عاد كما دخل ول اثر تركه خلفه لنه بب�صاطة قد اعتاد على ذلك ،ويف 
الطريق قرر ان ياأخذ اجازة طويلة رمبا عدة �صهور حتى ي�صتمتع بهذا املبلغ ،افكار كثرية راودته قبل ان يلمح 
�صباك �صغري ترك مفتوحا يف احدي الفلل الفاخرة وقال انا واثق من ان هذا البيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهرات ونقود ..ل باأ�ض يف غنيمة اخري فاملنطقة هادئة ول يوجد قمر ول حتي �صوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف البيت كله ومل يجد احد بل ومل يجد ما ي�صرقه فكلها اثاثات �صخمة وفجاأة �صمع 
�صرير باب يفتح وا�صوات تعلو فخاف وارتبك وا�صرع باجتاه ال�صباك وغادر البيت يف احلال واطلق �صاقيه للريح 
واىل اقرب تاك�صي قفز عائدا اليى بيته اما يف البيت الفاخر فكان هناك �صقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف 
حزن وهدوء فهذا هو اخر يوم لهما يف تلك املدينة انهما راحلتان عائدتان ايل امهما يف بلد اخر فزوجة ابيهما 

قررت ذلك وكان لها ما ارادت ولكن ل يهم فالعودة ايل ح�صن الم اهم من كل اموال الدنيا .
وهناك عند ال�صباك و�صعت �صورة جميلة لهما مع والدهما قررا اخذه .. ولكن ماهذا، �صرخت نادية كم انت 
رائع يا والدي اعرف انك حتبنا كثريا انظري يا �صعاد ترك لنا والدنا بجوار ال�صورة هدية جميلة انظري مبلغ 
كبري من املال يكفي لنحقق به احالما كثرية، ميكننا ان نبداأ به مع امي م�صروعا �صغريا ي�صرتنا العمر كله، 
كم انت رائع يا ابي .. و�صعت املال يف حقيبتها و�صمته اإىل �صدرها وكاأنها ت�صم اباها وحملتا احلقائب وخرجتا 
يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �صعادة كبرية.. ا�صتمرت معهما حتى و�صتال اإىل ح�صن امهما ويف البيت 

كانت فرحة ثالثتهن تكفي العامل با�صره .
اما الل�ض امل�صكني فلم ينتبه اإىل فقدانه للفافته ال يف البيت وقال اه� النقود لقد ن�صيتها.. ن�صيتها، رمبا بجوار 
ال�صباك يا للحظ ال�صئ ، وا�صرع بالعودة مرة اخرى فوجد ال�صباك ما زال مفتوحا..ا�صرع وقفز اليه وبحث يف 
كل الغرف وعندما هم بفتح الباب ليبحث يف اماكن اخرى وجد امامه ربة املنزل التي كانت �صرخاتها مثل 

ناقو�ض خطر جتمع على اثرها كل من يف البيت وانتهى يومه التعي�ض يف ايدي ال�صرطة.

م�ضلون يرتدون مالب�ض تقليدية من جزيرة بايل يف معبد اأوجن تاي جني جريا كوجنكو دويبايانا خالل 
احتفالت ال�ضنة القمرية ال�ضينية اجلديدة يف دينبا�ضار، بايل.  رويرتز

وهو  �صائع،  ا�صتقالبي  ا���ص��ط��راب  ب��اأن��ه  ال��دم  كولي�صرتول  ف��رط  يعرف 
م�صطلح ي�صتخدم لالإ�صارة اإىل ارتفاع م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم.

تطور  كعامل خطر يف  ال��دم  كولي�صرتول  ف��رط  ع��ن  ال��درا���ص��ات  واأبلغت 
بال�صتريويد، مثل �صرطان  امل�صتهدفة  الأن�صجة  امل�صتقة من  ال�صرطانات 
تاأثريات  عن  الكثري  ُيعرف  ل  ذل��ك،  ومع  الربو�صتات.  و�صرطان  الثدي 
فرط كولي�صرتول الدم على ال�صرطانات غري ال�صتريويدية امل�صتهدفة، 

مثل �صرطان املثانة. 
من  فريق  ق��ام   ،Cancer Research جملة  يف  ن�صرت  درا�صة  ويف 
ال��ب��اح��ث��ني ب��ق��ي��ادة ي���ان ج���ون م��ن ج��ام��ع��ة ف����ودان، وه��وان��غ رومي���ني من 
معهد �صنغهاي للمواد الطبية التابع لالأكادميية ال�صينية للعلوم، وغو 
هونغت�صيان من كلية الطب بجامعة ناجنينغ، بالك�صف عن اآلية جديدة 
حول كيفية قيام الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة املوؤك�صد الناجم عن 

فرط كولي�صرتول الدم )ox-LDL( بتعزيز عدوانية �صرطان املثانة.
امل�صابة  الفئران  من  خمتلفني  منوذجني  با�صتخدام  الباحثون،  واأثبت 

بفرط كولي�صرتول الدم، اأن الكولي�صرتول املرتفع ميكن اأن يعزز تطور 
 cancer( صرطان املثانة عن طريق تنظيم ن�صاأة اخلاليا ال�صرطانية�

.)stemness
املعوي  الكولي�صرتول  امت�صا�ض  تثبيط  ف��اإن  الفكرة،  ه��ذه  مع  ومت�صيا 
الناجم عن  الدم  "اإزيتيميب"، عك�ض فرط كولي�صرتول  با�صتخدام دواء 
النظام الغذائي وجذع ال�صرطان، ما ي�صري اإىل اأن ارتفاع الكولي�صرتول 

كان ال�صبب الرئي�صي لعدوانية �صرطان املثانة.
اأول ال�صلة بني فرط كولي�صرتول الدم و�صرطان  واأثبتت هذه الدرا�صة 
املوؤك�صد  الكثافة  منخف�ض  الدهني  الربوتني  ارتفاع  اأن  واأظهر  املثانة. 
مبثابة  يكون  ق��د   )ox-LDL( ال��دم  كولي�صرتول  ف��رط  ع��ن  الناجم 
عن  الناجم   ox-LDL وك��ان  املثانة.  ب�صرطان  لالإ�صابة  خطر  عامل 
الدم عامال رئي�صيا يف تعزيز اخلاليا  الدم يف م�صل  فرط كولي�صرتول 
ال�صبيهة بال�صرطان، ما يوفر مثال للبيئة الكلية للورم يف تنظيم جذوع 

ال�صرطان. 

اكت�شاف ارتباط بني فرط كولي�شرتول الدم وعدوانية �شرطان املثانة


