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ملاذا تعترب احلركة �أف�ضل حل لآالم الظهر؟
يقول �آ�ش جيم�س ،اخلبري يف اجلهاز الع�ضلي الهيكلي ورئي�س التعليم
ال�سريري يف مركز “كونيك هيلث”� ،إن النا�س لديهم فكرة خط�أ
مفادها �أنه يجب جتنب احلركة عند الإ�صابة ب�آالم الظهر.
وعلى النقي�ض من ه��ذه الفكرة اخلط�أ ،ف��إن احلركة تعترب �أف�ضل
عالج لآالم الظهر� ،إذ تقول بع�ض الدرا�سات �أن العالقة بني الو�ضعية
ال�سيئة للج�سم و�آالم الظهر عادة ما تكون وثيقة ،لذا من املهم تغيري
و�ضعيات اجل�سم والتحرك ب�شكل م�ستمر لتقليل وط�أة هذه الآالم.
وبح�سب �آ���ش ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين يعملون يف املكتب طوال اليوم،
�أو يق�ضون الكثري من الوقت يف و�ضعية اجللو�س ،بحاجة للحركة
وت�غ�ي�ير و��ض�ع�ي��ة اجل���س��م وال �ت �م��دد ،وال �ت �ج��وال داخ ��ل م �ك��ان العمل
قدر امل�ستطاع� ،إ�ضافة �إىل مزاولة التمارين الريا�ضية الب�سيطة يف
�أوق��ات اال�سرتاحة ،وا�ستخدام ال�سالمل عو�ضاً عن امل�صعد ،والقيام
بنزهة ح��ول املبنى �أث�ن��اء اال��س�تراح��ة .ك��ل م��ا مت ذك��ره م��ن حركات،
ي�ساعد يف �إنفاق املزيد من الطاقة ،وت�شغيل الع�ضالت ،وهذا بدوره
�سيح�سن ال�صحة ب�شكل عام ،ويخفف احتمال الإ�صابة ب��آالم الظهر
ب�شكل خا�ص .كما ين�صح �آ���ش ،بعدم العودة مبا�شرة �إىل املنزل بعد
العمل واجللو�س على الأريكة على الفور ،خا�صة �إذا كنت تعمل لوقت
طويل يف و�ضعية اجللو�س .عو�ضاً عن ذلك ،يو�صي �آ�ش بالقيام بنزهة
ق�صرية �أو القيام ببع�ض الواجبات املنزلية مثل غ�سل الأطباق و�إعداد
الطعام قبل اجللو�س ثانية يف املنزل.

الأمم املتحدة تط ّور
خريطة لفي�ضانات الأر�ض!

تعترب الكو�سا حليفة ال�صحة والر�شاقة؛ نظر ًا
لكونها منخف�ضة جد ًا يف ال�سعرات احلرارية وغنية
بالفيتامينات واملعادن ،وهي من الأطعمة ال�صحية
يف كل الف�صول .والأهم �أنه ميكن ا�ستهالك ما �شئت
منها.
فما هي فوائد الكو�سا للن�ساء؟ اجلواب يف املو�ضوع
الآتي ،بح�سب اخت�صا�صية التغذية عبري �أبو رجيلي،
من عيادة :Diet of the Town

�صور الطعام على مواقع التوا�صل تزيد حميط خ�صرك

تظهر الأبحاث �أن الأ�شخا�ص الذين ي�صورون وجباتهم وين�شرون
�صورها على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ي�ستغرقون وق� ًت��ا �أطول
لي�شعروا بال�شبع ،ولديهم رغبة �أكرب يف تناول وجبة ثانية مما ي�ؤدي
الكت�ساب الوزن الزائد وزيادة حميط اخل�صر.
وكل ع��ام ،يتم ن�شر املليارات من �صور الهواتف الذكية على و�سائل
التوا�صل االجتماعي من قبل ع�شاق الطعام الراغبني يف م�شاركة
جتربتهم مع الآخ��ري��ن .وت�شري الدرا�سات اال�ستق�صائية �إىل �أن ما
يقرب من  70يف املائة من جيل الألفية � -أول�ئ��ك الذين ول��دوا يف
الثمانينيات والت�سعينيات  -ي�شاركون بانتظام �صور الطعام عرب
الإنرتنت قبل تناوله .وقام الباحثون يف جامعة جورجيا اجلنوبية
يف الواليات املتحدة بتجنيد  145طال ًبا وتق�سيمهم �إىل جمموعتني،
ومت �إعطاء كال املجموعتني �أطباقاً من مقرم�شات اجلنب لق�ضمها،
ولكن ُطلب من �أف��راد املجموعة الأوىل التقاط �صورة للمقرم�شات
قبل تناولها .ومبا�شرة بعد تناولهاُ ،طلب من املتطوعني تقييم مدى
�إعجابهم باملقرم�شات ،وما �إذا كانوا يريدون املزيد.
و�أظهرت النتائج ،التي ُن�شرت يف جملة � Appetiteأن الذين �أخذوا
لقطات للمقرم�شات قبل تناولها ح�صلوا على درجات �أعلى من حيث
اال�ستمتاع والثواين املطلوبة لتناولها.

جزر الكناري ..انفجارات هائلة يف بركان ال باملا
وقعت انفجارات هائلة يف بركان "ال باملا" ،بجزر الكناري الإ�سبانية
�أم�س الثالثاء بعد انهيار جزء من فوهته بعد انهيار اجلزء ال�شمايل
من فوهته الليلة املا�ضية.
وزادت كثافة احلمم املتدفقة م��ن ب��رك��ان ج��زي��رة "ال باملا"� ،إحدى
جزر �أرخبيل الكناري التابع لإ�سبانيا ،بعد انهيار اجلزء ال�شمايل من
فوهته مما �أدى �إىل انفجارات هائلة.
وق��ال الرئي�س الإقليمي جلزر الكناري� ،أنخيل فيكتور توري�س� ،إنه
على الرغم من الن�شاط املت�صاعد للربكان ،يبدو �أن احلمم تتحرك
يف م�سار مماثل للتدفقات ال�سابقة وتتجنب املناطق التي جنت منها
حتى الآن.
و�أ��ض��اف يف مقابلة مع قناة "تي.يف�.إي" التلفزيونية� ،أم�س الأول
االثنني "ا�ضطررنا لإ��ص��دار �أوام��ر ببع�ض الإغ�لاق��ات ب�سبب جودة
الهواء لكننا ال نخطط لإجالء مزيد من ال�سكان" ،وفقا لرويرتز.
ودمرت حمم بركان "ال باملا" ،املتدفقة نحو  1000مبنى منذ بدء
ث��وران الربكان يف � 19سبتمرب ،و�أطلق حتى الآن  80مليون مرت
مكعب من احلمم الربكانية .وزادت كثافة احلمم املتدفقة من بركان
جزيرة "ال باملا"� ،إح��دى جزر �أرخبيل الكناري التابع لإ�سبانيا ،بعد
انهيار اجلزء ال�شمايل من فوهته مما �أدى �إىل انفجارات هائلة.

انخفا�ض فاعلية لقاح فايزر بعد � 6أ�شهر
�أظهرت بيانات �أن فاعلية لقاح فايزر-
ب �ي��ون �ت �ي��ك امل �� �ض ��اد ل �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
انخف�ضت �إىل  47يف امل�ئ��ة م��ن  88يف
املئة ،بعد �ستة �أ�شهر من اجلرعة الثانية
يف درا�سة ا�ستندت �إليها وك��االت �صحية
�أمريكية عند اتخاذ ق��رار منح جرعات
تن�شيطية من اللقاح.
وجاء يف البيانات التي ن�شرت يوم �أم�س
الأول االثنني يف دورية الن�سيت الطبية
�أن حت�ل�ي��ل ب �ي��ان��ات ف��اع �ل �ي��ة ال �ل �ق��اح يف
الوقاية من الإ�صابة ب�أعرا�ض تتطلب
دخول امل�ست�شفى� ،أو الوفاة جراء كوفيد-
� 19أظهر �أنه ي�ستمر فعاال بن�سبة 90
يف املئة ملدة �ستة �أ�شهر على الأق��ل حتى
يف مواجهة متحور دلتا �سريع االنت�شار.
وق� ��ال ب��اح �ث��ون �إن ال���س�ب��ب ه��و تراجع
ف��اع�ل�ي�ت��ه م ��ع ال ��وق ��ت ول �ي ����س مواجهة
��س�لاالت �أك�ث�ر ق��درة على االنت�شار من
الفريو�س.
وتظهر البيانات �أن فاعلية اللقاح �ضد
متحور دلتا كانت  93يف املئة بعد ال�شهر
الأول ثم انخف�ضت �إىل  53يف املئة بعد
�أرب �ع��ة �أ� �ش �ه��ر .ويف م��واج�ه��ة متحورات
�أخ ��رى م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا انخف�ضت
ال�ف��اع�ل�ي��ة �إىل  67يف امل�ئ��ة م��ن  97يف
املئة.

فوائد الكو�سا للن�ساء فريدة من نوعها
فوائد الكو�سا ال�صحية
ت �ع��ود ف��وائ��د ال�ك��و��س��ا �أ� �س��ا� �س �اً �إىل حم�ت��واه��ا ال �ع��ايل من
الأل�ي��اف ،كما تعترب م��ورداً للفيتامينات وامل�ع��ادن واملواد
امل�ضادّة للأك�سدة التي حتمي من الأم��را���ض ،وعلى وجه
اخل�صو�ص الآتي:
 البوتا�سيوم :وهو مه ٌم للع�ضالت وتعديل �ضغط الدم. املنغنيز والنحا�س :وهما معدنان يحدّان من الإجهادالت�أك�سدي للخاليا.
 الفو�سفور :وهو �أحد مكونات العظام والأ�سنان. املغني�سيوم واحلديد والكال�سيوم :متوفرة يف الكو�سا،لكن بكميات �صغرية.
 الكاروتينات :مبا يف ذلك اللوتني والزياك�سانثني ،وهمامن م�ضادات الأك�سدة التي حتمي �شبكية العني من مر�ض
ال�ضمور البقعي املرتبط بالعمر ،كما �أن لها دوراً وقائياً
�ض ّد ه�شا�شة العظام لدى كبار ال�سن الذين يعانون من
نق�ص الوزن.
 مركبات الفالفونويد :منها م��ادة البوليفينول ،وهيم���ض��ادّة ل�ل�أك���س��دة ،ت��وف��ره��ا ال�ك��و��س��ا ،و�إن ك��ان��ت بكميات
�صغرية.
 م��ادة ال��روت�ين :ال�ت��ي ت�ق� ّوي ج��دران الأوع �ي��ة الدمويةال�صغرية.

احلركة مفيدة ملر�ضى
التهاب مف�صل الركبة
ق��ال الربوفي�سور برند ك�لادين �إن الأن�شطة احلركية مفيدة
مل��ر� �ض��ى ال �ف �� �ص��ال ال �ع �ظ �م��ي� ،إذ ت �ق��وي ال �ع �� �ض�لات واملفا�صل
والغ�ضاريف ،ما ي�سهم يف تخفيف الآالم واملتاعب.
و�أو�ضح �أخ�صائي طب العظام الأملاين �أنه يجب ممار�سة الأن�شطة
احلركية دون حتميل زائد على املفا�صل ،م�شرياً �إىل �أنه ميكن
امل�شي ،والرق�ص ،وال�سباحة� ،إىل جانب الأعمال املزلية الب�سيطة
والب�ستنة.
كما ح��ذر ال�بروف�ي���س��ور ك�ل�ادين م��ن ال��ري��ا��ض��ات ذات احلركات
العنيفة واملفاجئة مثل كرة القدم والتن�س.
جدير بالذكر �أن الف�صال العظمي م��ن �أك�ثر �أم��را���ض العظام
انت�شاراً بني كبار ال�سن ،وهو عبارة عن تلف غري قابل للتجدد يف
الأن�سجة الغ�ضروفية املف�صلية ،التي تقلل االحتكاك الناجت من
حركة املفا�صل الدائمة ،وتعمل كو�سادة حلماية العظام.
ويعاين املر�ضى من الأمل وخ�شونة املفا�صل ،كما قد ي�شعرون
بطقطقة الركبة و�أحياناً بانقبا�ضات ال �إرادية للع�ضالت.

هذا وتعترب الكو�سا م�صدراً للماء ،حيث �إن بها �أكرث من
 90%-80ماء ،وبالتايل ف�إ َّن تناول الكو�سا يجعل من
املمكن ا�ستكمال كمية املاء التي يتم تناولها خالل النهار
(على الأقل ليرت ون�صف الليرت يومياً).
وال�ك��و��س��ا منخف�ضة ج ��داً يف ال���س�ع��رات احل ��راري ��ة؛ لأ َّن
حم �ت��واه��ا م��ن ال �ك��رب��وه �ي��درات م�ن�خ�ف����ض ،ويف الوقت
نف�سه م�ؤ�شر ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ( ،)15من هنا ميكن
ا�ستهالكها دون قلق.
هذا وتعترب �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية �أقل �شيوعاً
ل��دى الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون الكثري م��ن الفواكه
واخل�ضروات ،ومن بينها الكو�سا طبعاً.
حت��ت��وي الكو�سا على جمموعة ك��ب�يرة ج���د ًا من
الفيتامينات امله ّمة ل�صحة اجل�سم ،وهي:
 فيتامني �أ  Aعلى �شكل بيتا كاروتني م�ضا ّد للأك�سدة. فيتامني بي � ،B1 1أو الثيامني ،وي�ساعد على حتويلال�سكريات (ال�ك��رب��وه�ي��درات) �إىل ط��اق��ة ،وم��ن دون�ه��ا ال
ي�ستطيع اجلهاز الع�صبي والع�ضالت العمل ب�شكل جيد.
 فيتامني بي  ،B2 2ي�سمح باالمت�صا�ص اجليد للعنا�صرالغذائية التي يوفرها الطعام ،خا�صة فيتامني بي .6
 -فيتامني بي  ،B3 3مهم �أي�ضاً لعملية التمثيل الغذائي

ال�صحية وللجهاز الع�صبي.
 فيتامني بي  ،B5 5مثله مثل فيتامينات جمموعة بيالأخ��رى ،يف امت�صا�ص العنا�صر الغذائية وا�ستخدامها
ب�شكل �صحيح من الطعام ،ويف هذه احلالة الكربوهيدرات
والدهون والربوتينات.
 ف �ي �ت��ام�ين ب ��ي  ،B6 6ي���س�ت�ه��دف ا� �س �ت �خ��دام اجل�سمللربوتني ،وي�شارك �أي�ضاً يف �إطالق الطاقة وتكوين خاليا
الدم احلمراء وعمل اجلهاز املناعي.
 فيتامني ب��ي ( B9 9حم�ض الفوليك) :مهم لإنتاجاخلاليا ،لتكوين خاليا الدم احلمراء والبي�ضاء ولتقوية
جهاز املناعة .هذا الفيتامني �ضروري طوال فرتة النمو،
ولكن �أي�ضاً يف مرحلة البلوغ ،كما �أن��ه يلعب دوراً يف منو
اجلنني ،وين�صح الأطباء احلوامل بتناوله كمكمل غذائي
�أثناء احلمل.
 فيتامني ��س��ي  :Cيخفف م��ن ح ��االت ال�ت�ع��ب ،ويلعبدوراً �إيجابياً يف عمل اجلهاز الع�صبي واجل�ه��از املناعي،
كما ي�ساهم يف حت�سني امت�صا�ص احل��دي��د م��ن امل�صادر
النباتية.
 فيتامني ك ،1K1مهم لتكوين وتخرث ال��دم ،ولكنهمهم �أي�ضاً لتثبيت الكال�سيوم يف العظام.
 -فيتامني �إي  ،Eم�ضا ّد قوي للأك�سدة.

ط � � � ��ورت الأمم امل � �ت � �ح� ��دة �أداة
ج��دي��دة تك�شف ع��ن م��واق��ع جميع
الفي�ضانات على الأر���ض منذ عام
 ،1985والتي تقول �إنها �ست�ساعد
امل���س��ؤول�ين يف الت�صدي للكوارث
امل�ستقبلية.
وق ��ال ��ت �إن �أداة ر�� �س ��م خرائط
ال �ف �ي �� �ض��ان��ات يف ال� �ع ��امل �ستكون
م �ف �ي ��دة ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص لبلدان
اجل � �ن� ��وب ال � �ع ��امل ��ي ،ح� �ي ��ث تكون
خرائط خماطر الفي�ضانات نادرة
وغالبا ما تكون قدمية جدا.
و�ُ��ص�م�م��ت م��ن ق�ب��ل م�ع�ه��د الأمم
املتحدة للمياه والبيئة وال�صحة
( )UNU-INWEHيف
هاميلتون ،كندا ،بدعم من غوغل
و MapBoxو�شركاء �آخرين.
وت �� �س �ت �خ��دم حم ��رك Google
 Earthلإظ� � � �ه � � ��ار ب� �ي ��ان ��ات
ال � �ف � �ي � �� � �ض� ��ان� ��ات ،وال � � �ت� � ��ي ت � ��أت� ��ي
ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي م��ن �أق� �م ��ار نا�سا
"الند�سات" ،م��ع معلومات تعود
�إىل عام .1985
وتتيح الأداة للم�ستخدمني �ضبط
امل �ت �غ�يرات ل�ل�م���س��اع��دة يف حتديد
ال�ث�غ��رات يف دف��اع��ات الفي�ضانات
واال��س�ت�ج��اب��ات ،والتخطيط ملكان
ب �ن��اء �أو ت��رق�ي��ة ال�ب�ن�ي��ة التحتية،
بالإ�ضافة �إىل �إظهار املواقع الآمنة
م��ن الفي�ضانات مل�شروع الإ�سكان
وتطوير ال�صناعة يف امل�ستقبل.
و�أث� � � ��رت ال �ف �ي �� �ض��ان��ات يف العقد
املا�ضي على حياة �أكرث من ن�صف
مليار �شخ�ص ،ال �سيما يف البلدان
املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل.

فر�ضيات ّ
تف�سر ال�صورة
الغريبة يف القارة القطبية
ت � � ��داول رواد م ��واق ��ع التوا�صل
االجتماعي �صورة غريبة يف القارة
القطبية اجلنوبية ،ن�شرها �أحد
م�ستخدمي "غوغل �إيرث".
ويف ال �� �ص��ورة ي�ظ�ه��ر م��دخ��ل وما
ي�شبه �شكل القبة و��س��ط اجلليد،
ح���س�ب�م��ا ذك� ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة "ديلي
�ستار" الربيطانية وال�ت��ي ن�شرت
ال �ل �ق �ط��ة .و�أخ � � ��ذت ال �ل �ق �ط��ة من
ق�ن��اة على "يوتيوب" متخ�ص�صة
بن�شر التقارير املتعلقة بالظواهر
ال�غ��ري�ب��ة .وانق�سمت الآراء حول
ال �� �ص��ورة ال �غ��ري �ب��ة ،ب�ي�ن م�شكك
بها ،و�آخ��ري��ن داف�ع��وا عن �صحتها
الف�ت�ين �إىل �أن �ه��ا ق��د ت�ك��ون بوابة
مل �ب��ان ت�ق��ع حت��ت ال �ق��ارة القطبية
اجل �ن��وب �ي��ة .وذه � ��ب �آخ � � ��رون �إىل
ف��ر��ض�ي��ة وج ��ود ك��ائ �ن��ات ف�ضائية
تعي�ش يف ه��ذه ال �ق��ارة ،مطالبني
مبزيد من التحقيق يف الأمر.

ما العالقة بني �أدوية خف�ض
الكولي�سرتول وال�سكري؟
ك�شفت درا�سة طبية حديثة �أن ال�ستخدام الأدوية املخف�ضة للكولي�سرتول
�آثارا جانبية على امل�صابني بال�سكري من النوع الثاين.
ووفق الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "جاما للطب الباطني" ،ف�إن
تناول �أدوية خف�ض الكولي�سرتول يفاقم من �أعرا�ض ال�سكري.
وقارن الباحثون يف جامعة تك�سا�س �ساوث و�سرتن الأمريكية معدالت تطور
مر�ض ال�سكري بني �أكرث من � 83ألف بالغ م�صاب بداء ال�سكري من النوع
الثاين والذين يتلقون العالج ب�أدوية خف�ض الكولي�سرتول مع �آخرين من
جمموعة �سكانية مماثلة ال يتعاطون مثل هذه العقاقري.
و�أظهرت الدرا�سة �أن م�ستخدمي �أدوية خف�ض الكولي�سرتول كانت فر�ص
تطور مر�ض ال�سكري لديهم �أعلى بن�سبة  37يف املئة مقارنة ب�أولئك الذي
ال يتناول هذه الفئة من العقاقري.
كذلك �أ�شارت البيانات اخلا�صة بالدرا�سة �أن  56يف املئة من م�ستخدمي
العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول ظهرت لديهم عالمات تطور مر�ض
ال�سكري ،وكان عليهم البدء يف العالج بالأن�سولني وغريه من العالجات
خلف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم ،مقارنة بـ  48يف املئة ممن مل يتناولوا هذه
الأدوية ،ح�سبما نقلت وكالة "يو بي �آي" للأنباء.
و�أ� �ش��ار ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى ال��درا� �س��ة �إىل �أن ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ت��و��ص�ل��وا �إل�ي�ه��ا ال
تعني �أن��ه يتوجب على مر�ضى ال�سكري التوقف عن تناول �أدوي��ة خف�ض
الكولي�سرتول ،ولكنهم قد ي�ضطرون �إىل تعديل عالجهم امل�ضاد لل�سكري
عند بدء العالج بالعقاقري اخلاف�ضة للكولي�سرتول.

األربعاء  6أكتوبر  2021م  -العـدد 13359

6 October 2021 - Issue No 13359

�ش�ؤون حملية

Wednesday

22

حتت �شعار «املعلمون يف قلب التعايف التعليمي»

كلية الرتبية بجامعة الإمارات حتتفل بيوم املعلم العاملي وت�ؤكد على دورها احليوي يف العملية التعليمية
•• العني  -الفجر

م�ؤمتر جامعة �أوتود�سك ُ 2021يلهم املبتكرين لتحقيق �إجنازات جديدة

امل�ؤمتر العاملي ُيعقد عرب من�صة افرتا�ضية
للعام الثاين على التوايل لتمكني قادة القطاع
من ت�صميم و�إن�شاء عامل �أف�ضل للجميع

•• دبي -الفجر

 �أعلنت جامعة �أوتود�سك عن �إطالق فعاليات م�ؤمترها ال�سنوي للت�صميموالإن���ش��اء ،خ�لال الأ�سبوع احل��ايل بح�ضور جمموعة من املبتكرين من
جميع �أنحاء العامل عن طريق من�صة افرتا�ضية .وت�ستهدف جتربة التعلم
العاملية هذه ب�شكل خا�ص اخلرباء يف جماالت الهند�سة املعمارية والهند�سة
والبناء وت�صميم املنتجات والت�صنيع والو�سائط والرتفيه ،وتتيح لهم
ا�ستخدام تقنيات �أوت��ود��س��ك ال�ستك�شاف الإم�ك��ان��ات امل�ت��اح��ة وال�ت�ق��دم يف
القطاعات ذات ال�صلة .وتنطلق فعاليات امل�ؤمتر بني  5و� 7أكتوبر ،ومن
امل�ق��رر عقد جل�سات �إ�ضافية للتعلم وال�ت��وا��ص��ل الإقليمي م��ن  8وحتى
� 14أكتوبر.
ون�ظ��راً ال�ستمرار ت��أث��ر ال�ع��امل بالتداعيات ال�سلبية لأزم��ة كوفيد،-19
ت�ست�ضيف �أوتود�سك فعاليتها العاملية با�ستخدام من�صة رقمية للعام الثاين
على التوايل ،ل�ضمان احلفاظ على �صحة و�سالمة عمالء ال�شركة واملجتمع
ب�أكمله .و ّ
متت �إعادة تن�سيق برنامج امل�ؤمتر مبا ين�سجم مع املن�صة الرقمية،
ً
و�سيكون متاحا عرب الإنرتنت للح�ضور دون �أي تكاليف.
و�سيفتتح �أندرو �أناجنو�ست ،الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة �أوتود�سك،
جميع �أيام م�ؤمتر جامعة �أوتود�سك  2021ب�سل�سلة من الكلمات الرئي�سية
يف اجلل�سات العامة .وي�ستك�شف املحتوى اليومي دور �أوتود�سك املتنامي يف
متكني املبتكرين من خمتلف القطاعات حلل امل�شكالت ،مع الرتكيز ب�شكل
خا�ص على ر�ؤي��ة ال�شركة وجهودها لتوفري حلول للعمالء ترتكز على
املن�صة باال�ستفادة من تقنية ف��ورج احلالية من �أوتود�سك .و�سينتج عن
ذلك جمموعة مرنة من احللول القائمة على ال�سحابة ،والتي جتمع بني
التقنيات وربط العمليات و�أمتتة �سري العمل وتقدمي ر�ؤىً ق ّيمة للعمالء.
وتعليقاً على ه��ذا امل��و��ض��وع ،ق��ال �أن ��درو �أن��اج�ن��و��س��ت ،الرئي�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أوتود�سك" :توا�صل �أوتود�سك العمل على �إعادة �صياغة
الطرق التي تقدّم من خاللها اخلدمات للعمالء ،ل�ضمان توفري الأدوات
الالزمة لتلبية متطلبات القطاع املتزايدة ودفع القطاعات ذات ال�صلة نحو
موحدة
عامل �أكرث ا�ستدام ًة وخدم ًة للمجتمع .وي�شكل �سعينا لبناء حلول َّ
وتركز على القطاع باال�ستناد �إىل من�صة ف��ورج ا�ستثماراً مهماً ي�سهم يف
تعزيز مرونة العمالء ويُع ّد م�ؤمتر جامعة �أوتود�سك لهذا العام ا�ستك�شافاً
واحتفا ًال ب��الإجن��ازات املمكن حتقيقها ،حيث �أ�صبحت حلولنا الربجمية
�أكرث مرون ًة وفاعلي ًة مل�ساعدة العمالء على التفكري ب�شكل �إبداعي والتعاون
بكفاءة والرتكيز على امل�شاريع بد ًال من املنتجات".
و�إ�ضاف ًة �إىل اجلل�سات العامة اليومية للم�ؤمتر� ،سيجتمع قادة �أوتود�سك
وامل�ب�ت�ك��ري��ن يف ال�ق�ط��اع م��ن خ�ل�ال من�صة اف�ترا��ض�ي��ة حل���ض��ور الكلمات
الرئي�سية حول الت�صميم والت�صنيع ،والهند�سة املعمارية والهند�سة والبناء،
والإع�لام والرتفيه .و�ستتناول الكلمات الرئي�سية �أخبار القطاع والطرق
املبتكرة التي تتبعها �أوتود�سك للعمل مع خرباء حل امل�شكالت التي تواجه
العامل ،بهدف تغيري كيفية بناء الأ�شياء وهند�ستها وت�صنيعها و�إن�شائها
و�إنتاجها لتوفري ع��امل �أف�ضل للجميع .كما �سيتيح امل��ؤمت��ر للم�شاركني
�إمكانية ال��و��ص��ول �إىل م�ئ��ات ال��درو���س ال�ت��ي يقدمها اخل�ب�راء ،وجل�سات
الأ�سئلة والأجوبة املبا�شرة ،وفر�ص التوا�صل االفرتا�ضي وغريها.
وت�شهد فعالية جامعة �أوتود�سك لهذا العام الظهور الر�سمي الأول حلملة
ال�شركة الإعالنية �أوتود�سك �إت ،والتي ت�سلط ال�ضوء على الطرق املتعددة
التي ميكن للمبتكرين من خاللها التعاون مع �أوتود�سك لتحقيق نتائج
�أف�ضل مل�شروعاتهم و�شركاتهم والعامل �أجمع .و ُتعد هذه احلملة اخلطوة
التالية يف م�سرية تطور عالمة �أوت��ود��س��ك التجارية ،بعد جتديد �شعار
ال�شركة وهويتها الب�صرية يف �سبتمرب  .2021وتنطلق حملة �أوتود�سك
�إت يف �أ�سواق حمددة خالل عام  ،2021مع خطط للتو�سع خالل الأعوام
الالحقة.
ً
ً
و�سيكون امل�ؤمتر للعام ال�سابع على التوايل فعالية حمايدة للكربون يف
� ،2021إذ ُتعزز �صيغته االفرتا�ضية ال�صديقة للبيئة التزام �أوتود�سك
طويل الأمد بالعمليات امل�ستدامة .وجنحت ال�شركة يف وقت �سابق من العام
احل��ايل يف حتقيق �صايف انبعاثات كربونية �صفرية على امتداد الأعمال
و�سل�سلة القيمة ذات ال�صلة ،وو�ضعت هدفني جديدين خلف�ض انبعاثات
تو�صل لها علم املناخ.
غازات الدفيئة مبا يتما�شى مع �أحدث النتائج التي ّ

اح�ت�ف�ل��ت ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة باليوم العاملي للمعلم والذي ي�صادف اخلام�س
من �أكتوبر من كل عام وفق ما حددته منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (اليون�سكو) ،حيث
ي�ح�م��ل ه ��ذا ال �ع��ام ��ش�ع��ار "املعلمون يف ق�ل��ب التعايف
التعليمي" ،ب�ح���ض��ور ال��دك �ت��ورة جن ��وى احلو�سني
–عميد الكلية بالإنابة ،و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
والإداري � ��ة والطلبة ومعلمني م��ن امل �ي��دان امل �ي��داين ،
وذل��ك خالل احلفل االفرتا�ضي ال��ذي نظمته الكلية
�صباح اليوم .وقالت الدكتورة جنوى احلو�سني خالل
كلمتها املوجهة للمعلمني يف جميع �أقطار العامل" :
�أهنئكم بهذا ال�ي��وم متمنية لكم م��زي��دا م��ن التوفيق
وال�ن�ج��اح ،نحتفل معا يف ه��ذا ال�ي��وم املتميز باجلهود
املبذولة التي بذلها املعلمون لتجاوز جائحة كورونا م��ع خمتلف ال �ظ��روف .املعلم ه��و ث��روة وطنية و�أداة
وتوفري كافة املمكنات التعليمية للطالب ل�ضمان �سري فاعلة لبناء الإن�سان ،ولذلك ف�إن القيادة الر�شيدة يف
العملية التعليمية على �أكمل وجه� .أثبت املعلمون يف ال��دول��ة ت��ويل املعلم اهتماما منقطع النظري تهدف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �أث�ن��اء ه��ذه اجلائحة م��ن خ�لال��ه حتقيق ال��ر��ض��ا وال���س�ع��ادة ال�ت��ي ت�سهم يف
�أن�ه��م م��ؤه�ل��ون وق ��ادرون على مم��ار��س��ة �أدواره� ��م بكل زي��ادة عطاء املعلمني ورفع جودة �أدائهم .وتلعب كلية
م��رون��ة و�إب ��داع وق��درة عالية على املوا�صلة والتكيف الرتبية بجامعة الإم��ارات دورا حيوياً يف رفد القطاع

التعليمي بالطلبة امل��ؤه�ل�ين والأك �ف��اء للم�ساهمة يف
�إحداث التطور املن�شود يف منظومة التعليم وا�ستدامة
جودة خمرجات التعلم".
مت يف ه��ذا احل�ف��ل ا�ستعرا�ض م��ادة مرئية ع��ن كلية
الرتبية و�أق�سامها العلمية املتنوعة مب�شاركة الأ�ساتذة
والطلبة ،ومت ا�ست�ضافة عدد من املعلمني املتميزين من

امليدان الرتبوي لعر�ض ق�ص�ص جناحهم وجتاربهم
يف امليدان التعليمي :الأ�ستاذة ن��ورة النيادي ،خريجة
ق�سم ال�ترب�ي��ة اخل��ا��ص��ة يف كلية ال�ترب�ي��ة واحلا�صلة
على جائزة حممد بن زايد لفئة �أف�ضل معلم خليجي،
والدكتورة عائ�شة ال�شحي احلا�صلة على جائزة ر�أ�س
اخليمة للتميز التعليمي فئة املعلم م�ستدام التميز،
والأ�ستاذ حممد الب�ستاوي احلا�صل على جائزة خليفة
الرتبوية فئة املعلم املتميز – جمال الإبداع يف تدري�س
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،والأ� �س �ت��اذ ح���س��ام ر� �ش��اد ب ��دوي معلم
متميز يف جمال تدري�س اللغة الإجنليزية من مدر�سة
�سعد بن معاذ يف �أبوظبي .كما مت عقد ور�ش تعليمية
متنوعة قام بتنفيذها نخبة من �أ�ساتذة كلية الرتبية:
ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رح �م��ن امل �خ�ل�ايف وال ��دك� �ت ��ورة غ ��ادة
املر�شدي من ق�سم املناهج وطرق التدري�س ،والدكتورة
ماريا اف�سرتاتيفولو والدكتور �أ�شرف م�صطفى من
ق�سم الرتبية اخلا�صة.
ويف نهاية احلفل مت تبادل عبارات التهنئة والفخر من
قبل امل�شاركني بهذا اليوم العاملي ال��ذي �أطلقت عليه
منظمة اليون�سكو م�سمى (�أب�ط��ال التعليم) للإ�شادة
ب��ال��دور ال�ع�ظ�ي��م وال��ر� �س��ال��ة ال���س��ام�ي��ة ال �ت��ي يحملها
املعلمون لبناء الأمم واحل�ضارات.

للم�ساهمة يف تعزيز الربامج الأكادميية ..جامعة الإمارات تطلق برنامج خربة
•• العني -الفجر

�أطلقت جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة " برنامج
خربة " للم�ساهمة يف تعزيز الربامج الأكادميية من
خالل الربط ما بني احتياجات �سوق العمل احلقيقية
والربامج الأكادميية.
ويهدف هذا الربنامج املبتكر �إىل تفعيل ال�شراكة مع
خريجي اجلامعة واال�ستفادة من خرباتهم املرتاكمة
يف ب�ن��اء وت��أه�ي��ل طلبة اجل��ام�ع��ة .ح�ي��ث مت ف�ت��ح باب
الت�سجيل جلميع اخلريجني للم�شاركة التطوعية يف

خدمة اجلامعة واملجتمع.
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور �أح�م��د علي م��راد -ال�ن��ائ��ب امل�شارك
للبحث العلمي وامل�شرف على وحدة التطوير وعالقات
اخلريجني باجلامعة� -إىل �أن ه��ذا الربنامج يهدف
�إىل بناء ج�سور من املعرفة ما بني اخلريج وطالب
اجلامعة من خ�لال تبادل اخل�برات و�إط�لاع الطلبة
على امل �ه��ارات التي اكت�سبها اخل��ري��ج يف �سوق العمل
وتقدميها للطالب يف �صورة دورات تدريبية وور�ش
عمل.
و�أو�� �ض ��ح امل �� �ش��رف ع �ل��ى وح� ��دة ال �ت �ط��وي��ر وعالقات

اخلريجني" بعد التقييم �سي�ساهم  69خريجاً ممن
ي�ت�ب��ؤون املنا�صب املختلفة يف امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واخل��ا��ص��ة والأع �م��ال يف ت�ق��دمي ال� ��دورات التدريبية
وبرامج بناء املهارات والتي ترتاوح خرباتهم من �3إىل
� 36سنة مبتو�سط خ�برة ي�صل �إىل �20سنة ،كما
يتنوع جمال اخلربة لكل خريج عن الآخر مثل جمال
 :الطب وال�صحة والرعاية ال�صحية؛ التكنولوجيا
املتقدمة �إىل القيادة؛�إدارة الرعاية ال�صحية؛ املالية؛
البحث العلمي؛ التعليم؛ اال�سرتاتيجيات؛ احلو�سبة
والتدقيق .وت��رك��ز امل�ح��اور التدريبية على اجلوانب

الفنية و غري الفنية بالإ�ضافة �إىل العمل االبتكاري
واجلانب املايل والقانوين والبحث العلمي".
و�أك ��د ال��دك�ت��ور �أح �م��د م ��راد "نهدف م��ن خ�ل�ال هذا
ال�برن��ام��ج �إىل تعزيز قيمة ال�ت�ط��وع يف املجتمع من
خ�لال تقدمي املعرفة وامل�ه��ارات املكت�سبة للم�ساهمة
يف بناء �أجيال امل�ستقبل مما يعود نفعه على الطالب
واجلامعة واملجتمع؛ حيث تقوم اللجنة التوجيهية
لربنامج خ�برة بتقييم الطلبات املقدمة للربنامج
ومواءمتها واختيار الأمثل بناء على اخلربة ونوعية
الربنامج املقدم".

زايد للثقافة الإ�سالمية حتتفل بيوم املعلم
•• العني-الفجر

احتفلت دار زاي��د للثقافة الإ�سالمية " بيوم املعلم "
الذي ي�صادف اخلام�س من �أكتوبر يف كل عام ،تقديراً
جلهود معلمي الدار يف موا�صلة م�سرية التعلم وحتقيق
ر�ؤي��ة ال��دار يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائ��دة يف ن�شر جوهر
الثقافة الإ�سالمية.
وج��اء االحتفال افرتا�ضيا عرب من�صة تيمز بح�ضور
�سعادة الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام
ل �ل��دار وم� ��دراء الأف� ��رع اخل��ارج �ي��ة وم� ��دراء الإدارات
ور�ؤ�ساء الأق�سام وموظفي الدار.
وبهذه املنا�سبة قالت الدكتورة ن�ضال الطنيجي :نفخر
اليوم بتكرمي معلمي الدار البالغ عددهم  19معلما،
ون�شيد بجهودهم املبذولة خالل الفرتة املا�ضية يف ظل
جائحة كوفيد -19ملوا�صلة م�سرية التعليم والعطاء
يف ال��دار وت�ق��دمي اخل��دم��ات التعليمية املتميز وعلى
�أكمل وجه.

و�أ��ض��اف��ت الطنيجي :ن�ستذكر ال�ي��وم مقولة م�ؤ�س�س
ال��دول��ة وال��دن��ا امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان – رحمه اهلل – عندما ق��ال الأوط��ان تبنى
ب��الإن���س��ان ،فاملعلم ه��و م��ن ي�ؤ�س�س لنه�ضة وازده ��ار
الأمم ،وم�ع�ل�م��ي دار زاي ��د ل�ل�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة هم
خ��ط دف��اع�ن��ا الأول ،م��ن خاللهم ا�ستطعنا مواجهة
حتدي التعليم عن بعد وا�ستمرار الأن�شطة الثقافية
وال �ت �ع��ري �ف �ي��ة ب ��ال ��دار ل�ل�م�ه�ت��دي��ن اجل� ��دد واملهتمني
بالثقافة الإ�سالمية.
وتخلل احلفل عر�ض فيديو من �أ�سر معلمي الدار،
ي�شيدون فيه بدورهم وي�ؤكدون على اعتزازهم مبكانة
املعلم يف املجتمع ،وجاءت هذه التهاين باللغة ال�صينية
والرو�سية والعربية واالجنليزية.
ب��دوره��ا �أ� �ش��ادت م��وزة الكتبي م��دي��رة �إدارة ال�ش�ؤون
التعليمية والثقافية ب��دار زاي��د للثقافة الإ�سالمية،
بجهود معلمي ال��دار ،م�ؤكدة �أن مهنة التدري�س �أنبل وقته وعمله لإف��ادة الغري ،و�أن القيم الأخالقية التي واختتم احلفل بتكرمي املعلمني بهدايا رمزية ت�أكيدا
على جهودهم املتميزة وفخراً بالعمل الذي يقدمونه.
مهنة ي�ستطيع م��ن خ�لال�ه��ا ال�شخ�ص �أن يخ�ص�ص يغر�سها املعلم يف طالبه تبقى خالدة يف الذاكرة.

�أكرث من  13,000فح�ص حتى اليوم

ّ
الزهري الآن من م�ست�شفى زليخة للتوعية ب�سرطان الثدي حتتفل بعامها العا�شر
حملة
•• دبي-الفجر

اح �ت �ف��ل "م�ست�شفى زليخة" مب� ��رور 10
�سنوات على �إطالق حملته اخلا�صة بالتوعية
ب�سرطان الثدي ،حتت عنوان "الزهريّ الآن".
وللمنا�سبة قام الفريق العامل يف امل�ست�شفى
ب��إط�لاق حمل ٍة عامة لال�ست�شارات و�إجراء
الفحو�صات جماناً ملدة �شهرين ،اعتباراً من
� 4أكتوبر حتى  30نوفمرب .2021
الإع�ل�ان ع��ن حملة ه��ذا ال�ع��ام ج��رى خالل
لقا ٍء وا�سع �أقيم يف فندق "�أوبروي" -دبي،
مب�شاركة خ�ب�راء يف ق�سم الأورام ،و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،وال�سيد طاهر �شم�س املدير
الإداري ملجموعة زليخة للرعاية ال�صحية،
وال�سيدة زنوبيا �شم�س الرئي�س التنفيذي
للمجوعة ،بالإ�ضافة �إىل �سعادة الدكتور �أمني
ح�سني الأم�ي�ري ،الوكيل امل�ساعد للتنظيم
ال�صحي يف وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ��ه -يف ال�ع��ام 2020-
�شكل ��س��رط��ان ال �ث��دي ن�سبة  21,4%من
جميع �أنواع �أمرا�ض ال�سرطان يف البالد ،وفقاً
لتقرير منظمة ال�صحة العاملية ،وانطالقاً
م ��ن ه ��ذا ال ��واق ��ع ت ��و ّل��ت جل �ن � ٌة م ��ن خ�ب�راء
الأورام يف "م�ست�شفى زليخة" ت�سليط ال�ضوء
على ك ّل ما له عالقة ب�سرطان الثدي.
الدكتور فادي النحالوي ،اخت�صا�صي الأورام
اجل��راح�ي��ة يف امل�ست�شفى ،ت �ولىّ �إدارة حلقة
النقا�ش ،وحت �دّث ع��ن �أهمية الك�شف املبكر
وال��وق��اي��ة وخ��دم��ات ع�لاج الأورام ال�شاملة
واخل�ب�رات املتنوعة امل�ت��وف��رة يف "م�ست�شفى

�سواتي ت�شاندرا�شيكري بات�شامي ،اخت�صا�صية
الأ�شعة ،والدكتور حممد الب�سيوين علوي،
اخت�صا�صي طب الأورام ،والدكتورة نان�سي
ن�ب�ي��ل ك��ام��ل ،اخت�صا�صية �أورام الأطفال،
وال�سيدة �آراث ��ي فيجايان ،اخت�صا�صي علم
النف�س الإكلينيكي يف اجلل�سة التي تناولت
ال��دالئ��ل والأع��را���ض وع��وام��ل اخل�ط��ر التي
ي�شكلها �سرطان الثدي لدى خمتلف الفئات
ال �ع �م��ري��ة ،وم ��راح ��ل ال�ت���ش�خ�ي����ص وال�سبل
املتطوّرة للعالج التدريجي والتطعيم ملر�ضى
ال���س��رط��ان ،م��ع الإ� �ض��اءة على انت�شار �أن ��وا ٍع
خمتلفة م��ن ��س��رط��ان��ات الأط �ف��ال ،و�أهمية
االح �ت �� �ض��ان ال �ع��اط �ف��ي وال ��دع ��م الأ�� �س ��ري
للمري�ض �أثناء الت�شخي�ص والعالج ،و�أهمية
االجتماعات التي تعقدها جمموعة الدعم
املتابعة لكل حالة.
بعد حلقة النقا�ش واحلوار ،عر�ضت ال�سيدتان
"بيني�ش ظفر" و"رنا م�صطفى" ،الناجيتان
ال�شجاعتان من مر�ض ال�سرطان ،جتربتهما
�أمام احل�ضور .وقدّم ال�سيد "ماك�س فردان"
(ال�ف��ائ��ز بلقب م�سرت دب��ي ل�ل�ع��ام )2019
جتربته مع مر�ض ال�سرطان ورحلة ال�شفاء
منه وا�ستعادة حياته ب�صور ٍة طبيعية .كما
�أعلن امل�ست�شفى عن ا�ست�ضافته ندو ًة ملجموعة
"بنك نايت�س" لدعم مر�ضى.
من جانبها ،قالت ال�سيدة "زنوبيا �شم�س"،
رئي�سة جمل�س �إدارة "م�ست�شفى زليخة":
"ت�شكل مثل هذه املنا�سبات فر�ص ًة مهمة لنا
زليخة" يف م��واج �ه��ة ان�ت���ش��ار ه ��ذا املر�ض .والدكتورة نداء �إقبال �شابو ،اخت�صا�صية طب للتوا�صل م��ع �أ�شخا�ص لديهم االهتمامات
و�شارك ٌّ
كل من الدكتورة �سهى عبد الباقي ،الأورام ،ا�ست�شارية طب الأورام ،والدكتورة ذاتها ،والرغبة بامل�ساعدة يف زي��ادة التوعية

ب�ش�أن الق�ضايا ال�صحية التي ته ّم املجتمع.
�صحيح �أ ّن ع�لاج��ات ال�سرطان تتفاوت بني
�شخ�ص و�آخ��ر ،وع�بر الفئات العمريةّ ،
لكن
ٍ
�سعينا الدائم هو موا�صلة الأبحاث وتطوير
طرق العالج احلديثة وتوفري �أف�ضل اخلربات
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �إىل ذلك،
ق � ّدم��ت ال��دك �ت��ورة "زليخة داود" ،امل�ؤ�س�س
والرئي�سة مل�ست�شفى زليخة ،و�سفرية احلملة
الدكتورة "باميال مون�سرت"� ،أ�ستاذة الطب
يف جامعة كاليفورنيا�� -س��ان فران�سي�سكو،
ال�شكر للفرق الطبية ،ومتنياتهما ال�صادقة
للناجيات ال�شجاعات ولكل امل�ساهمني يف هذه
احلملة ،وان�ض ّمت �إليهما يف ذل��ك الدكتورة
�سو�سن املا�ضي ،املدير العام حلملة "�أ�صدقاء
مر�ضى ال�سرطان" ،وال�شركاء الآخرون.
اجلدير ذكره �أ ّن حملة "الزهريّ الآن" حظيت
مب�ت��اب�ع� ٍة �شعبية وا��س�ع��ة ع�ل��ى م � ّر ال�سنوات
املا�ضية ،ولقيت الدعم من ال�شركاء "�شنايدر
�إلكرتيك" و"دانوب هوم" و"فندق "�أوبروي"
و"كول �آن��د كول" و"بي �آن��د جي" و"فورد
واري��ورز �إن بينك -ف��ورد مينا" و "�أ�صدقاء
مر�ضى ال�سرطان" و"اخلليج تاميز" و"دار
اخلليج" و"ليف فيت" من "عمان للت�أمني"
و"ريزيك" وت �ط �ب �ي��ق "ذا دي�سكاونرت".
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الت�صوير ال�شعاعي للثدي
ب ��الأ� �ش �ع ��ة ال �� �س �ي �ن �ي��ة ،واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات مع
امل�ت�خ���ص���ص�ين ،ي �ق �دّم "م�ست�شفى زليخة"
تخفي�ضات بن�سبة  50%على الفحو�صات
ب��امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية� ،إذا �أ��ش��ار الأطباء
ب�إجرائها.
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تو�صلت درا���س��ة جديدة �إىل �أن التعر�ض للتلوث
ال�ضو�ضائي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة خماطر الإ�صابة
باخلرف.
ودر�����س ب��اح��ث��ون م��ن ال���دمن���ارك ال��ت��ع��ر���ض طويل
امل��دى حلركة امل��رور على الطرق و�ضو�ضاء ال�سكك
احلديدية وخطر الإ�صابة باخلرف بني مليوين بالغ
تزيد �أعمارهم عن  60عاما ويعي�شون يف الدمنارك
بني عامي  2004و.2017

Wednesday

23

قد ي�صيب  130مليونا بحلول عام 2050

ال�ضو�ضاء املرورية تزيد من خطر الإ�صابة باخلرف
ووجدوا  103500حالة جديدة من اخلرف خالل فرتة
الدرا�سة التي قدروا فيها ال�ضو�ضاء يف �أكرث و�أقل جوانب
املباين تعر�ضا يف العناوين ال�سكنية.
ثم ا�ستخدموا �سجالت ال�صحة الوطنية لتحديد حاالت
اخلرف على مدى � 8.5سنوات يف املتو�سط.
وقدّر الباحثون �أنه يف العام الأخري ،ما ي�صل �إىل 1216
حالة من �أ�صل  8475حالة من حاالت اخلرف امل�سجلة
يف الدمنارك يف عام  2017ميكن �أن ُتعزا �إىل التعر�ض
لل�ضو�ضاء ،م��ا ي�شري �إىل �إم�ك��ان�ي��ة ك�ب�يرة للوقاية من
اخلرف من خالل احلد من ال�ضو�ضاء املرتبطة بحركة
املرور.
ومن املتوقع �أن يتجاوز عدد امل�صابني باخلرف ،يف جميع
�أنحاء العامل 130 ،مليونا بحلول عام  ،2050ما يجعله
�أزمة �صحية عاملية مكلفة ومتفاقمة.
و�إىل جانب عوامل اخلطر الرا�سخة ،مثل �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ومنط احلياة غري ال�صحي ،قد يلعب
التعر�ض البيئي �أي�ضا دورا يف تطور اخلرف.
وتعد �ضو�ضاء النقل ث��اين �أ��س��و�أ عامل خطر بيئي على
ال�صحة العامة يف �أوروبا بعد تلوث الهواء ،ويتعر�ض نحو
خُ م�س �سكان �أوروبا ل�ضو�ضاء النقل فوق امل�ستوى املو�صى
به وهو  55دي�سيبل (دي�سيبل).

ورب�ط��ت ال��درا��س��ات با�ستمرار �ضو�ضاء النقل مبختلف
الأمرا�ض واحلاالت ال�صحية ،مثل �أمرا�ض القلب التاجية
وال�سمنة ومر�ض ال�سكري .ومع ذلك ،هناك القليل من
الأب �ح��اث ح��ول �ضو�ضاء النقل واخل ��رف وال�ن�ت��ائ��ج غري
مت�سقة.
وملعاجلة هذا الأمر ،قام الباحثون بالتحقيق يف العالقة
ب�ين التعر�ض ال�سكني ط��وي��ل الأم��د حل��رك��ة امل��رور على
ال �ط��رق و��ض��و��ض��اء ال�سكك احل��دي��دي��ة وخ�ط��ر الإ�صابة
باخلرف بني مليوين بالغ تزيد �أعمارهم عن  60عاما
ويعي�شون يف الدمنارك بني عامي  2004و.2017
وقدر الباحثون �ضو�ضاء حركة املرور على الطرق وال�سكك
احل��دي��دي��ة يف اجل��وان��ب (�أو ال��واج �ه��ات) الأك�ث�ر تعر�ضا
والأقل تعر�ضا جلميع العناوين ال�سكنية يف الدمنارك.
ث��م حلل الفريق ال�سجالت ال�صحية الوطنية لتحديد
ح ��االت اخل ��رف جل�م�ي��ع الأ� �س �ب��اب و�أن� � ��واع خم�ت�ل�ف��ة من
اخل��رف (م��ر���ض �أل��زه��امي��ر واخل ��رف ال��وع��ائ��ي واخلرف
املرتبط مبر�ض باركن�سون) على م��دى � 8.5سنوات يف
املتو�سط .ووجدوا  103500حالة جديدة من اخلرف
خالل فرتة الدرا�سة.
وبعد الأخذ يف االعتبار العوامل امل�ؤثرة املحتملة املتعلقة
بال�سكان و�أح�ي��ائ�ه��م ،وج��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ه� ��ؤالء الذين

تعر�ضوا ل�ضو�ضاء ح��رك��ة امل ��رور البالغة  55دي�سيبل
و�أكرث كانوا �أكرث عر�ضة بن�سبة  27%للإ�صابة مبر�ض
�ألزهامير ،وهو ال�سبب الأكرث �شيوعا للخرف.
وميكن �أن تزيد ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن ال�سكك احلديدية
التي تبلغ  50دي�سيبل من املخاطر بن�سبة  24%مقارنة
ب��ال��ذي��ن يعي�شون يف مناطق بها �ضو�ضاء �أق��ل م��ن 40
دي�سيبل.
وت���ش�م��ل ال�ت�ف���س�يرات املحتملة ل�ت��أث�ير ال���ض��و��ض��اء على
ال�صحة �إط�ل�اق هرمونات التوتر وا��ض�ط��راب ال�ن��وم ،ما
ي ��ؤدي �إىل ن��وع من مر�ض ال�شريان التاجي وت�غ�يرات يف
جهاز املناعة وااللتهاب ،وكلها تعد �أحداثا مبكرة يف بداية
اخلرف ومر�ض �ألزهامير.
ولأن هذه الدرا�سة قائمة على املالحظة فال ميكن حتديد
ال�سبب ،وي�شري امل��ؤل�ف��ون �إىل بع�ض القيود مثل نق�ص
املعلومات حول عادات منط احلياة ،والتي ميكن �أن تلعب
دورا يف خطر �إ�صابة ال�شخ�ص باخلرف ،ونق�ص املعلومات
حول عوامل مثل عزل ال�صوت يف املنازل ال��ذي قد ي�ؤثر
على التعر�ض ال�شخ�صي لل�ضو�ضاء.
ومع ذلك ،ت�ضمنت نقاط القوة يف الدرا�سة حجم العينات
الكبري ،ووق��ت املتابعة الطويل ،والتقييم ع��ايل اجلودة
للتعر�ض لل�ضو�ضاء من م�صدرين خمتلفني للنقل.

وعلى هذا النحو ،ا�ستنتج الباحثون�" :إذا مت ت�أكيد هذه
النتائج يف ال��درا��س��ات امل�ستقبلية ،فقد ي�ك��ون لها ت�أثري
كبري على تقدير عبء املر�ض وتكاليف الرعاية ال�صحية
املن�سوبة �إىل �ضو�ضاء النقل .وتو�سيع معرفتنا بالآثار

ال�ضارة لل�ضو�ضاء على ال�صحة �أم��ر ��ض��روري لتحديد
الأول��وي��ات وتنفيذ ال�سيا�سات الفعالة وا�سرتاتيجيات
ال�صحة العامة التي تركز على الوقاية م��ن الأمرا�ض
ومكافحتها ،مبا يف ذلك اخلرف".

اخرتاق يف جمال عالج ال�سرطان قد ُيحدث ثورة يف مكافحة املر�ض!
حت�ق��ق ت�ق��دم م��ذه��ل م��ع ت�ط��وي��ر ال�ع�ل�م��اء لعالج
"ثنائي الإجراء" ال��س�ت�ه��داف خ�لاي��ا �سرطان
الثدي بطرق جديدة ،ما قد يخلق خيارات �أف�ضل
للمر�ضى املقاومني للأدوية.
وط� ��ورت ال�ط��ري�ق��ة ال �ث��وري��ة امل�ح�ت�م�ل��ة م��ن قبل
ال �ع �ل �م��اء يف �أب� �ح ��اث  Scrippsيف فلوريدا،
ال� �س �ت �ه��داف خ�لاي��ا � �س��رط��ان ال �ث��دي احل�سا�سة
للإ�سرتوجني بطرق جديدة.
وك�ث�يرا م��ا تو�صف �أدوي��ة مثل تاموك�سيفني �أو
فولفي�سرتانت �أو �أنا�سرتوزول يف هذه احلاالت.
ول�ك��ن ،مب��رور ال��وق��ت ،ميكن لبع�ض �سرطانات
ال �ث��دي ت �ط��وي��ر م �ق��اوم��ة م��ن خ�ل�ال العمليات
االلتهابية.
وق��ال��ت امل�ع��دة الرئي�سية ك�ي�ن��دال نيتلز" :كانت
العالجات الهرمونية ل�سرطان الثدي واحدة من
�أعظم ق�ص�ص النجاح للأدوية امل�ستهدفة جزيئيا.
ولكن ن�سبة كبرية من املر�ضى ال ت�ستجيب لهذه
العالجات .وهناك حاجة طبية م�ستمرة مل تتم

تلبيتها للح�صول على عالجات هرمونية �أف�ضل.
وه ��ذا مي�ث��ل ال�ت�غ�ي�ير الأول يف ال�ن�ه��ج م�ن��ذ 20
عاما".
وتت�أثر بع�ض �أن��واع �سرطان الثدي بالهرمونات،
مثل الإ�سرتوجني والربوج�سرتون.
وحت �ت��وي اخل�لاي��ا ال���س��رط��ان�ي��ة ع�ل��ى بروتينات
م��رت�ب�ط��ة ب��الإ� �س�تروج�ين وال�بروج �� �س�ترون ،ما
ي�ساعدها على النمو.
وتعمل املركبات التي طورتها نيتلز وزمال�ؤها عن
طريق التدخل يف قدرة الإ�سرتوجني على تن�شيط
م�ستقبالته اخللوية بالطريقة التقليدية ،كما
يظهر يف العالج الهرموين تاموك�سيفني ،ولكن
�أي�ضا من خالل �آلية مثبطة ثانية.
و�أظهرت االختبارات يف اخلاليا فعالية �أك�بر يف
وجود �آليات مقاومة الأدوية.
واعتمادا على عمر املري�ضة ،وما �إذا كانت جتاوزت
�سن الي�أ�س� ،سي�صف الأط�ب��اء �إم��ا جمموعة من
الأدوي � ��ة ت���س�م��ى ُم� �ع� �دّالت م���س�ت�ق�ب�لات هرمون

الإ� �س�تروج�ين االن�ت�ق��ائ�ي��ة ( ،)SERMsمثل
عقار تاموك�سيفني� ،أو تلك التي ت�سمى منظمات
خ �ف ����ض م �� �س �ت �ق �ب�لات ه� ��رم� ��ون اال�� �س�ت�روج�ي�ن
االنتقائية ( )SERDsمثل فولفي�سرتانت.
ولكن ال��درا��س��ة اجل��دي��دة ،التي ُن�شرت يف جملة
Proceedings of the National
 ،Academy of Sciencesت�ق��ول �إن
ثلث الن�ساء امل�صابات ب�سرطان الثدي يف مراحله
امل�ب�ك��رة ال�ل��وات��ي ع��وجل��ن بتاموك�سيفني ،طورن
م�ق��اوم��ة للعقار يف غ���ض��ون ع��ام�ين �إىل خم�سة
�أعوام.
وق��ال��ت نيتلز �إن ه�ن��اك ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل عالج
جديد.
و�أ�ضافت" :ن�أمل �أن يكون هذا اخرتاقا يف عالج
��س��رط��ان ال�ث��دي امل �ق��اوم ل�ل�ع�لاج .وب��آل�ي��ة جديدة
للعمل ،تقوم املركبات مبا ميكن �أن تتوقعه من
اجلمع ب�ين عقارين خمتلفني ،ولكن يف جزيء
واحد".

وميكن �أن يكون ل�سرطان الثدي ع��دة �أعرا�ض،
ولكن �أول الأعرا�ض امللحوظة عادة ما تكون كتلة
�أو منطقة من �أن�سجة الثدي ال�سميكة.
وتعد معظم �أورام الثدي غري �سرطانية ،ولكن
من الأف�ضل دائما �أن يقوم الطبيب بفح�صها.
وي�أتي ذلك بعد �أن �أعلن الأطباء �أن الأ�سربين قد
ي�ساعد يف مكافحة �سرطان الثدي العدواين عن
طريق جعل الأورام التي ي�صعب عالجها �أكرث
ا�ستجابة للأدوية امل�ضادة لل�سرطان.
وب ��د�أ ف��ري��ق يف م�ؤ�س�سة Christie NHS
 ،Foundation Trustيف مان�ش�سرت،
جت��رب��ة م ��ع م��ر� �ض��ى � �س��رط��ان ال� �ث ��دي ال�سلبي
الثالثي .وي�شتبهون يف �أن خ�صائ�ص الأ�سربين
امل���ض��ادة لاللتهابات ولي�س ت��أث�يره امل�سكن ،هو
الذي يعطي الفائدة.
وهناك بع�ض الأدلة على �أن الأ�سربين قد ي�ساعد
يف منع بع�ض �أن ��واع ال�سرطان الأخ ��رى وتقليل
خطر انت�شاره.
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 2940 :بتاريخ1993/10/25 :
امل�سجلة بالرقم 2182 :بتاريخ1995/08/15 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 293787 :بتاريخ2018/06/14 :
امل�سجلة بالرقم 293787 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 293786 :بتاريخ2018/06/14 :
امل�سجلة بالرقم 293786 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 293785 :بتاريخ2018/06/14 :
امل�سجلة بالرقم 293785 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة4 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 67558 :بتاريخ2005/02/27 :
امل�سجلة بالرقم 61279 :بتاريخ2006/07/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59188 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50054 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 59186 :بتاريخ2004/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 50056 :بتاريخ2005/01/02 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 302786 :بتاريخ2018/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 302786 :بتاريخ2019/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:
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تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05:
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية BIOQUELL QUBE :
بتاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352701 :
 2021/04/16الواليات املتحدة الأمريكية
بيانات الأولوية90641011 :
ب�إ�سم  :ايكوالب يو �إ�س ايه انك.
وعنوانة � 1 :إيكوالب بلي�س� ،ساينت بول ،ميني�سوتا  ،55102الواليات املتحدة الأمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11 :
�أجهزة مطهرة؛ اجهزة ازالة التلوث؛ معقمات؛ �أجهزة و�أدوات تعقيم و الأجزاء واملعدات املتعلقة بها
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات  BIOQUELL QUBEبالأحرف الالتينية القيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 176962
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم228227 :بتاريخ2015/03/03 :
امل�سجلة بالرقم228227 :بتاريخ2018/08/18 :
ب�إ�سم املالك :حممد علمدار راه بيماه
وعنوانه� :ص.ب  ، 123770دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل له� :شنغهاي جينبي فوتوجرافك �إيكويبمينتز كو  ،ال تي دي
وعنوانه 7 :جي .ات�ش (كاياجن بيلدينج) رقم  788دينج اك�سي روود � ،شنغهاي رمز بريدي  ، 200052ال�صني .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/07/06 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 95735 :بتاريخ2007/06/07 :
امل�سجلة بالرقم 95735 :بتاريخ2013/02/14 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 67559 :بتاريخ2005/02/27 :
امل�سجلة بالرقم 61278 :بتاريخ2006/07/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/05 :

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية HAUS & HAUS :
بتاريخ2021/06/09 :
املودعة بالرقم352938 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :جيه ال ا�س هولدينجز ليميتد
وعنوانة  2428 :ري�سكوورك  ،03الطابق  ،24برج ال�سلع ،مربعة �سوق ابوظبي العاملي ،جزيرة املاريا ،ابوظبي،
االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36 :
�ش�ؤون العقارات؛ ت�أجري املكاتب؛ ت�أجري ال�شقق؛ �إدارة العمارات؛ ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك؛ خدمات
الوكالة العقارية؛ تثمني العقارات؛ �إدارة العقارات؛ ت�أجري العقارات؛ ال�سم�سرة العقارية؛ تقدير قيمة
العقارات؛ اال�ست�شارات العقارية؛ قائمة العقارية؛ البيع الإيجاري العقاري؛ م�شاركة �أوقات �شغل العقارات؛
خ��دم��ات ح�ي��ازة ال�ع�ق��ارات؛ ا�ست�شارات �إدارة ال�ع�ق��ارات؛ ��ش��راء ال�ع�ق��ارات ل�ل�آخ��ري��ن؛ توفري ق��وائ��م العقارات
واملعلومات العقارية عرب الإن�ترن��ت؛ تقييم ال�ع�ق��ارات؛ �إدارة العقارات اخلا�صة مبنازل ق�ضاء العطالت؛
ت�أجري وا�ستئجار العقارات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية؛ اخلدمات العقارية ،وحت��دي�دًا ،ت�أجري ال�شقق
والفيالت واملنازل املفرو�شة لأجل ق�صري؛ �سم�سرة الرهن العقاري؛ ا�ست�شارات الرهن العقاري؛ ا�ست�شارات
التمويل العقاري؛ ال�سم�سرة وتقدمي امل�شورة فيما يتعلق ب�صرف العمالت؛ خدمات تقدمي الن�صح واال�ست�شارة
واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات ( )HAUS & HAUSمكتوبة بالأحرف الالتينية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ThinkCrypto :
بتاريخ2021/06/09 :
املودعة بالرقم352895 :
بيانات الأولوية 2021/02/09 UK00003593105 :اململكة املتحدة
ب�إ�سم  :تي اف جلوبال ماركت�س (�أو�ست) ال تي دي
وعنوانة  :لفل  357 ،18كولينز �سرتيت ،ملبورن ،فيكتوريا  ،3000ا�سرتاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
التعليم؛ ال�ت��دري��ب؛ الرتفيه؛ امل ��ؤمت��رات وامل�ع��ار���ض وال �ن��دوات؛ اخل��دم��ات التعليمية والتدريبية املتعلقة
بخدمات التداول املايل ،والتداول املايل يف الأ�سهم ،وعقود الفروقات ،واخليارات ،والعقود املالية التي ال ميكن
حتويل عملتها ،و�صناديق اال�ستثمار املتداولة يف البور�صة ،واملعامالت خارج البور�صة ،واملنتجات املتداولة يف
البور�صة ،وامل�شتقات واالكتتاب اخلا�ص ،و�صرف العمالت الأجنبية ،و�إدارة املخاطر ،وال�سم�سرة املالية ،و�إدارة
الأ�صول؛ عقد الندوات التدريبية؛ التدريب؛ خدمات الألعاب عرب الإنرتنت؛ توفري املعلومات واال�ست�شارات
وامل�شورة املتعلقة بكل ما �سبق.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  ThinkCryptoبالأحرف الالتينية القيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ThinkCrypto :
بتاريخ2021/06/09 :
املودعة بالرقم352893 :
بيانات الأولوية 2021/02/09 UK00003593105 :اململكة املتحدة
ب�إ�سم  :تي اف جلوبال ماركت�س (�أو�ست) ال تي دي
وعنوانة  :لفل  357 ،18كولينز �سرتيت ،ملبورن ،فيكتوريا  ،3000ا�سرتاليا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36 :
الت�أمني؛ اخلدمات املالية؛ ال�ش�ؤون النقدية؛ �ش�ؤون العقارات؛ اخلدمات االئتمانية؛ خدمات التداول املايل؛
التداول بالعملة االفرتا�ضية؛ �إدارة املخاطر؛ ال�سم�سرة املالية؛ �إدارة الأ�صول؛ معامالت �صرف العمالت
الأجنبية؛ خدمات �صرف العمالت الأجنبية؛ خدمات تداول العمالت الأجنبية؛ ال�سم�سرة يف معامالت عقود
الفروقات؛ توفري التبادل املايل لتداول عقود الفروقات؛ خدمات تداول عقود الفروقات؛ معامالت ال�سلع؛
خدمات ال�سلع؛ خدمات تداول ال�سلع؛ ال�سم�سرة يف ال�سلع؛ التداول املايل يف عقود الفروقات ،و�صرف العمالت
الأجنبية ،والأ�سهم ،واخليارات ،والعقود املالية التي ال ميكن حتويل عملتها ،و�صناديق اال�ستثمار املتداولة يف
البور�صة ،واملعامالت خارج البور�صة ،واملنتجات املتداولة يف البور�صة ،وامل�شتقات واالكتتاب اخلا�ص ،والعملة
االفرتا�ضية؛ اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة ب�إدارة املخاطر (املالية)؛ اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بالتمويل؛
اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة باال�ستثمار املايل؛ وكاالت �صرف العمالت؛ خدمات �صرف العمالت؛ املتاجرة
بالعمالت؛ توفري اال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بال�سالف الذكر.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  ThinkCryptoبالأحرف الالتينية القيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ThinkCrypto :
بتاريخ2021/06/09 :
املودعة بالرقم352892 :
اململكة املتحدة
بيانات الأولوية2021/02/09 UK00003593105 :
ب�إ�سم  :تي اف جلوبال ماركت�س (�أو�ست) ال تي دي
وعنوانة  :لفل  357 ،18كولينز �سرتيت ،ملبورن ،فيكتوريا  ،3000ا�سرتاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
برجميات احلا�سوب؛ برامج احلا�سوب؛ �أنظمة ت�شغيل احلا�سوب؛ واجهات برجمة التطبيقات ()API؛
برجميات احلا�سوب وبرامج احلا�سوب و�أنظمة ت�شغيل احلا�سوب واملن�صات وجميعها يتعلق باخلدمات املالية
وخدمات التداول املايل و�إدارة املخاطر وال�سم�سرة املالية و�إدارة الأ�صول وت�سهيل ال�سم�سرة؛ التطبيقات؛
املطبوعات الإلكرتونية؛ العملة االفرتا�ضية.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  ThinkCryptoبالأحرف الالتينية القيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354064 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354063 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية NUZEST :
بتاريخ2021/06/21 :
املودعة بالرقم353771 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :نوز�ست �أي بيه بيه تي واي ال تي دي
وعنوانة � 30-24/406 :سربينجفيلد افينيو ،بوت�س بوينت ،ان ا�س دبليو  ،2001ا�سرتاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
املنتجات وامل�ستح�ضرات العالجية والغذائية؛ مكمالت الفيتامينات واملعادن؛ منتجات وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة (للأغرا�ض الطبية �أو العالجية)؛ ال�شاي الطبي؛ امل�شروبات العالجية ،ويت�ضمن ذل��ك ال�شاي
واملقويات واحلقن؛ امل�شروبات الطبية واحلقن؛ الأق��را���ص الدوائية والأق��را���ص الطبية املحالة والرب�شام
والكب�سوالت امل�ضادة للميكروبات وامل ُ َطهِّرة؛ الكرميات ،والبل�سم ،والغ�سوالت (لو�شن) ،واملركبات ،واملواد
الهالمية ،وال�صبغات ،وامل��راه��م لال�ستخدام الفموي �أو املو�ضعي؛ املنتجات وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية؛
املنتجات وامل�ستح�ضرات البيطرية؛ ال�ضمادات؛ الل�صقات؛ �ضمادات لغايات الت�ضميد؛ كولوديون؛ مناديل
ورق�ي��ة؛ ك��ل م��ا �سبق م�صنوع م��ن منتجات النحل �أو يحتوي عليها ،ويت�ضمن ذل��ك الع�سل وع�سل مانوكا
و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�سم النحل و�شمع الع�سل؛ �سم النحل؛ غذاء ملكات النحل
للأغرا�ض الطبية �أو العالجية؛ املعقمات.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأحرف الالتينية القيا�سية UMF
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
مواد تواليت و�صابون وم�ستح�ضرات ومنتجات التنظيف والنظافة ال�شخ�صية الأخرى يف هذه الفئة؛ م�ستح�ضرات ومنتجات
العناية ال�شخ�صية يف هذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن ،والكرميات ،وامل�ستحلبات ،وامل��واد الهالمية ،والغ�سوالت؛
م�ستح�ضرات ومنتجات العناية باجل�سم يف ه��ذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات وامل ��واد الهالمية
والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بالوجه يف ه��ذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات واملواد
الهالمية والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بالب�شرة يف هذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات
واملواد الهالمية والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بال�شعر يف هذه الفئة ،وتت�ضمن ال�شامبو والبل�سم؛ مزيالت
الروائح الكريهة؛ مانعات التعرق؛ م�ستح�ضرات ما بعد احلالقة؛ عطور؛ روائح عطرية؛ م�ستح�ضرات جتميل؛ ماكياج؛
�أطقم م�ستح�ضرات التجميل؛ لوازم التجميل؛ م�ستح�ضرات ومنتجات الوقاية من ال�شم�س يف هذه الفئة؛ الكرميات الواقية
وتت�ضمن واقيات ال�شم�س وكرميات الت�سمري؛ م�ستح�ضرات للأ�سنان وال�شعر؛ معاجني الأ�سنان؛ منظفات �أ�سنان؛ زيوت
عطرية؛ م�ستح�ضرات تنظيف؛ املطهرات يف هذه الفئة؛ كل ما �سبق م�صنوع من منتجات النحل �أو يحتوي عليها ،ويت�ضمن
ذلك الع�سل وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�سم النحل و�شمع الع�سل.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأحرف الالتينية القيا�سية UMF
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي ،والأطعمة وامل�شروبات اخلا�صة باحلمية؛ مكمالت غذائية؛ الأطعمة
ال�صحية ل�ل�أغ��را���ض الطبية ،وامل�ك�م�لات الغذائية ال�صحية وجميعها متعلقة باحلمية؛ ال �غ��ذاء املدعم
بالفيتامينات واملعادن والأع�شاب للأغرا�ض الطبية لدعم وظائف الإن�سان؛ الأطعمة التكميلية يف هذه الفئة؛
مكمالت غذائية لغايات طبية؛ الإ�ضافات واملكمالت الغذائية؛ الفيتامينات وتركيبات الفيتامينات لال�ستهالك
الب�شري؛ املعادن وتركيبات املعادن لال�ستهالك الب�شري؛ املكمالت الع�شبية وتركيباتها لال�ستهالك الب�شري؛
�أغذية للر�ضع والأطفال؛ م�سحوق احلليب للر�ضع والأطفال؛ املكمالت الغذائية التي حتتوي على الكازين؛
مكمالت للحمية الغذائية بروتينية؛ مكمالت ال�بروت�ين لال�ستهالك الب�شري؛ الربوتينات ومنتجات
الربوتني لال�ستهالك الب�شري؛ منتجات بروبيوتيك؛ م�ستح�ضرات بروبيوتيك؛ م�ستح�ضرات الربوبيوتيك
للأغرا�ض الطبية للم�ساعدة يف احلفاظ على التوازن الطبيعي للنبيت اجلرثومي يف اجلهاز اله�ضمي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ( )NUZESTمكتوبة بالأحرف الالتينية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية MAISON CACAO :
بتاريخ2021/06/14 :
املودعة بالرقم353266 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ميزون كاكاو انك.
وعنوانة  43-6-2 :كومات�شي ،كاماكورا�-شي ،كاناغاوا  ،0006-248اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
حلوى مغلفة بال�شوكوالتة؛ قطع ال�شوكوالتة؛ �ألواح ال�شوكوالتة؛ فواكه حم�ضيات مغطاة بال�سكر ومغلفة بال�شوكوالتة؛
جلي الكاكاو (حلويات)؛ جوز مغطى بال�شوكوالتة؛ ت��ارت الكاكاو (حلويات)؛ مثلجات الكاكاو؛ م�صا�صات الكاكاو؛ كعك
ال�شوكوالتة؛ تريامي�سو الكاكاو؛ غانا�ش؛ معكرون الكاكاو؛ كرمي كراميل الكاكاو؛ بارفيه الكاكاو؛ بودنغ الكاكاو؛ كعك حملى
من الكاكاو؛ بومكو�شن الكاكاو؛ وجبات خفيفة من اجلرانوال على �شكل �أل��واح م�صنوعة من الكاكاو؛ كروا�سون الكاكاو؛
فطائر حمالة مُعدة من الكاكاو؛ خبز الكاكاو؛ �سندوي�شات الكاكاو؛ كعك الكاكاو مطهو على البخار وحم�شو باللحم املفروم؛
�سندوي�شات الهمربغر بالكاكاو؛ بيتزا الكاكاو؛ �سندوي�شات هوت دوج بالكاكاو؛ فطائر حلم الكاكاو؛ �شاي بنكهة الكاكاو �أو
ح�ضرة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة؛ الكاكاو امل ُ َّ
�شاي الكاكاو؛ حبوب القهوة املُحمَّ�صَ ة؛ القهوة امل ُ َّ
ح�ضر وامل�شروبات التي
�أ�سا�سها الكاكاو؛ مثلجات الكاكاو �أو املثلجات بنكهة الكاكاو؛ توابل الكاكاو �أو التوابل بنكهة الكاكاو؛ بهارات الكاكاو �أو البهارات
بنكهة الكاكاو؛ مزيج بوظة الكاكاو �أو البوظة بنكهة الكاكاو؛ مزيج �شراب الكاكاو �أو مزيج �شراب بنكهة الكاكاو؛ كاكاو
محُ مَّ�ص وم�سحوق؛ حبوب القهوة غري املُحمَّ�صَ ة؛ جرانوال الكاكاو �أو جرانوال بنكهة الكاكاو؛ حبوب الكاكاو املعا َ
جلة الأخرى
�أو احلبوب املعاجلة بنكهة الكاكاو؛ ال�شوكوالتة املفرودة؛ احللويات �سريعة التجهيز امل�صنوعة من الكاكاو �أو احللويات �سريعة
التجهيز بنكهة الكاكاو؛ �صل�صة كاكاو املعكرونة �أو �صل�صة املعكرونة بنكهة الكاكاو؛ �شرائح ال�ساكي امل�صنوعة من الكاكاو �أو
مثلجات ال�ساكي بنكهة الكاكاو ؛ دقيق الكاكاو �أو دقيق بنكهة الكاكاو
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات ( )MAISON CACAOمكتوبة باللغة الإنكليزية ب�شكل مميز
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354069 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
منتجات النحل لال�ستهالك الب�شري ،ويت�ضمن ذل��ك الع�سل وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغ��ذاء ملكات
النحل؛ املنتجات وامل�ستح�ضرات يف هذه الفئة م�صنوعة يف الغالب من منتجات النحل ،ويت�ضمن ذلك الع�سل
وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأحرف الالتينية  UMFمع �شعار على �شكل �سدا�سي اطاره غليظ،
حيث اجلزء العلوي من الإطار باللون الأ�صفر و اجلزء ال�سفلي والأحرف باللون الأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354068 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
املنتجات وامل�ستح�ضرات العالجية والغذائية؛ مكمالت الفيتامينات واملعادن؛ منتجات وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة (للأغرا�ض الطبية �أو العالجية)؛ ال�شاي الطبي؛ امل�شروبات العالجية ،ويت�ضمن ذل��ك ال�شاي
واملقويات واحلقن؛ امل�شروبات الطبية واحلقن؛ الأق��را���ص الدوائية والأق��را���ص الطبية املحالة والرب�شام
والكب�سوالت امل�ضادة للميكروبات وامل ُ َطهِّرة؛ الكرميات ،والبل�سم ،والغ�سوالت (لو�شن) ،واملركبات ،واملواد
الهالمية ،وال�صبغات ،وامل��راه��م لال�ستخدام الفموي �أو املو�ضعي؛ املنتجات وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية؛
املنتجات وامل�ستح�ضرات البيطرية؛ ال�ضمادات؛ الل�صقات؛ �ضمادات لغايات الت�ضميد؛ كولوديون؛ مناديل
ورق�ي��ة؛ ك��ل م��ا �سبق م�صنوع م��ن منتجات النحل �أو يحتوي عليها ،ويت�ضمن ذل��ك الع�سل وع�سل مانوكا
و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�سم النحل و�شمع الع�سل؛ �سم النحل؛ غذاء ملكات النحل
للأغرا�ض الطبية �أو العالجية؛ املعقمات.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأحرف الالتينية  UMFمع �شعار على �شكل �سدا�سي اطاره غليظ،
حيث اجلزء العلوي من الإطار باللون الأ�صفر و اجلزء ال�سفلي والأحرف باللون الأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بيانات الأولوية:
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354067 :
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
مواد تواليت و�صابون وم�ستح�ضرات ومنتجات التنظيف والنظافة ال�شخ�صية الأخرى يف هذه الفئة؛ م�ستح�ضرات ومنتجات
العناية ال�شخ�صية يف هذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن ،والكرميات ،وامل�ستحلبات ،وامل��واد الهالمية ،والغ�سوالت؛
م�ستح�ضرات ومنتجات العناية باجل�سم يف ه��ذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات وامل ��واد الهالمية
والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بالوجه يف ه��ذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات واملواد
الهالمية والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بالب�شرة يف هذه الفئة ،وتت�ضمن امل�ساحيق ،واللو�شن وامل�ستحلبات
واملواد الهالمية والغ�سوالت؛ م�ستح�ضرات ومنتجات العناية بال�شعر يف هذه الفئة ،وتت�ضمن ال�شامبو والبل�سم؛ مزيالت
الروائح الكريهة؛ مانعات التعرق؛ م�ستح�ضرات ما بعد احلالقة؛ عطور؛ روائح عطرية؛ م�ستح�ضرات جتميل؛ ماكياج؛
�أطقم م�ستح�ضرات التجميل؛ لوازم التجميل؛ م�ستح�ضرات ومنتجات الوقاية من ال�شم�س يف هذه الفئة؛ الكرميات الواقية
وتت�ضمن واقيات ال�شم�س وكرميات الت�سمري؛ م�ستح�ضرات للأ�سنان وال�شعر؛ معاجني الأ�سنان؛ منظفات �أ�سنان؛ زيوت
عطرية؛ م�ستح�ضرات تنظيف؛ املطهرات يف هذه الفئة؛ كل ما �سبق م�صنوع من منتجات النحل �أو يحتوي عليها ،ويت�ضمن
ذلك الع�سل وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�سم النحل و�شمع الع�سل.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأح��رف الالتينية  UMFمع �شعار على �شكل �سدا�سي اط��اره غليظ ،حيث اجلزء
العلوي من الإطار باللون الأ�صفر و اجلزء ال�سفلي والأحرف باللون الأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UMF :
بتاريخ2021/06/24 :
املودعة بالرقم354066 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :يو �إم �إف هوين ا�سو�سيي�شن انكوربوريتد
وعنوانة  :بوا�سطة بادل فينديل ،لفيل  ،18بي دبليو �سي تاور 188 ،كي �سرتيت ،اوكالند  ،1010نيوزيلندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
منتجات النحل لال�ستهالك الب�شري ،ويت�ضمن ذل��ك الع�سل وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغ��ذاء ملكات
النحل؛ املنتجات وامل�ستح�ضرات يف هذه الفئة م�صنوعة يف الغالب من منتجات النحل ،ويت�ضمن ذلك الع�سل
وع�سل املانوكا و�صمغ النحل وغذاء ملكات النحل.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الأحرف الالتينية القيا�سية UMF
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية H :
بتاريخ2021/06/06 :
املودعة بالرقم355011 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :إ�س بي ئي لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة � 131 :سربينج �سرتيت ،فورث فلور ،نيويورك نيويورك  ،10012الواليات املتحدة االمريكية
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36 :
خدمات �إدارة العقارات للآخرين؛ تنظيم عقود ت�أجري وا�ستئجار العقارات؛ تقييم و�إدارة العقارات؛ قوائم العقارات امل�صنفة
لإي�ج��ارات ال�شقق والإي�ج��ارات ال�سكنية؛ خدمات وك��االت العقارات التجارية؛ تقييم املمتلكات العقارية؛ حيازة الأرا�ضي،
وحتديدًا ،الو�ساطة العقارية؛ ت�أجري العقارات؛ ت�أجري العقارات؛ ت�أجري املمتلكات العقارية؛ توفري قاعدة بيانات للمعلومات
حول قوائم العقارات ال�سكنية يف الأحياء واملجتمعات املختلفة؛ توفري بوابة �إلكرتونية على �شبكة الإنرتنت تقدم معلومات
يف جماالت العقارات املتعلقة بت�أجري و�شراء وبيع ال�شقق وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأك��واخ؛ توفري املعلومات يف جمال
العقارات عن طريق ربط املوقع الإلكرتوين مبواقع الويب الأخ��رى التي تعر�ض معلومات العقارات؛ توفري املعلومات يف
جمال العقارات عرب الإنرتنت؛ توفري قوائم العقارات واملعلومات العقارية عرب الإنرتنت؛ تقا�سم الأ�سهم العقارية ،وحتديدًا،
�إدارة وترتيب امللكية امل�شرتكة للعقارات؛ اال�ست�شارات العقارية؛ خدمات �إدارة �أمناء اال�ستثمار العقاري؛ ا�ست�شارات �إدارة
العقارات؛ خدمات قائمة العقارات لل�شقق وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأكواخ؛ �إدارة العقارات فيما يتعلق ب�شقق العطالت
وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأك��واخ؛ خدمة العقارات ،وحتديدًا� ،إدارة املمتلكات العقارية؛ اخلدمات العقارية ،وحتديدًا،
ت�أجري ال�شقق املفرو�شة وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأك��واخ؛ اخلدمات العقارية ،وحتديدًا ،الت�أجري والإدارة للآخرين
فيما يتعلق بالوحدات ال�سكنية الواقعة �ضمن م�شاريع الفنادق؛ اخلدمات العقارية ،وحتديدًا ،خدمات �إدارة ت�أجري ال�شقق
وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأكواخ؛ اخلدمات العقارية ،وحتديدًا ،ت�أجري وو�ساطة وا�ستئجار و�إدارة ال�شقق وال�شقق اخلا�صة
والفيالت والأكواخ؛ اخلدمات العقارية ،وحتديدًا ،خدمات �إدارة الوحدات ال�سكنية؛ م�شاركة �أوقات �شغل العقارات؛ م�شاركة
�أوقات �شغل العقارات يف العطالت؛ ت�أجري ال�شقق وال�شقق اخلا�صة والفيالت والأكواخ؛ خدمات الو�ساطة والوكالة العقارية
واخلدمات العقارية ،وحتديدًا ،توفري قوائم العقارات لت�سهيل املعامالت العقارية وغريها من املعامالت العقارية؛ �إدارة
الوحدات ال�سكنية املوجودة يف الفنادق ؛ �إدارة الأ�صول املالية للفنادق والوحدات ال�سكنية
و�صف العالمة :العالمة تتكون من �شكل حرف  Hمكون من فروع مت�صلة
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية TIDAL :
بتاريخ2021/07/06 :
املودعة بالرقم354987 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :تايدل ميوزيك ايه ا�س
وعنوانة  :لكيجاتا  ،53ان� 0187-أو�سلو ،الرنويج
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
تنزيل خدمات املو�سيقى وال�صور وال�صوت والفيديو وغري ذلك من املحتوى على الإنرتنت والأجهزة املحمولة و�شبكات �أو
�أنظمة الإنرتنت الال�سلكية وغريها من �شبكات احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات
التي توفر برجميات ال�ستخدامها يف خدمات اال�شرتاك يف املو�سيقى عرب الإنرتنت ،وحتديدًا ،ق��راءة ملفات املو�سيقى �أو
الفيديو الرقمية وا�سرتدادها واال�ستماع �إليها؛ توفري اخلدمات الإلكرتونية عرب الإنرتنت والأجهزة املحمولة و�شبكات �أو
�أنظمة الإنرتنت الال�سلكية وغري ها من �شبكات احلا�سوب الأخرى و�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية لتمكني امل�ستخدمني من
�إن�شاء قوائم الت�شغيل وا�سرتداد املو�سيقى الرقمية �أو ال�صور �أو الفيديو؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت التي متكن امل�ستخدمني من الو�صول �إىل حمتوى ال�صوت وال�صورة والفيديو وبرجمته؛ ا�ست�ضافة
موقع ويب يتيح للعمالء الو�صول �إىل حمتوى ال�صوت والفيديو وبرجمته ،ويت�ضمن ذلك املو�سيقى وال�صور والفيديو
على موقع ويب وتطبيقات الهاتف املحمول؛ توفري برجميات عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف برجمة
ال�صوت والن�صو�ص والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة الأخرى ،ويت�ضمن ذلك املو�سيقى واحلفالت املو�سيقية والأخبار
والفعاليات الثقافية والربامج املتعلقة بالرتفيه على موقع ويب ويف تطبيقات الهاتف املحمول ،وكل ذلك عرب موقع ويب؛
جميع اخلدمات �سالفة الذكر املتعلقة بخدمة تدفق حمتوى املو�سيقى والو�سائط املتعددة
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  TIDALب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية TIDAL :
بتاريخ2021/07/06 :
املودعة بالرقم354986 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :تايدل ميوزيك ايه ا�س
وعنوانة  :لكيجاتا  ،53ان� 0187-أو�سلو ،الرنويج
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38 :
تدفق املو�سيقى وال�صوت وال�صور والفيديو وحمتويات الو�سائط املتعددة الأخرى عرب الإنرتنت والأجهزة
املحمولة وال�شبكات الال�سلكية و�شبكات احل��ا��س��وب الأخ ��رى و�شبكات االت���ص��االت الإل�ك�ترون�ي��ة؛ الإر�سال
الإلكرتوين للمو�سيقى وال�صوت والفيديو وحمتويات الو�سائط املتعددة الأخرى املتدفقة والقابلة للتنزيل؛
بث و�إر�سال املو�سيقى الرقمية املتدفقة والقابلة للتنزيل وال�صوت والفيديو والو�سائط املتعددة؛ خدمات
البث عرب الإنرتنت؛ توفري غرف الدرد�شة ولوحات الإعالنات واملنتديات املجتمعية عرب الإنرتنت لنقل
املعلومات والر�سائل بني امل�ستخدمني يف جمال الرتفيه واملو�سيقى واحلفالت املو�سيقية والأخبار والفعاليات
الثقافية؛ توفري الو�صول �إىل مواقع الويب وقواعد البيانات على الإنرتنت التي تقدم الفنانني و�ألبومات
املو�سيقى والأغ��اين واخلدمات الرتفيهية ،وحت��دي�دًا ،املو�سيقى والفعاليات اجلارية والأخ�ب��ار الرتفيهية،
وت�سمح للعمالء ب�برجم��ة ال�صوت والن�ص والفيديو وحم�ت��وى الو�سائط امل�ت�ع��ددة الأخ ��رى ،مب��ا يف ذلك
املو�سيقى واحلفالت املو�سيقية والأخبار والفعاليات الثقافية والربامج املتعلقة بالرتفيه على مواقع الويب
ويف تطبيقات الهاتف املحمول
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  TIDALب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية TIDAL :
بتاريخ2021/07/06 :
املودعة بالرقم354985 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :تايدل ميوزيك ايه ا�س
وعنوانة  :لكيجاتا  ،53ان� 0187-أو�سلو ،الرنويج
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
برجميات احلا�سوب لال�ستخدام املتعلق بتنزيل وب��ث امل��واد ال�صوتية ع�بر الإن�ترن��ت والأج �ه��زة املحمولة
وال�شبكات الال�سلكية وغريها من �شبكات احلا�سوب واالت�صاالت الإلكرتونية؛ برجميات احلا�سوب لإتاحة
برجمة ال�صوت والن�ص وحمتويات الو�سائط املتعددة الأخرى وتوزيعها ،ويت�ضمن ذلك املو�سيقى واحلفالت
املو�سيقية والأخ �ب��ار والفعاليات الثقافية وال�برام��ج املتعلقة بالرتفيه وال�برام��ج التعليمية ع�بر �شبكات
االت�صاالت؛ الربجميات التي تتيح للم�ستخدمني ت�شغيل وبرجمة املو�سيقى وال�صوت املتعلقني بالرتفيه؛
ملفات بيانات قابلة للتنزيل تت�ضمن املو�سيقى والت�سجيالت ال�صوتية واملحتوى ال�صوتي املتعلق بالرتفيه
والفيديو وغري ذلك من حمتوى الو�سائط املتعددة؛ جميع الب�ضائع املذكورة �أعاله لال�ستخدام فيما يتعلق
بخدمة تدفق حمتوى املو�سيقى والو�سائط املتعددة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  TIDALب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية LINEAGE :
بتاريخ2021/07/07 :
املودعة بالرقم355229 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ان �سي �سوفت كوربوري�شن
وعنوانة �( :سام�سيونغ-دونغ)  ،509تهران-رو ،جاجننام-جو� ،سيول ،جمهورية كوريا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
برجميات �أل�ع��اب ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي؛ قر�ص مدمج ي�ضم ب��رام��ج �أل�ع��اب؛ برجميات �أل�ع��اب حا�سوب قابلة
للتنزيل عرب �شبكة حا�سوب عاملية و�أج�ه��زة ال�سلكية؛ ن�شرة �إلكرتونية قابلة للتنزيل؛ مطبوعات ن�شرات
قابلة للتنزيل بخ�صو�ص الألعاب؛ ق�سائم �ألعاب قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ تطبيقات
برجميات كمبيوتر ،قابلة للتنزيل؛ برجميات �ألعاب للهواتف النقالة قابلة للتنزيل؛ برجميات �ألعاب فيديو؛
لفافات تخزين �ألعاب الفيديو؛ �شرائح الأفالم؛ برامج �ألعاب حا�سوب تفاعلية متعددة الو�سائط؛ برامج �ألعاب
عرب الإنرتنت؛ برامج �ألعاب حا�سوب يتم تنزيلها عرب الإنرتنت؛ برامج �ألعاب تفاعلية؛ ق�سائم �إلكرتونية؛
برجميات �ألعاب الكمبيوتر؛ برامج �ألعاب حا�سوب؛ و�سائط �إلكرتونية ت�ضم برامج �ألعاب حا�سوب
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  LINEAGEباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية INSIGHTS :
بتاريخ2021/07/06 :
املودعة بالرقم355033 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :إن�سايت�س لالبحاث ال�صيدالنية ذ.م.م
وعنوانة  :مدينة خليفة ،جنوب �شرق  ،0 ،04_45مبنى �سي ات�ش لينك لال�ستثمار العقاري� ،أب��و ظبي،
االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية IROS :
بتاريخ2021/07/06 :
املودعة بالرقم355032 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :إن�سايت�س لالبحاث ال�صيدالنية ذ.م.م
وعنوانة  :مدينة خليفة ،جنوب �شرق  ،0 ،04_45مبنى �سي ات�ش لينك لال�ستثمار العقاري� ،أب��و ظبي،
االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
اخلدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات البحث والتطوير؛ التجارب ال�سريرية؛ �إجراء التجارب ال�سريرية
للآخرين؛ الأبحاث الطبية؛ الأبحاث الكيميائية؛ الأبحاث ال�صيدالنية؛ الأبحاث يف جمال اللقاحات؛
الأبحاث ال�سريرية؛ خدمات املختربات؛ البحث العلمي؛ جتميع البيانات لأغرا�ض البحث الطبي؛ جتميع
البيانات لأجل التجارب ال�سريرية ومنها؛ ت�أجري حماكيات ومعدات الت�شخي�ص الطبي؛ خدمات االختبارات
الطبية؛ خدمات االختبارات ال�سريرية؛ خدمات تقدمي الن�صح واال�ست�شارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع
اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  INSIGHTSباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
اخلدمات العلمية والتكنولوجية؛ خدمات البحث والتطوير؛ التجارب ال�سريرية؛ �إجراء التجارب ال�سريرية
للآخرين؛ الأبحاث الطبية؛ الأبحاث الكيميائية؛ الأبحاث ال�صيدالنية؛ الأبحاث يف جمال اللقاحات؛
الأبحاث ال�سريرية؛ خدمات املختربات؛ البحث العلمي؛ جتميع البيانات لأغرا�ض البحث الطبي؛ جتميع
البيانات لأجل التجارب ال�سريرية ومنها؛ ت�أجري حماكيات ومعدات الت�شخي�ص الطبي؛ خدمات االختبارات
الطبية؛ خدمات االختبارات ال�سريرية؛ خدمات تقدمي الن�صح واال�ست�شارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع
اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمة  IROSبالأحرف الالتينية القيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية H :
بتاريخ2021/06/06 :
املودعة بالرقم355012 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :إ�س بي ئي لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة � 131 :سربينج �سرتيت ،فورث فلور ،نيويورك نيويورك  ،10012الواليات املتحدة االمريكية
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
اخلدمات الفندقية؛ خدمات الفنادق للعمالء املف�ضلني؛ الفنادق؛ فنادق املنتجعات؛ خدمات احلانات (البارات)؛ خدمات
�صالة الكوكتيل؛ خدمات املطاعم؛ امل�آدب وخدمات امل�آدب؛ خدمات احلانات ال�صغرية؛ خدمات املقاهي؛ خدمات الكافترييات؛
خدمات حمالت املقاهى؛ خدمات الكانتينات؛ خدمات الوجبات اخلفيفة؛ خدمات حانة النبيذ; خدمات الوجبات ال�سريعة؛
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات تقدمي الطعام وال�شراب والوجبات؛ خدمات الطهي؛ خدمات حت�ضري الطعام؛
اقامة م�ؤقتة؛ حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ؛ تقدمي الطعام؛ �إعداد الطعام وال�شراب والوجبات واملرطبات؛ �إجراء احلجوزات
وحجز الإقامة وخدمات وكاالت توفري الإقامة فيما يتعلق بحجز الفنادق للأ�شخا�ص الذين يريدون مت�ضية عطالتهم
وال�سياح وامل�سافرين؛ خدمات حجز الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات وك��االت ال�سفر للحجز و�إج��راء حجوزات الإقامة والفنادق ؛
تنظيم الطعام وال�شراب والوجبات وتقدمي الطعام حلفالت اال�ستقبال يف الأعرا�س؛ تنظيم �أماكن حفالت اال�ستقبال يف
الأعرا�س ،وحتديداً ،ا�ستئجار مرافق الوالئم واملنا�سبات االجتماعية لإقامة املنا�سبات اخلا�صة ،وحتديدًا ،حفالت اال�ستقبال
يف احلفالت والأعرا�س؛ خدمات رعاية الطفل وتربية الطفل؛ خدمات ال�ضيافة ،وحتديدًا ،الإقامة والطعام وال�شراب؛ توفري
املرافق للم�ؤمترات ،املعار�ض واالجتماعات؛ ت�أجري وحجز الغرف وقاعات االجتماعات؛ ت�أجري الكرا�سي والطاوالت و�أغطية
املائدة والأواين الزجاجية؛ حجز الإقامة يف الفنادق والوجبات؛ خدمات املنتجعات؛ حجز وتوفري الإقامة يف الفنادق والإقامة
امل�ؤقتة و�أماكن املطاعم؛ خدمات حجز الفنادق؛ املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية فيما يتعلق مبا �سبق
و�صف العالمة :العالمة تتكون من �شكل حرف  Hمكون من فروع مت�صلة
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية � :شكل
بتاريخ2021/07/11 :
املودعة بالرقم355378 :
اململكة املتحدة
بيانات الأولوية2021/01/12 UK00003578091 :
ب�إ�سم � :ستاندرد ت�شارترد بي �إل �س
وعنوانة  1 :با�سينجهول �أفينيو ،لندن� ،إي �سي  2يف 5 ،دي دي ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية COLABO DERMATOLOGY :
بتاريخ2021/07/12 :
املودعة بالرقم355485 :
نيوزيالندا
2021/07/28
بيانات الأولوية1182610 :
ب�إ�سم  :دوجال�س فارما�سوتيكالز ليمتد
وعنوانة � :سنرتل بارك دريف  ،لينكولن� ،أوكالند  ، 0610نيوزيلندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16 :
الورق والكرتون؛ �صور فوتوغرافية؛ م�ستلزمات القرطا�سية واملكتب ،با�ستثناء الأثاث؛ مواد ال�صقة للقرطا�سية �أو للأغرا�ض
املنزلية؛ مواد ر�سم ومواد للفنانني؛ ُفرَ�ش دهان �أو تلوين؛ �صفائح و�أغ�شية و�أكيا�س بال�ستيكية للتغليف والتعبئة؛ حروف
الطباعة ،الكلي�شيهـات (الرا�سمات)؛ ورق التغليف والتعبئة؛ مغلف ورقي للتغليف؛ مواد ورقية للقرطا�سية؛ بطاقات تعريفية
ورقية؛ وق كتابة؛ دفاتر ورق كتابة؛ الفتات �إعالنية من ال��ورق املقوى؛ �صناديق من ال��ورق املقوى؛ بطاقات تعريفية من
الورق املقوى؛ التغليق بالورق املقوى؛ بطاقات غري م�شفرة؛ املطبوعات والكتب والكتيبات والكتالوجات واملجالت؛ مطبوعات
دورية؛ �شيكات �سياحية� ،أوامر مالية ،حواالت مالية؛ �شيكات؛ دفاتر ال�شيكات؛ بطاقات الورق املقوى والبطاقات البال�ستيكية؛
مواد يف �شكل مطبوع لت�سجيل برامج الكمبيوتر والبيانات؛ مواد جتليد الكتب؛ قرطا�سية؛ �أدوات كتابة؛ ملفات وجملدات؛
حمافظ م�ستندات؛ املواد التعليمية والتدري�سية (ما عدا الأجهزة).
و�صف العالمة :الطلب هو ملجموعة من ث�لاث عالمات ،حيث العالمة االوىل يف املجموعة عبارة عن �شعار يت�ألف من
احلرفني  Sباللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�شكل كبري ومتداخلني .والعالمة الثانية يف
املجموعة هي عبارة �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�سود .والعالمة الثالثة يف
املجموعة هي عبارة عن �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللون الأبي�ض وبخلفية �سوداء.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
املكمالت الغذائية؛ مكمالت غذائية؛ مكمالت الربوبيوتيك؛ الأل�ي��اف الغذائية؛ الأل�ي��اف الغذائية؛ مكمالت للحمية
الغذائية حتتوي على اجللوكوز؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على الربوتني؛ مكمالت معدنية؛ فيتامينات؛ مكمالت
الفيتامينات؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوى على بزر الكتان؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على الألبومني؛ مكمالت
للحمية الغذائية من الكي�سن؛ امل�ستح�ضرات الدوائية؛ م�ستح�ضرات �صيدالنية؛ الأع�شاب الطبية؛ �أم�صال؛ �إك�سريات
(م�ستح�ضرات �صيدالنية)؛ كب�سوالت للأدوية؛ حبوب ت�سمري الب�شرة؛ حبوب م�ضادة للت�أك�سد؛ حبوب تنحيف؛ م�ستح�ضرات
م�ضادة للطفيليات؛ م�ستح�ضرات املداواة بالأع�شاب للأغرا�ض الطبية؛ م�ستح�ضرات بيطرية؛ م�ستح�ضرات لعالج احلروق؛
م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية؛ مبيدات القراد؛ هيدرا�ستني؛ مقويات (�أدوي��ة)؛ �أقرا�ص دواء لغايات �صيدالنية؛ زيوت
دوائية؛ زيت كبد �سمك القد؛ معجون �أ�سنان طبي؛ �صبغات لغايات طبيبة؛ �صبغة يود؛ �أع�شاب دوائية؛ �أمالح ا�ستحمام لغايات
طبيبة؛ �أمالح ملغاط�س املياه املعدنية؛ �ضمادات �صحية؛ فوط �صحية؛ �سدادات قطنية �صحية؛ كمادات �صحية؛ ال�سراويل
الداخلية ال�صحية؛ �سراويل حتتية ن�سائية ق�صرية �صحية؛ �سراويل �صحية؛ غ�سوالت طبية ملا بعد احلالقة؛ غ�سوالت
لليدين م�ضادة للبكترييا؛ مناديل معقمة؛ مراهم م�سكنة؛ �صابون م�ضاد للبكترييا؛ م�ضادات حيوية؛ م�ستح�ضرات عالج
حب ال�شباب؛ �أم�صال؛ كمادات؛ معقمات؛ مراهم حل��روق ال�شم�س؛ مراهم زئبقية؛ كمادات خ��ردل؛ �أم�لاح مياه معدنية؛
مكمالت معدنية �إىل الغذاء؛ مطهرات؛ �صابون مطهر.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات " "COLABO DERMATOLOGYباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية LINEAGE :
بتاريخ2021/07/07 :
املودعة بالرقم355232 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ان �سي �سوفت كوربوري�شن
وعنوانة �( :سام�سيونغ-دونغ)  ،509تهران-رو ،جاجننام-جو� ،سيول ،جمهورية كوريا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42 :
ت�صميم الربجميات املتعلقة بالتكنولوجيا ثالثية الأبعاد؛ تطوير برجميات الألعاب؛ ت�صميم �شخ�صيات
الألعاب؛ تطوير برجميات ملحتويات الألعاب؛ تطوير تطبيقات �ألعاب (برجميات الألعاب) للهواتف الذكية،
قابلة للتنزيل؛ تطوير برجميات �ألعاب للهاتف املحمولة ،قابلة للتنزيل؛ برجمة احلا�سوب لألعاب الفيديو؛
ت�صميم �شخ�صيات الر�سوم املتحركة؛ ت�صميم �شخ�صيات الأل�ع��اب على الإن�ترن��ت؛ �صيانة م��واق��ع الويب
ال�ستخدامها يف توفري املطبوعات الإلكرتونية وبيعها عرب الإن�ترن��ت؛ ا�ست�ضافة امل��واق��ع على الإنرتنت؛
�صيانة مواقع الويب اخلا�صة بالتجارة الإلكرتونية؛ برجمة احلا�سوب لألعاب احلا�سوب؛ ت�صميم برجميات
�ألعاب احلا�سوب؛ تطوير برجميات �ألعاب احلا�سوب؛ ن�سخ برجميات �ألعاب احلا�سوب؛ �صيانة برجميات �ألعاب
احلا�سوب؛ تطوير عتاد �أجهزة احلا�سوب لأجل �ألعاب احلا�سوب؛ برجمة �ألعاب احلا�سوب
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  LINEAGEباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية LINEAGE :
بتاريخ2021/07/07 :
املودعة بالرقم355230 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ان �سي �سوفت كوربوري�شن
وعنوانة �( :سام�سيونغ-دونغ)  ،509تهران-رو ،جاجننام-جو� ،سيول ،جمهورية كوريا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
خدمات الأل�ع��اب؛ خدمات الأل�ع��اب املقدمة عن طريق تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل؛ توفري
معلومات الألعاب؛ توزيع حمتويات �شخ�صيات الألعاب؛ خدمات الألعاب املقدمة عرب الإنرتنت من �شبكة
الهاتف املحمول؛ خدمات الأل�ع��اب املقدمة عن طريق تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل؛ توفري
املطبوعات الإلكرتونية على الإن�ترن��ت (غ�ير القابلة للتنزيل) عرب الأج�ه��زة املحمولة؛ خدمات الألعاب
على الإنرتنت املقدمة عرب تطبيقات الهاتف املحمول؛ خدمات �ألعاب الهواتف املحمولة؛ خدمات الألعاب
املقدمة على الإن�ترن��ت من �شبكة احلا�سوب؛ خدمات املعلومات املتعلقة بعنا�صر الأل�ع��اب على الإنرتنت؛
توفري عنا�صر الألعاب للألعاب على الإنرتنت؛ خدمات املعلومات املتعلقة ب�شخ�صيات الألعاب على الإنرتنت؛
توفري حمتويات الألعاب عرب الإنرتنت؛ توفري مقاطع الفيديو واملو�سيقى للألعاب عرب الإنرتنت؛ توفري
ال�صور ومقاطع الفيديو ل�شخ�صيات الألعاب عرب الإنرتنت؛ خدمة الألعاب عرب الإنرتنت؛ خدمات الألعاب
الإلكرتونية املقدمة عن طريق الإنرتنت؛ توفري املطبوعات الإلكرتونية على الإنرتنت غري القابلة للتنزيل
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  LINEAGEباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية COLABO DERMATOLOGY :
بتاريخ2021/07/12 :
املودعة بالرقم355484 :
 2021/06/28نيوزيالندا
بيانات الأولوية1182610 :
ب�إ�سم  :دوجال�س فارما�سوتيكالز ليمتد
وعنوانة � :سنرتل بارك دريف  ،لينكولن� ،أوكالند  ، 0610نيوزيلندا
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة؛ كرميات جتميل؛ مناديل جتميل مبللة م�سبقًا؛ غ�سوالت للب�شرة؛
م�ستح�ضرات التجميل؛ مكياج؛ م�ستح�ضرات مكياج؛ بل�سم لل�شعر؛ �أ�صباغ لل�شعر؛ م�ستح�ضرات الوقاية من
ال�شم�س؛ م�ضادات للعرق (مواد تواليت)؛ �أقنعة جتميل؛ بل�سم بخالف امل�ستخدم لأغرا�ض طبية؛ �صابون
حالقة؛ معجون؛ �صابون لإزالة الروائح الكريهة؛ �صناعة العطور؛ منظفات غري طبية لأغرا�ض النظافة
ال�شخ�صية للمناطق احل�سا�سة؛ خ�شب معطر؛ كرميات لل�شفاه؛ مرهم لل�شفاه؛ ماء معطر؛ �أمالح ا�ستحمام
لي�ست لغايات طبية؛ مزيالت �شعر؛ �شمع �إزالة ال�شعر؛ م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر؛ مزيالت الروائح الكريهة
للحيوانات الأليفة؛ زيت الغلتريية؛ زيوت عطرية؛ زيوت �أثريية؛ م�ستح�ضرات تنظيف؛ م�ستح�ضرات �صقل؛
زيت اللوز؛ زيت الورد؛ غ�سوالت فم ،لي�ست لغايات طبية؛ غ�سوالت للمهبل للأغرا�ض ال�صحية ال�شخ�صية
�أو �إزالة العرق؛ م�ستح�ضرات اغت�سال لأغرا�ض �صحية �شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة (مواد تواليت)؛
م�ستخل�صات ع�شبية لأغرا�ض التجميل؛ عطور (زيوت عطرية).
و�صف العالمة :العالمة تتكون من الكلمات " "COLABO DERMATOLOGYباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PUREZZA :
بتاريخ2021/07/11 :
املودعة بالرقم355394 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :دبليو ال �أي (يو كيه) ليمتد
وعنوانة  1 :جرينفل رود ،ميدينهد ،بريك�شاير ،ا�س ال1 6ات�ش ان ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PUREZZA :
بتاريخ2021/07/11 :
املودعة بالرقم355393 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :دبليو ال �أي (يو كيه) ليمتد
وعنوانة  1 :جرينفل رود ،ميدينهد ،بريك�شاير ،ا�س ال1 6ات�ش ان ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
وعية منزلية �أو للمطبخ؛ الأواين الزجاجية واخلزفية والفخارية؛ القوارير؛ �أوعية م�شروبات؛ مربدات
امل�شروبات؛ �أوعية عازلة للحرارة للم�شروبات؛ �أواين لل�شرب
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  PUREZZAب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11 :
�أجهزة التدفئة والتربيد و�إمداد املياه؛ �آالت �صرف مياه ال�شرب؛ فالتر و�أجهزة تنقية و�أجزاء ولوازم للب�ضائع
املذكورة.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  PUREZZAب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Z :
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356332 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
اللحوم املعدة لال�ستهالك الب�شري (طازجة �أو ُمربَّدة �أو جممدة)؛ احليوانات املائية ال�صاحلة للأكل الطازجة
�أو املُربَّدة �أو املجمدة (غري احلية)؛ منتجات اللحوم املعالجَ ة؛ منتجات امل�أكوالت البحرية املعالجَ ة؛ البقول
املحفوظة؛ اخل�ضار والفواكه املعالجَ ة؛ الفواكه املجمدة؛ اخل�ضروات املجمدة؛ البي�ض؛ البي�ض املعا َلج؛
منتجات الألبان؛ زيوت ودهون �صاحلة للأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�سبقًا ،واملرق ،و�أمزجة ال�شوربة؛ طبق
جانبي م�صنوع من فول ال�صويا املخمر (نيم-مونو)؛ رقائق جمففة من الأع�شاب البحرية للر�ش على الأرز
يف املاء ال�ساخن (�أوت�شازوكي-نوري)؛ فيوري كيك(رقائق جمففة من الأ�سماك �أو اللحوم �أو اخل�ضراوات �أو
الأع�شاب البحرية)؛ قطع التوفو املقلية (�أبورا�-آجي)؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد (كوري-دوفو)؛ هالم
م�صنوع من جذر ل�سان ال�شيطان (كوجناك)؛ حليب ال�صويا؛ توفو (فول �صويا خممر)؛ فول ال�صويا املخمر
(ناتو)؛ بروتني لال�ستهالك الب�شري؛ الوجبات اخلفيفة التي �أ�سا�سها الفاكهة �أو اخل�ضراوات �أو الفول �أو
اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن �شعار منمق ب�شكل كبري بعدد م��ن اخل�ط��وط التي ت�شكل احل��رف Z
بالالتينية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ASSET HOMES :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل� /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية !POP IT :

املودعة حتت رقم 357193 :بتاريخ2021 / 8 / 9 :
بيانات الأولوية :
با�ســم � :أ�سيت هومز برافيت ليمتد.
وعنوانه� :أ�سيت �سنرتال � ،أن �إت�ش بابا�س كوندانور جيه �إن  ،م��ارادو بي � .أو� ،أرناكوالم  ،بن – 682304
كرياال  ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة " ASSET HOMES " :بحروف التينية ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 357039 :بتاريخ2021 / 8 / 5 :
بيانات الأولوية :
با�ســم  :فوك�س مايند جروب ليمتد.
وعنوانه� 5530 :سانت باتريك  ،الوحدة  ، 1104مونرتيال كيبيك كندا � 8 ،إيه � 1إي � 4إت�ش.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللعب و�أدوات اللعب � ،ألعاب الفيديو � ،أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري الواردة
يف فئات �أخرى ،زينة لأ�شجار عيد امليالد.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 28
و�صف العالمة !POP IT :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية ع��ن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ASSET HOMES :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية ع��ن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ASSET HOMES :

املودعة حتت رقم 357195 :بتاريخ2021 / 8 / 9 :
بيانات الأولوية :
با�ســم � :أ�سيت هومز برافيت ليمتد.
وعنوانه� :أ�سيت �سنرتال � ،أن �إت�ش بابا�س كوندانور جيه �إن  ،مارادو بي � .أو� ،أرناكوالم  ،بن –  682304كرياال
 ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أوالتجميع.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 37
و�صف العالمة " ASSET HOMES " :بحروف التينية ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 357194 :بتاريخ2021 / 8 / 9 :
بيانات الأولوية :
با�ســم � :أ�سيت هومز برافيت ليمتد.
وعنوانه� :أ�سيت �سنرتال � ،أن �إت�ش بابا�س كوندانور جيه �إن  ،مارادو بي � .أو� ،أرناكوالم  ،بن –  682304كرياال
 ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 36
و�صف العالمة " ASSET HOMES " :بحروف التينية ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية BAO MI :
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356351 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :كرياتينج كوليناري كومينيتيز ال ال �سي
وعنوانة � 131 :سربينج �سرتيت ،فورث فلور ،نيويورك ،نيويورك 10012
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43 :
املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام وال�شراب؛ خدمات �إع��داد الطعام؛ توفري املطابخ ال�شبح ال�ستخدامها
يف �إع��داد الوجبات وامل�شروبات لال�ستهالك خ��ارج املكان مع خدمات تو�صيل الطعام؛ مطاعم ت�ضم خدمة
التو�صيل �إىل املنازل؛ خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات املطاعم والبارات ويت�ضمن ذلك خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات املُعَدة للأخذ واحلمل؛ خدمات املطاعم ،وحت��دي�دًا ،تقدمي الأطعمة وامل�شروبات
لال�ستهالك داخل وخارج املكان؛ خدمات املطاعم ،ويت�ضمن ذلك خدمة تقدمي الطعام على الطاوالت داخل
املطاعم وخدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات تقدمي الطعام يف
مطاعم الوجبات ال�شعبية ال�سريعة؛ خدمات تقدمي الطعام وال�شراب
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمات  BAO MIبالأحرف الالتينية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية SILKAMINO :
بتاريخ2021/07/28 :
املودعة بالرقم356505 :
 2021/01/28الواليات املتحدة الأمريكية
90495147
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :شي�سيدو امرييكا�س كوربوري�شن
وعنوانة  :تنث فلور 301 ،روت  17نورث ،روذرفورد ،نيو جري�سي  ،07070الواليات املتحدة االمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
�أقنعة ال�شعر؛ �شامبو وبل�سم لل�شعر؛ م�ستح�ضرات غري طبية للعناية بال�شعر
و��ص��ف ال �ع�لام��ة :ت�ت�ك��ون ال�ع�لام��ة م��ن كلمة ( )SILKAMINOم�ك�ت��وب��ة ب �ح��روف قيا�سية باللغة
الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية ع��ن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية !GO POP :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية ع��ن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  Tamar'ain :مترين

املودعة حتت رقم 357416 :بتاريخ2021 / 8 / 14 :
بيانات الأولوية :
با�ســم  :فوك�س مايند جروب ليمتد.
وعنوانه� 5530 :سانت باتريك الوحدة  ، 1104مونرتيال  ،كيبيك  ،كندا � 8 ،إيه � 1إي � 4إت�ش.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللعب و�أدوات اللعب� ،أجهزة �ألعاب الفيديو � ،أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري
الواردة يف فئات �أخرى ،زخارف �شجرة عيد امليالد.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 28
و�صف العالمة " !GO POP " :بحروف التينية ب�شكل مميز و عالمة التعجب .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 357415 :بتاريخ2021 / 8 / 14 :
بيانات الأولوية :
با�ســم  :كرو�سنج�س �إنرتنا�شونال د�سرتبيو�شن ( �ش.م.ح.).
وعنوانه� :ص.ب  ، 122044ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون املعدة للأكل.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 29
و�صف العالمة " :مترين  " Tamar'ainبحروف عربية و التينية ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية ع��ن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PCMK Industries FZ-LLC :

املودعة حتت رقم 357918 :بتاريخ2021 / 8 / 23 :
بيانات الأولوية :
با�ســم � :ساجال جارج.
عنوانه :الدور بي � ،شقة رقم بي –  308ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة " PCMK Industries FZ-LLC " :بحروف التينية ب�شكل مميز و ر�سم �أربعة
�أحرف التينية ب�شكل مميز و العالمة باللون الأ�سود و الر�صا�صي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية بطلب
لت�سجيل بيانات العالمة التجارية ZIELINSKI & ROZEN PERFUMERIE :

املودعة حتت رقم 357457 :بتاريخ2021 / 8 / 15 :
بيانات الأولوية :
با�ســم  :زیلین�سكي �أند روزن بریفیومریي ( �شركة ذات م�سئولية حمدودة ).
عنوانه :الرمز الربیدي  ، 111033مو�سكو� ،سامو َكتنایا �سرتيت  ،هاو�س ، 4املبنى ، 6رو�سيا الإحتادية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
العنرب (عطر)؛ عطريات (زيوت عطرية)؛ م�ستح�ضرات تعطري الهواء �أكيا�س لتعطري الكتان .ماء معطر ماء جافيل ماء اخلزامى
ماء املرحا�ض جل التدليك  ،بخالف الأغرا�ض الطبية ؛ الهليوتروبني .جريانيول .مزيالت العرق للب�شر �أو للحيوانات ؛ نا�شرات
ال�ه��واء العطر الق�صب .خ�شب معطر ال�ع�ط��ور� .صناعة العطور �أي��ون��ون (ال�ع�ط��ور) ؛ مكيفات ال�شعر ك��رمي��ات التجميل عطور؛
م�ستح�ضرات ال�شعر امل�ستح�ضرات لأغرا�ض التجميل .م�ستح�ضرات ما بعد احلالقة �أقنعة التجميل زيوت للعطور والروائح .زيوت
لأغرا�ض التجميل .زيوت املراحي�ض .الزيوت الأ�سا�سية؛ الزيوت الأ�سا�سية من خ�شب الأرز .زيوت الليمون الأ�سا�سية زيوت �أ�سا�سية
من الكباد .زيوت لأغرا�ض التنظيف .زيت الربغموت زيت اجلولرثيا زيت اليا�سمني زيت الالفندر؛ زيت اللوز؛ زيت ال��ورد حليب
اللوز لأغرا�ض التجميل .حليب التنظيف لأغرا�ض املرحا�ض ؛ امل�سك (العطور) ؛ �صابون؛ �صابون مزيل العرق �صابون احلالقة
كعك من �صابون التواليت �صابون اللوز النعناع للعطور جمموعات م�ستح�ضرات التجميل ماء كولونيا؛ قواعد عطور الزهور .عيدان
البخور؛ م�ستح�ضرات التجميل للحمامات .م�ستح�ضرات اال�ستحمام  ،لي�ست للأغرا�ض الطبية ؛ م�ستح�ضرات الكوالجني لأغرا�ض
التجميل .م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض التجميل ؛ الأن�سجة امل�شبعة مب�ستح�ضرات التجميل ؛ مناديل م�شربة مب�ستح�ضرات �إزالة
املكياج ؛ �سافرول� .شموع التدليك لأغرا�ض التجميل ؛ جمففات (العطور)؛ �أمالح اال�ستحمام  ،لي�ست للأغرا�ض الطبية ؛ حم�ضرات
التبخري (العطور)؛ م�ستح�ضرات التجميل؛ م�ستح�ضرات التجميل للأطفال .م�ستح�ضرات الغ�سل للأغرا�ض ال�صحية ال�شخ�صية
�أو مزيل العرق (�أدوات الزينة) ؛ م�ضادات التعرق (�أدوات النظافة) ؛ م�ستح�ضرات التجميل م�ستح�ضرات التجميل النباتية .بودرة
التلك ال�ستخدام املرحا�ض� .أعواد قطنية لأغرا�ض التجميل .تربني (زيوت �أ�سا�سية) ؛ ال�شامبو .ال�شامبو اجلاف م�ستخل�صات ع�شبية
لأغرا�ض التجميل .مقتطفات من الزهور (العطور) ؛ اجلواهر الأثريي جوهر باديان جوهر النعناع (الزيت العطري).
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 3
و�صف العالمة " ZIELINSKI & ROZEN PERFUMERIE "" :بحروف التينية ب�شكل مميز
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات العالمات
التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية HIVISION :

قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 309851 :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية � :شكل
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356338 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
قهوة (حمم�صة �أو م�سحوقة �أو حمببة �أو يف م���ش��روب��ات)؛ ك��اك��او (حمم�ص �أو م�سحوق �أو حمبب �أو يف
م�شروبات)؛ حبوب القهوة غري املحم�صة؛ �شاي؛ توابل (ع��دا ال�ب�ه��ارات)؛ ب�ه��ارات؛ م�ستح�ضرات عطرية
للطعام ،ولي�ست من الزيوت العطرية؛ �أرز مق�شر؛ �شوفان مق�شر؛ �شعري مق�شر؛ دقيق؛ جلوتني للطعام؛
م�ستح�ضرات احللوب؛ زالبية �صينية حم�شوة (جيوزا ،مطبوخة)؛ زالبية �صينية على البخار (�شوماي،
مطبوخة)؛ �سو�شي؛ كرات مقلية من خليط خمي�ض اللنب مع قطع �صغرية من الأخطبوط (تاكوياكي)؛
وجبات غ��داء معلبة تتكون من �أرز مع �إ�ضافة حلوم �أو �سمك �أو خ�ضروات؛ رافيويل؛ احللويات واحللوى
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�صوليا واملك�سرات؛ حلويات؛ اخلبز
والكعك؛ ال�سندوي�شات؛ كعك على البخار حم�شو باللحم املفروم (�شوكا-ماجنو)؛ هامربجر (�سندوي�شات)؛
بيتزا؛ �سندوي�شات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ �أمزجة احللويات الفورية؛ �أمزجة الآي�س كرمي؛ �أمزجة ال�شربات؛
ال�شوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�سحوق اخلمرية؛ كوجي (�أرز مملح خممر) ،خمرية؛ م�سحوق اخلبيز؛
ثلج؛ منتج �أرز ثانوي للطعام (�سيك لي�س).
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  STARZENمكتوبة ب�أحرف يابانية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية STARZEN :
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356335 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
قهوة (حمم�صة �أو م�سحوقة �أو حمببة �أو يف م���ش��روب��ات)؛ ك��اك��او (حمم�ص �أو م�سحوق �أو حمبب �أو يف
م�شروبات)؛ حبوب القهوة غري املحم�صة؛ �شاي؛ توابل (ع��دا ال�ب�ه��ارات)؛ ب�ه��ارات؛ م�ستح�ضرات عطرية
للطعام ،ولي�ست من الزيوت العطرية؛ �أرز مق�شر؛ �شوفان مق�شر؛ �شعري مق�شر؛ دقيق؛ جلوتني للطعام؛
م�ستح�ضرات احللوب؛ زالبية �صينية حم�شوة (جيوزا ،مطبوخة)؛ زالبية �صينية على البخار (�شوماي،
مطبوخة)؛ �سو�شي؛ كرات مقلية من خليط خمي�ض اللنب مع قطع �صغرية من الأخطبوط (تاكوياكي)؛
وجبات غ��داء معلبة تتكون من �أرز مع �إ�ضافة حلوم �أو �سمك �أو خ�ضروات؛ رافيويل؛ احللويات واحللوى
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�صوليا واملك�سرات؛ حلويات؛ اخلبز
والكعك؛ ال�سندوي�شات؛ كعك على البخار حم�شو باللحم املفروم (�شوكا-ماجنو)؛ هامربجر (�سندوي�شات)؛
بيتزا؛ �سندوي�شات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ �أمزجة احللويات الفورية؛ �أمزجة الآي�س كرمي؛ �أمزجة ال�شربات؛
ال�شوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�سحوق اخلمرية؛ كوجي (�أرز مملح خممر) ،خمرية؛ م�سحوق اخلبيز؛
ثلج؛ منتج �أرز ثانوي للطعام (�سيك لي�س).
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  STARZENخمططه ب�أحرف التينية منمقه ب�شكل كبري
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

بتاريخ2019/04/17 :

با�ســم :لو�س بيلري انرتنا�شيونال ال تي دي.
وعنوانه 12 :مرييوين �سكوير ،دبلن � ،2إيرلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�شروبات غري كحولية
الواقـعة بالفئة32 :
و�صف العالمة� :شكل م�ستطيل منحني الأ�ضالع باللون الأ�سود حماط ب�إطار �أبي�ض و�أ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 358401 :بتاريخ2021 / 8 / 30 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :م�صطفى بوفادي �شاليل.
وعنوانه� :ص.ب 379432 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
تركيب و�إ��ص�لاح �أج�ه��زة تكييف ال�ه��واء  ،تركيب و�إ��ص�لاح الإن��ذار �ضد ال�سرقة � ،صيانة و�إ��ص�لاح  ،تركيب
و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة الكمبيوتر  ،وتركيب الأجهزة الكهربائية و�إ�صالحها  ،وتركيب و�إ�صالح معدات
املطبخ واملنتجات والتلفزيونات الدائرة املغلقة والهاتف و ( EPBAXالتبادل الأوتوماتيكي لفرع خا�ص
�إلكرتوين) والأنظمة الكهربائية وامليكانيكية والأجهزة والأدوات ال�صحية وال�سباكة ومواد البناء والأن�شطة
الأخرى ذات ال�صلة بالإ�صالح و الرتكيب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 37
و�صف العالمة " HIVISION " :بحروف التينية ب�شكل مميز بالألوان الذهبي و الأحمر و الأ�سود
و الربتقايل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية � :شكل
بتاريخ2021/07/11 :
املودعة بالرقم355379 :
اململكة املتحدة
بيانات الأولوية2021/01/12 UK00003578091 :
ب�إ�سم � :ستاندرد ت�شارترد بي �إل �س
وعنوانة  1 :با�سينجهول �أفينيو ،لندن� ،إي �سي  2يف 5 ،دي دي ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36 :
الت�أمني؛ ال�ش�ؤون املالية؛ ال�ش�ؤون النقدية؛ �ش�ؤون العقارات؛ اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت؛ املعامالت امل�صرفية عرب
الإن�ترن��ت؛ اخلدمات امل�صرفية املحو�سبة؛ اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف املحمول؛ اخلدمات امل�صرفية املقدمة لدفع
الفواتري عرب الهاتف؛ اخلدمات املالية وامل�صرفية واالئتمانية؛ خدمات تبادل ال�سلع؛ خدمات الت�أمني والت�أمني على احلياة؛
خدمات ال�سم�سرة يف جمال الت�أمني؛ معلومات الت�أمني؛ اخلدمات االكتوارية؛ التقييمات والتقديرات املالية للممتلكات؛
خدمات اال�ستحواذ على املمتلكات و�إدارت�ه��ا؛ ا�ستئجار وت�أجري و�شراء املمتلكات؛ �إدارة ال�ش�ؤون املالية؛ خدمات امل�ؤمتنني؛
خدمات جمع التربعات اخلريية؛ �إدارة ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات ال�صناديق امل�شرتكة؛ خدمات �إدارة النقد؛ خدمات
�شراء ال��دي��ون؛ خدمات خ�صم الفواتري؛ خدمات �صرف النقد؛ خدمات القرو�ض؛ قرو�ض (مت��وي��ل)؛ قرو�ض مق�سَّ طة؛
خدمات الرهن العقاري؛ خدمات �سم�سرة الرهن العقاري؛ خدمات �ضمان القرو�ض؛ خدمات ال�ضمان ب�سندات الكفالة؛
اخلدمات االئتمانية؛ متويل الت�أجري املنتهي بالتمليك ،متويل اال�ستئجار املنتهي بالتمليك؛ خدمات بطاقات االئتمان،
وبطاقات القيد على احل�ساب ،وبطاقات ال�صرف الآيل للنقد ،وبطاقات �ضمان ال�شيكات ،وبطاقات الدفع ،وبطاقات اخل�صم؛
خدمات ت�سجيل بطاقات االئتمان ،وبطاقات القيد على احل�ساب ،وبطاقات ال�صرف الآيل للنقد ،وبطاقات �ضمان ال�شيكات،
وبطاقات اخل�صم ،وبطاقات الدفع وبطاقات التمويل وبطاقات ال�شراء؛ خدمات ا�ستبدال البطاقة والنقد؛ خدمات م�شاريع
امل�ستخدم الت�شجيعية املتعلقة با�ستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات القيد على احل�ساب ،وبطاقات ال�صرف الآيل للنقد،
وبطاقات اخل�صم ،وبطاقات ال��دف��ع وبطاقات التمويل وبطاقات ال���ش��راء؛ ت��أج�ير وا�ستئجار م�ع��دات معاجلة البطاقات
التمويلية والبيانات املتعلقة بها؛ خدمات معاجلة البيانات املتعلقة مبعامالت البطاقات وعمليات الدفع الأخرى؛ خدمات
توفري التمويل و��ص��رف العملة وحت��وي��ل ال�ن�ق��ود؛ خ��دم��ات ت��داول العملة وخ��دم��ات حم�لات ال�صرافة؛ خ��دم��ات ال�صرف
الأجنبي؛ خدمات البنوك التجارية واال�ستثمارية؛ خدمات الإي��داع؛ خدمات اال�ستثمار واالدخ��ار؛ خدمات بنوك التوفري؛
ا�ستثمار الأموال؛ خدمات �إدارة اال�ستثمار؛ ال�سم�سرة يف ال�سندات والأوراق املالية وال�سلع والعمليات �آجلة الت�سليم؛ خدمات
و�ساطة الأوراق املالية؛ خدمات �صنع ال�سوق؛ خدمات تقييم الأوراق املالية؛ خدمات اكتتاب الأ�سهم؛ خدمات �إقرا�ض الأوراق
املالية؛ خدمات حت�صيل الأرب ��اح؛ خدمات حت�صيل املدفوعات؛ خدمات الدفع الإل�ك�تروين؛ حتويل الأم��وال �إلكرتونيًا؛
خدمات االكتتاب؛ خدمات ت�أمني الوحدة؛ خدمات الثقة اال�ستثمارية؛ خدمات الأوراق املالية؛ خدمات التخطيط حلقوق
امل�ساهمني ال�شخ�صية؛ اخلدمات ال�ضريبية؛ خدمات التخطيط املايل وخدمات اال�ست�شارات اال�ستثمارية؛ خدمات اال�ستثمار
والإدارة املالية؛ خدمات الأبحاث التمويلية؛ التحليل املايل؛ خدمات ودائع التقاعد؛ توفري املعلومات املالية؛ خدمات توفري
املعلومات املالية عرب موقع الويب؛ خدمات حتويل الأموال الإلكرتونية؛ حفظ و�إدارة وتقييم اال�ستثمارات؛ خدمات وكاالت
ال�ضمان امل��وازي؛ خدمات حماية الأوراق املالية؛ خدمات حفظ الأم��ان��ات؛ خدمات متويل التجارة؛ توفري احل�سومات يف
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة للآخرين بوا�سطة ا�ستخدام بطاقة الع�ضوية؛ الكفاالت املالية؛ الكفالة املالية للتعليم �أو التدريب �أو
الرتفيه �أو الأن�شطة الريا�ضية �أو الثقافية؛ اخلدمات املالية ،وحتديدًا ،توفري عملة افرتا�ضية لي�ستخدمها �أع�ضاء جمتمع
عرب الإن�ترن��ت عرب �شبكة كمبيوتر عاملية؛ تقدمي خدمات ال�ت��داول واال�ستثمار للعملة االفرتا�ضية؛ خدمات املعلومات
واال�ست�شارات والن�صح فيما يتعلق بكل ما �سبق.
و�صف العالمة :الطلب هو ملجموعة من ث�لاث عالمات ،حيث العالمة االوىل يف املجموعة عبارة عن �شعار يت�ألف من
احلرفني  Sباللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�شكل كبري ومتداخلني .والعالمة الثانية يف
املجموعة هي عبارة �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�سود .والعالمة الثالثة يف
املجموعة هي عبارة عن �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللون الأبي�ض وبخلفية �سوداء.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 6أكتوبر  2021العدد 13359
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية � :شكل
بتاريخ2021/07/11 :
املودعة بالرقم355377 :
اململكة املتحدة
بيانات الأولوية2021/01/12 UK00003578091 :
ب�إ�سم � :ستاندرد ت�شارترد بي �إل �س
وعنوانة  1 :با�سينجهول �أفينيو ،لندن� ،إي �سي  2يف 5 ،دي دي ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�سحية والفوتوغرافية وال�سينمائية وال�سمعب�صرية والب�صرية واخلا�صة
بالوزن والقيا�س والإ�شارة والك�شف واالختبار والفح�ص و�إنقاذ احلياة والتدري�س؛ �أجهزة و�أدوات خا�صة بتوزيع �أو ا�ستخدام
الكهرباء من حيث تو�صيلها �أو ت�شغيلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو تنظيمها �أو �ضبطها؛ �أجهزة و�أدوات لت�سجيل ال�صوت �أو
ال�صور �أو البيانات �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها �أو معاجلتها؛ الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتحميل ،برجميات الكمبيوتر ،و�سائط
تخزين وت�سجيل فارغة رقمية �أو تناظرية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ �آالت ت�سجيل النقد ،الآالت احلا�سبة؛
�أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛ بدالت الغو�ص و�أقنعة الغوا�صني� ،سدادات �أذن للغوا�صني ،مالقط �أنفية
للغوا�صني وال�سباحني ،قفازات الغوا�صني� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء؛ �أجهزة �إطفاء احلريق؛ �أجهزة ملعاجلة معامالت
البطاقات والبيانات املتعلقة بها ومعاجلة عمليات الدفع؛ �أجهزة فح�ص البيانات املحفوظة يف بطاقات م�شفرة مغناطي�سيًا؛
�أجهزة التحقق الإلكرتوين؛ البطاقات امل�شفرة؛ البطاقات الذكية الفارغة؛ بطاقات دوائر متكاملة فارغة (بطاقات ذكية
فارغة)؛ اخلراطي�ش والأقرا�ص والأ�شرطة والبطاقات ومواد الت�سجيل الأخرى ،كل ذلك جلمع البيانات و�/أو معاجلتها و/
�أو تخزينها وحلمل برامج الكمبيوتر والبيانات؛ حامالت البيانات املغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل؛ ت�سجيالت الفيديو؛ �أجهزة
لإدخال البيانات و�/أو �إخراجها و�/أو معاجلتها؛ معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة كمبيوتر؛ برجميات وبرامج الكمبيوتر؛
برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر؛ عتاد �أج�ه��زة كمبيوتر؛ ذاك��رات كمبيوتر؛ �أج�ه��زة حو�سبة و�أج�ه��زة طباعة؛ بطاقات
ممغنطة؛ بطاقات م�شفرة مغناطي�سيًا وذكية (قابلة للربجمة)؛ بطاقات حتمل دوائ��ر متكاملة؛ �أجهزة ات�صال عن بُعد،
هواتف؛ �أجهزة لفك ت�شفري (قراءة) البطاقات امل�شفرة؛ �أجهزة قراءة البطاقات؛ �آالت قراءة بطاقات الدوائر املتكاملة؛ �أجهزة
ق��راءة البطاقات الذكية؛ �أجهزة ق��راءة البطاقات ذات الرقاقة؛ رقائق الدوائر املتكاملة؛ برجميات التطبيقات؛ ماكينات
ال�صراف الآيل؛ ماكينات ال�صرافة والنقدية الآلية؛ البطاقات امل�صرفية (امل�شفرة �أو املمغنطة) لأغرا�ض االئتمان �أو اخل�صم؛
البطاقات امل�صرفية القابلة للقراءة �آليًا؛ بطاقات ال�شحن (امل�شفرة �أو املمغنطة)؛ بطاقات الدوائر املتكاملة (بطاقات ذكية)؛
بطاقات الكمبيوتر (الذكية)؛ البطاقات الذكية (البطاقات القابلة للقراءة �آليًا)؛ بطاقات التخزين (البطاقات الذكية)؛
بطاقات حتتوي على �شرائح �إلكرتونية؛ البطاقات امل�شفرة تت�ضمن خ�صائ�ص �أمنية لأغرا�ض التوثيق �أو التحقق من الهوية؛
من�ش�آت م�صرفية �إلكرتونية؛ �أجهزة م�صرفية ذاتية اخلدمة؛ �أجهزة �أمنية لربامج الكمبيوتر؛ تطبيقات برجميات ال�شبكات
وتكون عبارة عن برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل)؛ برجميات �ألعاب الكمبيوتر؛
تطبيقات برجميات كمبيوتر ،قابلة للتنزيل؛ برجميات كمبيوتر ،م�سجلة؛ من�صات برجميات الكمبيوتر امل�سجلة �أو القابلة
للتنزيل؛ �أجهزة بينية لأجهزة الكمبيوتر؛ �أجهزة ال�شحن؛ �أجهزة �شحن البطاريات؛ وحدات القدرة الكهربائية؛ �أجهزة �إمداد
القدرة الكهربائية (ما عدا املولدات)؛ قواعد البيانات (من�شورات �إلكرتونية)؛ من�شورات �إلكرتونية قابلة للتنزيل؛ من�شورات
�إلكرتونية مبا يف ذلك تلك التي تباع وتوزع على الإنرتنت؛ بطاقات ال�شيكات امل�صرفية (امل�شفرة �أو املمغنطة)؛ الربجميات
والتطبيقات للأجهزة املحمولة؛ تطبيقات برجمية لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام
مع الأجهزة املحمولة.
و�صف العالمة :الطلب هو ملجموعة من ث�لاث عالمات ،حيث العالمة االوىل يف املجموعة عبارة عن �شعار يت�ألف من
احلرفني  Sباللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�شكل كبري ومتداخلني .والعالمة الثانية يف
املجموعة هي عبارة �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�سود .والعالمة الثالثة يف
املجموعة هي عبارة عن �شعار يت�ألف من احلرفني  Sو Cمميزين ب�شكل كبري ومتداخلني باللون الأبي�ض وبخلفية �سوداء.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية � :شكل
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356336 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
اللحوم املعدة لال�ستهالك الب�شري (طازجة �أو ُمربَّدة �أو جممدة)؛ احليوانات املائية ال�صاحلة للأكل الطازجة
�أو املُربَّدة �أو املجمدة (غري احلية)؛ منتجات اللحوم املعالجَ ة؛ منتجات امل�أكوالت البحرية املعالجَ ة؛ البقول
املحفوظة؛ اخل�ضار والفواكه املعالجَ ة؛ الفواكه املجمدة؛ اخل�ضروات املجمدة؛ البي�ض؛ البي�ض املعا َلج؛
منتجات الألبان؛ زيوت ودهون �صاحلة للأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�سبقًا ،واملرق ،و�أمزجة ال�شوربة؛ طبق
جانبي م�صنوع من فول ال�صويا املخمر (نيم-مونو)؛ رقائق جمففة من الأع�شاب البحرية للر�ش على الأرز
يف املاء ال�ساخن (�أوت�شازوكي-نوري)؛ فيوري كيك(رقائق جمففة من الأ�سماك �أو اللحوم �أو اخل�ضراوات �أو
الأع�شاب البحرية)؛ قطع التوفو املقلية (�أبورا�-آجي)؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد (كوري-دوفو)؛ هالم
م�صنوع من جذر ل�سان ال�شيطان (كوجناك)؛ حليب ال�صويا؛ توفو (فول �صويا خممر)؛ فول ال�صويا املخمر
(ناتو)؛ بروتني لال�ستهالك الب�شري؛ الوجبات اخلفيفة التي �أ�سا�سها الفاكهة �أو اخل�ضراوات �أو الفول �أو
اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  STARZENمكتوبة ب�أحرف يابانية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 6أكتوبر  2021العدد 13359
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Z :
بتاريخ 2021/07/27 :بيانات الأولوية:
املودعة بالرقم356333 :
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30 :
قهوة (حمم�صة �أو م�سحوقة �أو حمببة �أو يف م���ش��روب��ات)؛ ك��اك��او (حمم�ص �أو م�سحوق �أو حمبب �أو يف
م�شروبات)؛ حبوب القهوة غري املحم�صة؛ �شاي؛ توابل (ع��دا ال�ب�ه��ارات)؛ ب�ه��ارات؛ م�ستح�ضرات عطرية
للطعام ،ولي�ست من الزيوت العطرية؛ �أرز مق�شر؛ �شوفان مق�شر؛ �شعري مق�شر؛ دقيق؛ جلوتني للطعام؛
م�ستح�ضرات احللوب؛ زالبية �صينية حم�شوة (جيوزا ،مطبوخة)؛ زالبية �صينية على البخار (�شوماي،
مطبوخة)؛ �سو�شي؛ كرات مقلية من خليط خمي�ض اللنب مع قطع �صغرية من الأخطبوط (تاكوياكي)؛
وجبات غ��داء معلبة تتكون من �أرز مع �إ�ضافة حلوم �أو �سمك �أو خ�ضروات؛ رافيويل؛ احللويات واحللوى
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�صوليا واملك�سرات؛ حلويات؛ اخلبز
والكعك؛ ال�سندوي�شات؛ كعك على البخار حم�شو باللحم املفروم (�شوكا-ماجنو)؛ هامربجر (�سندوي�شات)؛
بيتزا؛ �سندوي�شات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ �أمزجة احللويات الفورية؛ �أمزجة الآي�س كرمي؛ �أمزجة ال�شربات؛
ال�شوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�سحوق اخلمرية؛ كوجي (�أرز مملح خممر) ،خمرية؛ م�سحوق اخلبيز؛
ثلج؛ منتج �أرز ثانوي للطعام (�سيك لي�س).
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن �شعار منمق ب�شكل كبري بعدد م��ن اخل�ط��وط التي ت�شكل احل��رف Z
بالالتينية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 6أكتوبر  2021العدد 13359
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية STARZEN :
بتاريخ2021/07/27 :
املودعة بالرقم356334 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم � :ستارزن كو .ال تي دي.
وعنوانة  :كونان بيلدجن ،7-5-2 ،كونان ،ميناتو-كو ،طوكيو ،0075-108 ،اليابان
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29 :
اللحوم املعدة لال�ستهالك الب�شري (طازجة �أو ُمربَّدة �أو جممدة)؛ احليوانات املائية ال�صاحلة للأكل الطازجة
�أو املُربَّدة �أو املجمدة (غري احلية)؛ منتجات اللحوم املعالجَ ة؛ منتجات امل�أكوالت البحرية املعالجَ ة؛ البقول
املحفوظة؛ اخل�ضار والفواكه املعالجَ ة؛ الفواكه املجمدة؛ اخل�ضروات املجمدة؛ البي�ض؛ البي�ض املعا َلج؛
منتجات الألبان؛ زيوت ودهون �صاحلة للأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�سبقًا ،واملرق ،و�أمزجة ال�شوربة؛ طبق
جانبي م�صنوع من فول ال�صويا املخمر (نيم-مونو)؛ رقائق جمففة من الأع�شاب البحرية للر�ش على الأرز
يف املاء ال�ساخن (�أوت�شازوكي-نوري)؛ فيوري كيك(رقائق جمففة من الأ�سماك �أو اللحوم �أو اخل�ضراوات �أو
الأع�شاب البحرية)؛ قطع التوفو املقلية (�أبورا�-آجي)؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد (كوري-دوفو)؛ هالم
م�صنوع من جذر ل�سان ال�شيطان (كوجناك)؛ حليب ال�صويا؛ توفو (فول �صويا خممر)؛ فول ال�صويا املخمر
(ناتو)؛ بروتني لال�ستهالك الب�شري؛ الوجبات اخلفيفة التي �أ�سا�سها الفاكهة �أو اخل�ضراوات �أو الفول �أو
اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  STARZENخمططه ب�أحرف التينية منمقه ب�شكل كبري
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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�أحمد بن �سعيد يطلع على ريادة �إمباور يف تربيد املناطق عامليا
•• دبي -وام:

زار �سمو ال�شيخ �أح �م��د ب��ن �سعيد �آل
مكتوم رئي�س املجل�س الأع�ل��ى للطاقة
يف دب��ي ورئي�س اللجنة العليا لإك�سبو
 2020دبي من�صة م�ؤ�س�سة الإمارات
لأن�ظ�م��ة ال�ت�بري��د امل��رك��زي “�إمباور”
�أك�ب�ر م ��زود خل��دم��ات ت�بري��د املناطق
ب��ال�ع��امل يف معر�ض تكنولوجيا املياه
والطاقة والبيئة “ويتيك�س ”2021
مب��رك��ز امل �ع ��ار� ��ض اجل ��دي ��د يف موقع
احل ��دث ال ��دويل �إك���س�ب��و  2020دبي
ح �ي��ث اط �ل��ع � �س �م��وه ع �ل��ى التطورات

النوعية يف م�شاريع امل�ؤ�س�سة والتقنيات
امل�ب�ت�ك��رة ال �ت��ي تتبعها ل��دع��م ريادتها
العاملية يف �صناعة تربيد املناطق على
م�ستوى العامل .وا�ستمع �سموه خالل
ال��زي��ارة ل�شرح مف�صل م��ن �أح�م��د بن
�شعفار الرئي�س التنفيذي لـ”�إمباور”
ع��ن �إجن ��ازات امل�ؤ�س�سة خ�لال الأعوام
و�أبرزها حمركات الأداء املايل امل�ستدام
ال��ذي تنهجه “�إمباور” وال��ذي �أثمر
 3.4%منواً يف �أرباحها مببلغ 901
م�لاي�ين دره ��م يف  2020اىل جانب
امل �ك��ان��ة ال�ع��امل�ي��ة امل��رم��وق��ة ال �ت��ي باتت
امل�ؤ�س�سة حتتلها مم��ا �أه�ل�ه��ا لرت�سيخ

�صدارتها العاملية ل�صناعة التربيد يف
العام ب�إبرامها �صفقتي ا�ستحواذ على
�أن�شطة تربيد مناطق نخيل ومدينة
م �ي��دان بقيمة اج�م��ال�ي��ة وا�ستثمارات
م�ستقبلية ت�صل اىل  2.5مليار درهم
لت�صل �إجمايل الطاقة لـ “�إمباور” يف
نهاية العام  2021اىل 1,853,000
ط ��ن ت�ب�ري ��د ل� �ت ��زود  1,633مبنى
يف ق� �ط ��اع ��ات خم �ت �ل �ف��ة وزي� � � ��ادة عدد
متعامليها اىل 160,000متعامل
مما رفع احل�صة ال�سوقية لـ “�إمباور”
�إىل .79.5%
ك�م��ا اط �ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى �أه ��م امل�شاريع

املنجزة وقيد الإجن��از التي تنه�ض بها
امل�ؤ�س�سة ومن بينها حمطات التربيد
اجلديدة وعمليات تو�سيع �شبكة تربيد
امل �ن��اط��ق .اىل ج��ان��ب ع��ر���ض خلطط
وتطلعات امل�ؤ�س�سة للعقد احل ��ايل يف
ت��وظ�ي��ف التقنيات الع�صرية لتوفري
خدمات تربيد املناطق �صديقة البيئة.
وا��س�ت�م��ع ��س�م��وه اىل �إي �ج��از ق��دم��ه بن
��ش�ع�ف��ار ح��ول ال�ت�ق��دي��ر ال� ��دويل الذي
ح�صدته امل�ؤ�س�سة يف م�ؤمتر ومعر�ض
اجل �م �ع �ي��ة ال��دول �ي��ة ل �ت�بري��د امل�ن��اط��ق
 IDEA 2021وال � � ��ذي انتهت
ف �ع��ال �ي��ات��ه ق �ب��ل ي��وم�ي�ن يف ال ��والي ��ات

امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة ح �ي��ث ح�صدت
“�إمباور” ع �ل��ى ج��ائ��زت�ين ذهبيتني
ل��ري��ادت�ه��ا يف ت�غ�ي�ير ��ص�ن��اع��ة التربيد
على م�ستوى ال�ع��امل وت�شجيع �صنّاع
القرار على تبني حلول تربيد املناطق
وتطبيق �أف�ضل امل�م��ار��س��ات اخل�ضراء
املتكاملة.
وق��ال ب��ن �شعفار “زيارة �سموه حافز
ل �ف��رق ع�م��ل “�إمباور” ل �ب��ذل املزيد
من اجلهد يف �إمباور لت�سخري طاقتنا
و�إمكانياتنا ال�ستحداث حلول مبتكرة
يف خدمات تربيد املناطق ترتقي بحياة
النا�س وت�ساهم يف ا�ستدامة البيئة».

م�ستقبلية للعمل امل�شرتك خالل املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ل�ت�ع��زي��ز ت��دف��ق ال �ت �ج��ارة وبحثا
التحديات االقت�صادية ال�ت��ي تواجهها
�سوريا يف الوقت الراهن و�سبل التغلب
عليها ،ون��اق���ش��ا �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول �إىل
م�ستويات جديدة للتعاون من اجلانب
االقت�صادي واال�ستثماري.
و �أك ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق املري
عمق العالقات االقت�صادية والروابط
ال�ع��رب�ي��ة والأخ ��وي ��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة التي
جتمع البلدين ال�صديقني ،م�شرياً �إىل
�أن ال���ش��راك��ة ب�ين البلدين يف املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة ت���ش�ه��د من � ��واً م�ستمراً،
وه ��و م��ا يعك�س ق ��وة وم�ت��ان��ة ال�شراكة
الإماراتية ال�سورية على خمتلف ال�صعد
وقال  “ :ن�أمل خالل املرحلة املقبلة يف

تنمية العالقات لتحقيق معدالت �أعلى
من ال�شراكة مبا يلبي تطلعات البلدين
و�إمكاناتهما االقت�صادية ،واال�ستفادة
م��ن ال �ف��ر���ص اجل��دي��دة خ���ص��و��ص�اً من
خالل اال�ستثمار يف القطاعات احليوية
وامل�ستقبلية».
و �أو� �ض��ح �أن دول ��ة الإم� � ��ارات ت�ع��د �أهم
ال �� �ش��رك��اء ال �ت �ج��اري�ي�ن ل �� �س��وري��ا على
امل�ستوى العاملي وحتتل املرتبة الأوىل
عربياً والثالثة ع��امل�ي�اً ،وت�ستحوذ على
م��ا ي �ت �ج��اوز ن�سبته  14%م��ن جتارة
�سوريا اخل��ارج�ي��ة منوها �إىل �أن حجم
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري غ�ير النفطي خالل
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي  2020ب�ل��غ ن�ح��و 2.6
مليار دره��م ،وخالل الن�صف الأول من
العام اجلاري  2021نحو مليار درهم

فيما جت��اوزت قيمة اال�ستثمار ال�سوري
امل�ب��ا��ش��ر يف دول ��ة الإم � ��ارات  1.5مليار
درهم بنهاية .2019
و �أطلع معاليه نظريه وزي��ر االقت�صاد
والتجارة ال�سوري على �أب��رز التطورات
التي �شهدها اقت�صاد دول��ة الإم��ارات يف
ظ��ل الإع �ل��ان ع��ن م���ش��اري��ع اخلم�سني
و�إط�ل�اق ح��زم��ة م �ب��ادرات ا�سرتاتيجية
ون��وع �ي��ة ت �ع ��زز ال �ت �ح��ول ن �ح��و من ��وذج
اقت�صادي جديد �أكرث مرونة وا�ستدامة
وتفتح �آفاقا �أو�سع لل�شراكات اال�ستثمارية
والتجارية.
وا�ستعر�ض التحديثات ال�ت��ي �شهدتها
الت�شريعات االق�ت���ص��ادي��ة يف ال��دول��ة ال
��س�ي�م��ا حت��ري��ر اال� �س �ت �ث �م��ار م ��ن خالل
ال �� �س �م��اح ب��ال �ت �م �ل��ك الأج �ن �ب ��ي الكامل

للم�شاريع وال�شركات بن�سبة 100%
يف ج �م �ي ��ع الأن � �� � �ش � �ط ��ة وال� �ق� �ط ��اع ��ات
االقت�صادية با�ستثناء �أن�شطة حمدودة
ذات �أث��ر ا�سرتاتيجي بالن�سبة للدولة،
الأم ��ر ال ��ذي ي�ع��زز ف��ر���ص امل�ستثمرين
وال�شركات ال�سورية الراغبة يف ت�أ�سي�س
وتو�سيع �أعمالها يف دولة الإمارات.
من جانبه� ،أكد معايل حممد خليل قوة
العالقات ال�سورية الإماراتية و حر�ص
ب �ل�اده ع �ل��ى ت��و��س�ي��ع ع�ل�اق��ات التعاون
االقت�صادي بني البلدين يف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك ،وتطوير ال�شراكات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ين ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف
البلدين بالرتكيز على قطاع امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،والذي يعد حمركاً
رئي�سياً وداعماً �أ�سا�سياً القت�صاد البلدين.

الإمارات و �سوريا تبحثان �أطر تطوير العالقات االقت�صادية وتو�سيع �آفاقها

•• �أبوظبي-وام:

التقى معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد  ..معايل حممد �سامر خليل
وزي ��ر االق�ت���ص��اد و ال �ت �ج��ارة اخلارجية
ال�سوري على هام�ش احلدث اال�ستثنائي
العاملي ،معر�ض “�إك�سبو  2020دبي”
بهدف تعزيز �سبل التعاون االقت�صادي.
ج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء بحث �أط��ر تطوير
ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة وت��و��س�ي��ع �آفاق
ال�شراكة املثمرة والواعدة بني البلدين
يف مرحلة ما بعد “كوفيد.»19
و �أق � ��ر ال� �ط ��رف ��ان خ �ط��ط ع �م��ل خللق
م���س��ارات ج��دي��دة للتكامل االقت�صادي
وت�ط��وي��ر ال�ت�ب��ادل يف بع�ض القطاعات
املهمة يف اجلانبني ،واتفقا على خطط

Wednesday

27

امل�صرف املركزي :م�ؤمتر م�ستقبل النظام
املايل ير�سم مالمح القطاع املايل

•• �أبوظبي  -وام:

ي�شهد م�ؤمتر “م�ستقبل النظام املايل” الذي ي�ست�ضيفه م�صرف الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة امل��رك��زي ي��وم��ي  13و� 14أك �ت��وب��ر  2021يف موقع
�إك�سبو  2020دبي م�شاركة نخبة مميزة من حمافظي البنوك املركزية
و�شخ�صيات رائدة يف القطاع املايل بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات املالية
والتكنولوجية من جميع �أنحاء العامل.
يهدف امل�ؤمتر  -الذي يعقد حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة
م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي  -على مدى يومني �إىل تعزيز
مفهوم �شعار �إك�سبو  2020دبي “توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل” ،من
خالل تبادل املعرفة حول املو�ضوعات التي ت�شكل م�ستقبل النظام املايل.
و ق��ال معايل خالد حممد بالعمى حمافظ م�صرف الإم ��ارات املركزي:
“نهنئ القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات باالطالق الناجح ملعر�ض �إك�سبو
 2020دب��ي و ال��ذي يعد �إجن��ازا عظيما تتوج بها م�سرية  50عاما من
تاريخها وانطالقا نحو اخلم�سني عاما القادمة ..فا�ست�ضافة دبي لإك�سبو
عقب الظروف اال�ستثنائية يف ع��ام  2020ج��اءت ثمرة جهود متوا�صلة
وترجمة فعلية ب�أن الإمارات ال تعرف امل�ستحيل».
و �أ�ضاف معاليه�“ :إن ما ي�شهده العامل اليوم يتطلب جهدا متكامال عرب
خمتلف القطاعات وال ميكننا �أن نحقق هدفنا امل�شرتك بتعزيز القطاع املايل
العاملي �إال من خالل دمج وتوحيد معارفنا وخرباتنا ..وي�سعدنا �أن نرحب
بنظرائنا وباخلرباء من جميع �أنحاء العامل ملناق�شة الفر�ص والتحديات
التي نواجهها فعرب توا�صل العقول ميكننا �صنع م�ستقبل �أف�ضل «.
تت�ضمن قائمة املتحدثني امل�شاركني من دولة الإمارات يف امل�ؤمتر ..ال�شيخة
�شما بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
التحالف من �أجل اال�ستدامة العاملية ،وم�ؤ�س�س مبادرات ال�شيخة �شما بنت
�سلطان لال�ستدامة ،وال�شريك وامل�ؤ�س�س لأرورا  ..50و �سعادة املهند�س
ماجد �سلطان امل�سمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت
واحل�ك��وم��ة ال��رق�م�ي��ة ..و �سعادة ال��دك�ت��ور حممد الكويتي ،رئي�س الأمن
ال���س�ي�براين حلكومة الإم� ��ارات و العميد خليفة مطر احل�م�يري املدير
التنفيذي ملراكز �سعادة املتعاملني بالهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية و
روال �أبو منة الرئي�س التنفيذي لبنك �ستاندرد ت�شارترد يف دولة الإمارات.

درا�سة  :ال�شركات الإماراتية تتوقع زيادة يف
الإيرادات والتوظيف مع التعايف من كورونا

•• ال�شارقة-وام:

�سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب تدعم  1435م�شروعا وطنيا منذ ت�أ�سي�سها
•• را�س اخليمة-وام:

ق��ال يو�سف حممد �إ�سماعيل رئي�س اللجنة العليا
مل�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب يف
ر�أ�س اخليمة �إن امل�ؤ�س�سة و�ضمن مبادراتها امل�ستقبلية
تعمل على ت�أ�سي�س م��رك��ز دويل ل�ل�إب��داع واالبتكار
ت�سعى من خالله ال�ستقطاب العقول املبدعة واملبتكرة
من داخل الدولة وخارجها ومن مواطنني ومقيمني
يعملون معاً يف بيئة حا�ضنة للإبداع واالبتكار ت�ساهم
يف تبني �أفكارهم الإبداعية وحتويلها مل�شاريع مبتكرة
ت �ت�لاءم م��ع متطلبات الع�صر ال ��ذي ي�شهد تطورا
تكنولوجيا مت�سارعا لت�صميم منتج �إماراتي يحمل
ا�سم الإم��ارات وينطلق للعامل من �أر���ض الإم��ارات ..
الفتا �إىل �أن عدد امل�شاريع املنت�سبة لع�ضوية امل�ؤ�س�سة
منذ ت�أ�سي�سها حتى �سبتمرب  2021بلغ 1435
م�شروعا وطنيا .و�أ�ضاف �أن �إقامة “�إك�سبو 2020
دبي” يف دول��ة الإم� ��ارات ومب�شاركة قيا�سية 192
دولة حول العامل ميثل انطالقة للدولة للخم�سني
عاماً القادمة حيث يعترب من�صة دولية وقبلة العامل

خ�ل�ال ال �ـ � 6أ��ش�ه��ر ال �ق��ادم��ة ت�ت��وا��ص��ل ف�ي��ه العقول
امل�ب��دع��ة م��ن ح��ول ال �ع��امل ل�ت�ب��ادل الأف �ك��ار واملعرفة
لإيجاد حلول لتحديات العاملية يف اال�ستدامة والتنقل
وتوفر الفر�ص ف�ضال عن ما يحمل من بعد ثقايف
وح�ضاري و�إن�ساين.
و�أك��د رئي�س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة ال�شيخ �سعود بن
�صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب يف حوار خا�ص لوكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات (وام)� ..أن دول ��ة الإم � ��ارات بر�ؤية
قيادتها الر�شيدة متتلك ر�ؤي��ة م�ستقبلية طموحة
يف جم��ال ري ��ادة الأع �م��ال ودع��م امل���ش��اري��ع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة وال ت��دخ��ر ج �ه��داً ل�ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة داعمة
وم�شجعة لريادة الأعمال ما يعزز من تنوع وتناف�سية
االقت�صاد الوطني للدولة.
ول �ف��ت �إىل �أن ت�ع�ي�ين وزي ��ر دول ��ة ل��ري��ادة الأعمال
وامل �� �ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف ح�ك��وم��ة دولة
الإم � ��ارات ي�ع��د ت��رج�م��ة لتطلعات ال�ق�ي��ادة و�إميانها
ب�أهمية ن�شر ثقافة ريادة الأعمال وحتفيز املواطنني
على ال��دخ��ول ل�سوق العمل وامل�ساهمة يف االقت�صاد
ال��وط�ن��ي ل�ل��دول��ة ك�م��ا �أن �إط �ل�اق جمل�س امل�شاريع

ال�صغرية واملتو�سطة كمظلة احتادية ي�ضم ممثلني
عن برامج دعم م�شاريع ال�شباب يف خمتلف الإمارات
�ساهم يف توحيد اجلهود وو�ضع ال�سيا�سات الت�شريعية
الداعمة لنمو هذا القطاع احليوي ما ر�سخ من مكانة
الدولة �إقليميا وعامليا كمركز لريادة الأعمال.
وح��ول �أهمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دعم
االقت�صاد الوطني � ..أو��ض��ح �أن امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ف�ضال ع��ن دوره��ا يف تنويع االقت�صادي
ت���س��اه��م يف ت��وف�ير ف��ر���ص ال �ع �م��ل وت��وف��ر منتجات
وخ� ��دم� ��ات يف ال� ��� �س ��وق امل �ح �ل��ي ك �م��ا ت �ع �ت�بر ناقلة
للتكنولوجيا واالب�ت�ك��ارات العاملية ل��ذا تكمن �أهمية
ب��رام��ج دع��م م�شاريع ال�شباب يف الإم ��ارات يف تهيئة
�أب�ن��اء الوطن للدخول وامل�ساهمة يف قطاع امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وت�أ�سي�س م�شاريع وطنية قادرة
ع�ل��ى االن �ط�لاق خ ��ارج ن�ط��اق ال��وط��ن ل�ب�ن��اء �شركات
اق �ت �� �ص��ادي��ة دول �ي��ة ت �ك��ون داع �م��ا �أ� �س��ا� �س �ي��ا للتنمية
االقت�صادية يف ال��دول��ة .وق��ال يو�سف �إ�سماعيل �إن
امل�ؤ�س�سة ت�أ�س�ست بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم

ر�أ� ��س اخليمة ع��ام  2008لتحقيق ري ��ادة م�شاريع
ال�شباب وحتفيزهم لدخول قطاع امل�شاريع الريادية
وتنويع االقت�صاد الوطني وت�ساعد امل�ؤ�س�سة ال�شباب
الإم��ارات��ي على تبني الأف �ك��ار اخل�لاق��ة واالبتكارية
وترجمتها �إىل م�شروعات و�أع �م��ال قابلة للتطبيق
وذات ج��دوى اقت�صادية حيث تعمل امل�ؤ�س�سة على
ت �ق��دمي ت���س�ه�ي�لات و�إع � �ف ��اءات م��ن ر� �س��وم الرخ�ص
ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت���ش��ارات وت�ط��وي��ر الإع �م��ال وتقدم
حا�ضنات الأعمال من املكاتب امل�شرتكة والتنفيذية
�إ�ضافة �إىل الربامج التدريبية والتوعوية وامل�شاركة
يف املعار�ض والفعاليات املحلية والدولية.
و�أ� �ض��اف تقوم امل�ؤ�س�سة مبوجب مر�سوم ��ص��ادر عن
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة بتخ�صي�ص
الأرا�� �ض ��ي ال���ص�ن��اع�ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ل� ��رواد الأعمال
الإم��ارات �ي�ين بعد درا� �س��ة اجل ��دوى االقت�صادية من
امل�شروع حيث مت تخ�صي�ص منطقة خا�صة بامل�شاريع
الوطنية ال�صغرية واملتو�سطة ومت منح  60ق�سيمة
جت��اري��ة و�صناعية خ�لال � 3سنوات بغر�ض �إطالق
امل�شاريع ال�صناعية.

والديكور  44من بني �أهم خم�س فئات �شكاوى.
جاء عدم االمتثال ل�شروط االتفاقية ال�سبب الرئي�سي
ل�شكاوى امل�ستهلكني من املناطق احلرة ،حيث و�صلت
�إىل �� 152ش�ك��وى� ،أو  ?27م��ن الإج �م��ايل ،تلتها
املبالغ امل�سرتدة � 130شكوى  ،واملنتجات املعيبة ، 87
الغ�ش التجاري  51وعدم تقدمي خدمة ما بعد البيع
.42
وقال �أحمد الزعابي ،مدير �إدارة حماية امل�ستهلك يف
اقت�صادية دبي“ :تعك�س �شكاوى امل�ستهلكني امل�ستوى
ال �ع��ايل م��ن ال��وع��ي ب�ح�ق��وق امل�ستهلك يف الإم � ��ارة،
و�أهمية تو�سيع نطاق خدمات حماية امل�ستهلك جلعل
الت�سوق يف �أي مكان يف دب��ي جتربة ممتعة .وتعمل
اقت�صادية دبي على تعزيز الوعي بحقوق امل�ستهلك
وح�م��اي�ت��ه ،ح�ي��ث �أن جت��رب��ة العميل ج��زء ال يتجز�أ
م��ن حتقيق امل�ستويات اال�ستثنائية م��ن التناف�سية
وال�سعادة التي ت�سعى دبي �إىل حتقيقها .وي�شري عدد
وطبيعة �شكاوى امل�ستهلكني التي تلقيناها من املناطق
احل��رة �إىل دوره��ا احليوي كمجتمعات قائمة بذاتها
حيث ي�ستمتع النا�س بالت�سوق مثل �أي مكان �آخر يف
دبي».
و�أ�ضاف الزعابي “ :نقوم بتقدمي قنوات متنوعة ،مبا

يف ذلك املن�صات الذكية ،ال�ستقبال ال�شكاوى وحلها
ودي� �اً ،بالإ�ضافة �إىل تذكري امل�ستهلكني با�ستمرار،
مب ��ا يف ذل � ��ك امل �ق �ي �م�ين وال �� �س��ائ �ح�ي�ن ،بحقوقهم
وم�س�ؤولياتهم ،حيث ين�صب تركيزنا على �ضمان
جتربة ت�سوق ممتعة وت�شجيع الأع�م��ال على النمو
ب�شكل م�ستدام من خالل تبني �أف�ضل املمار�سات».
و�ضمت �إح�صائية �شكاوى امل�ستهلكني يف املناطق احلرة
عددا من الأن�شطة والقطاعات مثل :ت�أجري ال�سيارات
� 31شكوى  ،املالب�س اجلاهزة والإك�س�سوارات ،27
املركبات  ، 19املن�سوجات والأغرا�ض ال�شخ�صية ،15
ال�شحن  ، 8ال�صالونات  ، 4وور�ش �إ�صالح ال�سيارات
 . 2و�ضمت قائمة �أن ��واع ال�شكاوى ك��ل م��ن تبديل
الب�ضائع � 18شكوى  ،عدم االمتثال ل�شروط ال�ضمان
 ، 17الر�سوم الإ�ضافية  ، 14عدم االمتثال للن�شاط
التجاري امل�سموح به  ،11فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على
خدمة �أو منتج  ، 11عدم االمتثال ل�شروط الرتويج
 ،8عدم االلتزام بقائمة الأ�سعار  ، 4زيادة الأ�سعار ، 3
ورف�ض �إ�صالح جهاز  ،2واملكاملات املزعجة . 1
ومي�ك��ن للجمهور م��ن امل�ستهلكني ت�ق��دمي �شكواهم
الق�ت���ص��ادي��ة دب��ي ع�بر التطبيق ال��ذك��ي “م�ستهلك
دبي” امل�ت��وف��ر على م�ت��اج��ر� :أب��ل وغ��وغ��ل وه ��واوي،

�أو باالت�صال على ال��رق��م � 600545555أو عرب
امل��وق��ع الإل �ك�تروين  .consumerrights.aeكما
ميكن الإبالغ عن �شكاوى ارتفاع الأ�سعار عرب املن�صة
.Price.ded.ae

اقت�صادية دبي حتل �أكرث من � 560شكوى من امل�ستهلكني يف املناطق احلرة

•• دبي -وام:

تلقّى قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف
اقت�صادية دبي �أكرث من � 560شكوى من ال�شركات
العاملة يف خمتلف املناطق احلرة يف الإمارة خالل الـ
� 14شهراً املا�ضية وقام بحلها ،حيث تو�سعت خدمات
حماية امل�ستهلك لت�شمل املت�سوقني يف جميع �أنحاء
دبي.
وقد بد�أ امل�ستهلكون يف املناطق احلرة تقدمي �شكواهم
�إىل اقت�صادية دب��ي بعد اتفاقية ال�ت�ع��اون ال�ت��ي مت
توقيعها العام املا�ضي بني اقت�صادية دب��ي وجمل�س
املناطق احل��رة بدبي لتعزيز التن�سيق ب�ين اجلهات
احلكومية ،واجلهات احلكومية واخلا�صة ،لتح�سني
جتربة العمالء ب�شكل عام يف �إمارة دبي.
فقد ق��ام��ت اقت�صادية دب��ي بحل � 563شكوى من
امل���س�ت�ه�ل�ك�ين م��ن امل �ن��اط��ق احل� ��رة ب�ي�ن ��ش�ه��ر يوليو
 2020و�سبتمرب  ،2021وك��ان��ت احل�صة الأكرب
م�ن�ه��ا  ،وال �ت��ي و��ص�ل��ت �إىل �� 171ش�ك��وى وبن�سبة
 ، ?30.4تتعلق ب�خ��دم��ات خمتلفة ،حيث و�صلت
�شكاوى الإلكرتونيات �إىل � 90شكوى  ،تبعتها الأثاث
 ، 85ثم التجارة الإلكرتونية  ، 67و�صيانة املباين

�أظهرت نتائج درا�سة ا�ستق�صائية �أن ال�شركات يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة تتوقع �إرتفاع �إيراداتها بن�سبة ت�صل �إىل  50باملائة خالل الأ�شهر
الـ  12املقبلة مع عودة حركة الأعمال �إىل الإنتعا�ش ب�شكل قوي  .و �أظهر
تقرير جديد �صادر عن �( HSBCأت�ش �إ�س بي �سي) باال�ستناد �إىل نتائج
درا�سة ا�ستق�صائية �شملت �أكرث من � 2000شركة رائ��دة يف جميع �أنحاء
العامل �أن ثالثاً من �أ�صل كل �أربع �شركات يف الإمارات العربية املتحدة تتوقع
تعيني املزيد من املوظفني على مدى الأ�شهر الـ  12املقبلة و�أنهم يعتربون
املناف�سة املتوقعة على �إجتذاب املهارات الالزمة واملنا�سبة ب�أنها �ضرورية
لتنفيذ خطط النمو الطموحة لهذه ال�شركات .و قال دانيال هوليت الرئي�س
الإقليمي للخدمات امل�صرفية التجارية لدى HSBCلل�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا وتركيا “يظهر تقرير  HSBC Navigatorاجلديد
حول م�ستقبل العمل بو�ضوح �أن املدراء التنفيذيني يعتقدون �أن التناف�س
على �إج�ت��ذاب امل�ه��ارات يعترب �أم��ر حيوي لتعزيز الربحية امل�ستدامة  -ال
�سيما مع عودة ال�شركات �إىل التعايف من ت�أثريات جائحة كورونا حيث ترى
ما يقرب من  90باملائة من ال�شركات التي �شملها لإ�ستطالع يف الإمارات
العربية املتحدة �أن هناك ترابط ق��وي بني اال�ستثمار يف القوى العاملة
وجناح الأعمال  .و �أ�شار �إىل �أن ال�شركات امل�شاركة يف درا�ستنا اال�ستق�صائية
يف الإمارات العربية املتحدة ت�ستهدف حتقيق منو يف �إيراداتها بن�سبة 25
باملائة تقريباً على نحو متو�سط على مدى الأ�شهر الـ  12القادمة و�أن
ثمانية من �أ�صل كل � 10شركات ت�ستثمر بالفعل ب�شكل كبري يف تعيني
املزيد من املوظفني �أو حت�سني املهارات املوظفني احلاليني لديها �أو توفري
التدريب الالزم لهم وال تزال بيئة العمل امل�ستقبلية تت�شكل .

و�سائل �إعالم عاملية� ..إك�سبو  2020دبي ..
فر�صة مواتية النعا�ش االقت�صاد العاملي

•• �أبوظبي-وام:

�أجمعت و�سائل �إعالم عاملية على �أن افتتاح �إك�سبو  2020دبي ي�شكل فر�صة
مواتية لإنعا�ش االقت�صاد العاملي و ا�ستعادة عافيته بعد �أزم��ة تف�شي وباء
كوفيد  .. 19م�شرية �إىل �أن املعر�ض ال��ذي يعد �أك�بر جتمع ب�شري بعد
اجلائحة �سي�شكل فر�صة �سانحة ملناق�شة �أب��رز الفر�ص والتحديات �أمام
االقت�صاد العاملي خالل العقود املقبلة.
و�أ�شارت �إىل �أن الإمارات قادرة على قيادة م�سار التعايف العاملي انطالقا من
موقعها احليوي وقدراتها اللوج�ستية الهائلة �إ�ضافة �إىل الت�أثري املبا�شر
لإك�سبو  2020دبي يف خلق �شراكات وتفاهمات عاملية ق��ادرة على قيادة
مرحلة تعايف االقت�صاد العاملي .فمن جانبها �أ�شارت وكالة �أنباء “رويرتز”
يف تقرير بعنوان “�إك�سبو  2020دبي ينطلق بحفل افتتاح فخم” �إىل �أن
دبي تعترب مركز ال�سياحة والتجارة والأعمال يف املنطقة و�أن العامل ينظر
للحدث على �أن��ه فر�صة مهمة لعقد ال�شركات باعتباره �أول ح��دث عاملي
كبري مفتوح منذ جائحة فريو�س كورونا لتعزيز التجارة واال�ستثمار .و
�أ�ضافت “رويرتز”� :إن انطالق �إك�سبو  2020دبي حتت �شعار “توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل “ يجعله مبثابة من�صة للإبداع ومكان منا�سب
ملناق�شة �أكرب التحديات العاملية كتغري املناخ والنمو االقت�صادي العاملي.
ب��دوره �أك��د موقع  TJ24الإي�ط��ايل �أن �إك�سبو  2020دب��ي �سيكون على
مدار �ستة �أ�شهر مركز اهتمام العامل ويعد �إ�شارة مهمة للغاية �إىل �إعادة
احلياة �إىل �شريان التجارة الدولية و�إطالقها بعد فرتة طويلة من حالة
الطوارئ والركود التي فر�ضها وباء كورونا على العامل.
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اقت�صادية عجمان تخرج دفعة من حملة
الدبلوم املهني للرقابة وحماية امل�ستهلك

•• عجمان-وام:

نظمت دائ��رة التنمية االقت�صادية يف عجمان وبالتن�سيق مع �أح��د املعاهد
املتخ�ص�صة حفل تخريج دفعة جديدة من حملة «الدبلوم املهني للرقابة
وحماية امل�ستهلك» ،وال��ذي يهدف �إىل رفع الكفاءات واملهارات الأ�سا�سية
ل��دى املفت�شني ومباي�ضمن مت�ك�ين املفت�شني وح�صولهم ع�ل��ى املهارات
ال�لازم��ة لتنفيذ كافة امل�ه��ام الرقابية والتفتي�شية وحماية امل�ستهلك يف
الإمارة.
و�أك��د ال�سيد �سعود ال�شمري ،مدير �إدارة الرقابة واحلماية التجارية يف
اقت�صادية عجمان ،ب��أن الدبلوم ميثل ا�ستثماراً هاماً يف الكوادرالب�شرية
الوطنية والذي يعد من �أهم اولويات قيادتنا الر�شيدة والتي تنادي دائماً
بتمكني الكادر الوطني وت�سليحه باملهارات والقدرات والكفاءاتالتي متكنه
من بناء الوطن.
و�أ�ضاف ال�شمري ،بان الهدف الأ�سا�سي من الدبلوم ،هو ت�أهيل وتدريب
املفت�شني على �أ�سا�سيات والأخ�لاق�ي��ات املهنية ،ورف��ع الكفاءة التفتي�شية
ليكونوا ق��ادري��ن على ات�خ��اذ ال �ق��رارات و�أداء مهام العمل ب�ج��ودة وكفاءة
عالية.

خالل لقاء ابن طوق مع وزير اقت�صاد غواتيماال على هام�ش �إك�سبو  2020دبي

الإمارات وغواتيماال تبحثان تعزيز العالقات االقت�صادية وخلق فر�ص ا�ستثمارية جديدة
ابن طوق :العالقات بني الإمارات وغواتيماال متنامية  ..ونحر�ص على ا�ستك�شاف �آفاق جديدة لل�شراكة خالل املرحلة املقبلة
�أنطونيو معلوف :حري�صون على تعزيز �أطر التعاون االقت�صادي بني غواتيماال والإمارات يف كافة القطاعات واملجاالت التنموية واحليوية
•• �أبوظبي-وام:

ال�ت�ق��ى م�ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط��وق املري
وزير االقت�صاد ،بح�ضور معايل الدكتور
ث ��اين ب��ن �أح �م��د ال ��زي ��ودي وزي ��ر دولة
ل�ل�ت�ج��ارة اخل��ارج �ي��ة ،م �ع��ايل �أنطونيو
م�ع�ل��وف وزي ��ر االق�ت���ص��اد يف جمهورية
غواتيماال ،ومعايل �شرييل �أغيالر نائب
وزي��ر اخلارجية لل�ش�ؤون االقت�صادية،
على هام�ش فعاليات معر�ض “ �إك�سبو
 2020دبي” ،وناق�ش اجلانبان �سبل
دعم ال�شراكة االقت�صادية �إىل م�ستويات
جديدة وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
و�أقر اجلانبان خطوات لتطوير العالقات
االقت�صادية ب�ين البلدين ودعمها من
خالل الرتكيز على الإمكانات الواعدة
والفر�ص املتاحة لدى اجلانبني ،ال�سيما
ق �ط��اع��ات ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة والزراعة
والأم� � ��ن ال �غ��ذائ��ي وجت � ��ارة املحا�صيل

وامل �ن �ت �ج��ات واحل �ي��وان �ي��ة ،وات �ف �ق��ا على
خطط لتو�سيع التعاون باال�ستفادة من
موقع دولة الإمارات اجلغرايف للو�صول
�إىل الأ�سواق الآ�سيوية والعاملية يف قطاع
الزراعة وخا�صة منتج الهيل والذي تعد
غواتيماال �سوقاً رئي�سياً لت�صديره على
م�ستوى العامل ،بالإ�ضافة �إىل االتفاق
ع�ل��ى �آل �ي��ات ج��دي��دة ل�ت�ع��زي��ز ال�شراكة
التجارية وت�سهيل حركة جت��ارة ال�سلع
واخلدمات ،و�إزالة املعوقات ،و�أي�ضاً خلق
فر�ص ا�ستثمارية جديدة �أم��ام القطاع
اخل��ا���ص يف البلدين ،وت�شجيع �شركات
البلدين على ا�ستك�شاف �آف ��اق جديدة
ل �ل �� �ش��راك��ة واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن الفر�ص
الواعدة يف �أ�سواقهما.
و�أك��د معايل عبداهلل بن ط��وق امل��ري �أن
العالقات االقت�صادية بني دولة الإمارات
وغواتيماال ت�شهد من��واً ملمو�ساً ،وتعد
دول ��ة الإم� � ��ارات ��ش��ري�ك�اً جت��اري �اً مهماً

لغواتيماال على امل�ستوى ال��دويل ،حيث
ت�ستحوذ على نحو  23%من �إجمايل
� �ص ��ادرات غ��وات�ي�م��اال �إىل دول العامل،
وت��وج��د �آف ��اق وا��س�ع��ة لتطوير وتنويع
التبادالت التجارية بني البلدين لت�شمل
جم��االت جديدة خ�لال املرحلة املقبلة،
ك�م��ا �سنعمل ع��ن ك�ث��ب م��ع �شركائنا يف
غواتيماال ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار
يف ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال � ��واع � ��دة يف �أ� � �س� ��واق
غ��وات �ي �م��اال وب �ن��اء � �ش��رك��ات ن��اج �ح��ة يف
خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
وا�ستعر�ض معاليه �أبرز التطورات التي
��ش�ه��دت�ه��ا ال�ب�ي�ئ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة لدولة
الإم � � � � ��ارات و”م�شاريع اخلم�سني”
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة اجلديدة
واملبادرات النوعية التي �أطلقتها الدولة
ل�ل�ت�ح��ول �إىل من ��وذج اق�ت���ص��ادي جديد
ق��ائ��م ع �ل��ى امل �ع��رف��ة وي �ت �� �س��م باملرونة
وال�ت�ن��اف���س�ي��ة واال� �س �ت��دام��ة ،ويحت�ضن

املواهب وامل�شاريع الريادية ،م�شرياً �إىل
�أن هذه املنظومة االقت�صادية احلديثة
ت��وف��ر ح��واف��ز وف��ر��ص�اً ج��دي��دة وواع ��دة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وال �� �ش ��راك ��ة م ��ع خمتلف
الأ�سواق العاملية.
من جانبه� ،أكد معايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي �أن العالقات االقت�صادية
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ب �ي��ن دول� � � ��ة الإم� � � � � ��ارات
وغواتيماال متميزة وتنطوي على �آفاق
وا�سعة للتطور خ�لال املرحلة املقبلة،
وال �سيما م��ن خ�ل�ال ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ما
تتمتع ب��ه �أ��س��واق غواتيماال م��ن فر�ص
وقطاعات واع��دة غري مكت�شفة لتعزيز
التجارة واال�ستثمار من خاللها ،مبيناً
�أن ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي ب�ين البلدين
ي�شهد منواً م�ستمراً على �صعيد التن�سيق
احل�ك��وم��ي وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ،وه ��و ما
انعك�س على منو حجم التبادل التجاري
غري النفطي خالل العام املا�ضي 2020

الأوراق املالية و�سلطة الت�سجيل ب�سوق �أبوظبي العاملي يوقعان مذكرة تفاهم
م�صدر ت�ستعر�ض احللول التقنية النظيفة
املطبقة يف م�شاريعها خالل ويتيك�س

•• �أبوظبي  -وام:

ت�شارك �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر”� ،إحدى ال�شركات الرائدة
عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة ،للعام ال�ساد�س على التوايل يف معر�ض
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س” ال��ذي انطلق �أم�س �ضمن
فعاليات “ �إك�سبو  2020دبي».
وت�ستعر�ض “م�صدر”  -التي حتتفل مب�سرية  15عاماً �ساهمت خاللها
بدور مهم يف تطوير قطاع الطاقة املتجددة الإماراتي  -حمفظة م�شاريعها
املبتكرة واملتنامية ال�ت��ي ت�سهم يف دع��م التنمية امل�ستدامة يف ال��دول��ة و
العامل.
وتوا�صل “م�صدر” م�شاركتها يف معر�ض “ويتيك�س” ك��را ٍع ا�سرتاتيجي
و�ستقوم خالل م�شاركتها بت�سليط ال�ضوء على التقنيات النظيفة املبتكرة
التي توفرها وم�شاريعها يف جمال التطوير العقاري امل�ستدام ،مع الرتكيز
على احل�ل��ول املتقدمة مثل تقنيات حت��وي��ل النفايات �إىل ط��اق��ة ،ف�ض ً
ال
عن ا�ستك�شاف �سبل م�ساهمة املدن الذكية يف اجلهود الرامية �إىل خف�ض
االنبعاثات الكربونية يف الإمارات والعامل.
وق��ال حممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�شركة “م�صدر” بهذه
املنا�سبة “ :تفخر م�صدر مبوا�صلة �شراكتها اال�سرتاتيجية مع معر�ض
“ويتيك�س” ال ��ذي ي��وف��ر ف��ر��ص��ة ق�ي�م��ة لتحفيز احل� ��وار ح ��ول ق�ضايا
اال�ستدامة وعملية التحول يف قطاع الطاقة».
و�أ�� �ض ��اف �أن ��ه م��ن خ�ل�ال م�ن���ص��ات م�ث��ل “ويتيك�س” و�أ� �س �ب��وع �أبوظبي
لال�ستدامة ،تعزز الإم ��ارات دوره��ا ال��رائ��د يف دع��م حتقيق �أه��داف �أجندة
اال�ستدامة العاملية والعمل املناخي و نتطلع �إىل دورة جديدة مثمرة من
معر�ض “ويتيك�س” ن�شهد خاللها نقا�شات بناءة بني امل�ؤ�س�سات وال�شركات
املعنية من �أجل �ضمان م�ستقبل م�ستدام للجميع.
يذكر �أن “م�صدر” ت�شارك يف املعر�ض كراع ا�سرتاتيجي منذ عام .2016
و ت�ستعر�ض “م�صدر” حمفظة م�شاريعها املتنامية يف جم��ال الطاقة
النظيفة �ضمن جناحها ال��واق��ع يف املنطقة ال�شمالية �ضمن مركز دبي
للمعار�ض /رقم اجلناح  ،/SSP5حيث ت�سلط ال�ضوء على حمطة حتويل
النفايات �إىل طاقة يف ال�شارقة ،التي تطورها بالتعاون مع �شركة “بيئة”
وتعترب �أول حمطة من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث �ست�ساهم يف
حتويل � 300ألف طن من النفايات البلدية ال�صلبة عن املكبات �سنوياً.

مذكرة تفاهم بني احتاد غرف التجارة وال�صناعة
بالدولة وغرفة جتارة و�صناعة �أوكرانيا

•• دبي  -وام:

وقع احتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة وغرفة جتارة و�صناعة �أوكرانيا
�أم�س الأول مذكرة تفاهم لت�أ�سي�س جمل�س �أعمال �إماراتي �أوكراين م�شرتك
يف البلدين وذلك على هام�ش منتدى االعمال االماراتي االوكراين الذي
عقد �ضمن فعايات اك�سبو  2020دبي .
ح�ضر مرا�سم التواقيع معايل مرمي بنت حممد املهريي وزي��رة التغيري
املناخي والبيئة بالدولة ومعايل اوليك�سي ليوب�شينكو النائب االول لرئي�س
الوزراء االوكراين وزير االقت�صاد حيث وقع املذكرة عن احتاد غرف التجارة
وال�صناعة ب��ال��دول��ة حميد حممد ب��ن ��س��امل االم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد غرف
االمارات وعن اجلانب الأوكراين جينادي ت�شيزيكوف رئي�س غرفة جتارة
و�صناعة �أوكرانيا .ومبوجب هذه االتفاقية �سيتم ت�أ�سي�س جمل�س �أعمال
�إماراتي �أوكراين بهدف تطوير جماالت التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني البلدين ال�صديقني وفتح �آفاق جديدة لل�شركات و�أ�صحاب الأعمال يف
كل من دولة الإمارات و�أوكرانيا  .و�أكدت معايل مرمي املهريي على �أهمية
ت�أ�سي�س جمل�س الأعمال الأوكراين امل�شرتك م�شرية �إىل �أن املجل�س �سيعمل
على زي��ادة حجم امل�ب��ادالت التجارية والتعاون االقت�صادي واال�ستثماري
وال�صناعي بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف البلدين وم�ؤكدة على �أن
املجل�س �سيعمل على دفع عالقات التعاون االقت�صادي �إىل الأمام وكذلك
اال��س�ت�ف��ادة م��ن الإم�ك��ان�ي��ات وال �ق��درات االق�ت���ص��ادي��ة والطبيعية املتاحة
واملتوفرة يف البلدين ال�صديقني .

•• �أبوظبي -وام:

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سلطة
الت�سجيل يف �سوق �أبوظبي العاملي مذكرة
تفاهم ب�ش�أن التعاون الإ�شرايف والرقابي يف
جمال طرح و�إدراج �أ�سهم �شركات ال�سوق يف
الدولة.
وق��ع امل��ذك��رة ع��ن الهيئة �سعادة الدكتورة
مرمي بطي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي
بالإنابة ،وعن �سلطة الت�سجيل يف ال�سوق
ظ ��اه ��ر ب� ��ن ظ ��اه ��ر امل � �ه �ي��ري ،الرئي�س
التنفيذي.
و قالت مرمي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي
للهيئة بالإنابة“ :ت�أتي املذكرة وفقا لأحكام
ق ��رار جم�ل����س �إدارة ال�ه�ي�ئ��ة رق ��م 11ر.م
ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح
و�إ�صدار �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة العامة
وتعديالته ،لل�سماح لل�شركات امل�سجلة يف
�سوق �أبوظبي العاملي بطرح و�إدراج �أ�سهمها
يف �أ�سواق الدولة املرخ�صة من قبل الهيئة
وفقا ل�ضوابط الإدراج املعمول بها لدى
هذه الأ�سواق ،وامتثاال لأحكام مواد نظام
ال �ط��رح ال�ت��ي ت���ش�ترط للموافقة ل�شركة
املنطقة احلرة على طرح �أ�سهمها لالكتتاب
العام يف الدولة وج��ود اتفاقية تعاون بني
الهيئة وم�سجل ال�شركات يف املنطقة احلرة
يف جمال الإ�شراف والرقابة وفقا للنموذج
املعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.
وتوقعت �أن ي�سهم تطبيق املذكرة يف توفري
امل��زي��د م��ن االك �ت �ت��اب��ات يف � �س��وق الأوراق
امل��ال �ي��ة ب��ال��دول��ة ،مب��ا ي�ع�ط��ي م��زي��دا من
الزخم لل�سوق ويطرح خيارات �أك�ثر �أمام
امل�ستثمرين وجذب املزيد من اال�ستثمارات
املحلية واخلارجية.
م��ن جانبه ق��ال ظاهر ب��ن ظاهر املهريي
 “ :ي�سعدنا ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م مع
ه�ي�ئ��ة الأوراق امل��ال �ي��ة وال �� �س �ل��ع وتعزيز

بن�سبة  16%مقارنة مع عام .2019
ونتوقع ب��أن ت�سهم اجلهود امل�شرتكة يف
خلق م�ستويات جديدة من التعاون على
كافة ال�صعد.
من ناحيته ،قال معايل �أنطونيو معلوف
� “ :إن دولة الإمارات تعد �سوقاً رئي�سياً
مهماً ال�ستقبال ال�صادرات لغواتيماال،
ون� �ح ��ن ح��ري �� �ص��ون ع �ل��ى ت �ع��زي��ز �أط ��ر
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف
ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات وامل �ج ��االت التنموية
واحل� �ي ��وي ��ة ذات االه� �ت� �م ��ام امل�شرتك،
ال�سيما قطاعات اللوج�ستيات وال�ضيافة
والأم ��ن الغذائي” ،وه�ن��أ معاليه دولة
الإم � ��ارات ع�ل��ى اف�ت�ت��اح م�ع��ر���ض �إك�سبو
 2020دبي والذي يوفر فر�ص واعدة
ل�ع�ق��د ال �� �ش��راك��ات ال��دول �ي��ة امل�ستدامة
لتعزيز النهو�ض االقت�صادي وا�ستعادة
النمو لفرتة م��ا بعد جائحة “ كوفيد
.»19

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
يدعم جهود التوعية املالية
خالل �أ�سبوع امل�ستثمر العاملي

•• �أبوظبي-وام:

�شراكتنا وتعاوننا املتوا�صلني ..و ت�شكل
ه ��ذه امل��ذك��رة خ �ط��وة م�ه�م��ة ك ��ون ال�سوق
املايل لإمارة �أبوظبي والدولة ي�شهد منوا
و ت��و��س�ع��ا م���س�ت�م��ري��ن ل��ذل��ك ف � ��إن تعزيز
ال�ت�ع��اون يف امل�ج��ال الإ� �ش��رايف والتنظيمي
�سي�سهم بالت�أكيد يف زي��ادة ثقة امل�ستثمر
وت�سهيل ممار�سة الأع�م��ال ..و�إننا بدورنا
كمركز م��ايل دويل� ،سنوا�صل العمل مع
�شركائنا اال�سرتاتيجيني حمليا ودوليا
ل�ت�ع��زي��ز خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف
�أب��وظ�ب��ي والإم� ��ارات ومت�ك�ين امل�ستثمرين
وجمتمع الأعمال ب�شكل عام من الو�صول
�إىل فر�ص اال�ستثمار �ضمن �سوق �أبوظبي
العاملي وخارجه ”.و بناء على املذكرة اتفق
ال�ط��رف��ان ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون الإ�شرايف
والرقابي امل�شرتك بينهما ب�ش�أن عمليات
طرح وادراج �أ�سهم �شركات املنطقة احلرة
يف ال��دول��ة ،وذل��ك على نحو ميكنهما من

تنفيذ مهامهما التنظيمية والإ�شرافية
والرقابية مبا ي�ضمن االلتزام بالت�شريعات
املعمول بها كل يف منطقة اخت�صا�صه.
وات �ف ��ق اجل��ان �ب��ان ع �ل��ى ت��وف�ي�ر احلماية
ال�لازم��ة للم�ستثمرين يف �أ��س�ه��م �شركات
املنطقة احلرة والعمل على حماية ال�سوق
و� �س�لام��ة امل �ع��ام�لات م��ن خ�ل�ال التعاون
اال� � �ش� ��رايف وال ��رق ��اب ��ي امل �� �ش�ت�رك وتبادل
املعلومات وامل�ساعدة يف عمليات التفتي�ش
وال �ت �ح �ق �ي��ق وف �ق��ا لأح� �ك ��ام ه ��ذه املذكرة
و�ضمن احلدود التي ت�سمح بها الت�شريعات
املنظمة لعمل الطرفني.
و وفقا لبنود املذكرة يتمثل نطاق التعاون
امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن يف الإ� � �ش� ��راف
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات ط� ��رح و�إدراج
�أ��س�ه��م ��ش��رك��ات املنطقة احل��رة يف الدولة
ومتطلبات االف���ص��اح ذات ال�ع�لاق��ة بهما،
و�إنفاذ الت�شريعات املتعلقة بعمليات �إ�صدار

وط ��رح �أ��س�ه��م ��ش��رك��ات امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة يف
الدولة ،و�إنفاذ الت�شريعات املتعلقة ب�إدراج
�أ��س�ه��م ��ش��رك��ات املنطقة احل ��رة يف �أ�سواق
ال ��دول ��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات الإف �� �ص ��اح امل�ستمر
واحلوكمة.
و يتعاون اجلانبان كذلك يف الرقابة على
ت��داوالت وملكيات �أ�سهم �شركات املنطقة
احل� ��رة امل ��درج ��ة يف ال �� �س��وق ،والإ�� �ش ��راف
وال��رق�ـ��اب��ة ع�ل��ى الأ� �س ��واق و ع�ل��ى عمليات
امل �ق��ا� �ص��ة وال �ت �� �س��وي��ة وم �ت��اب �ع��ة االل �ت ��زام
ب��ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال � �� � �ص ��ادرة ب� �ه ��ذا ال�ش�أن
وامل�ساعـدة يف ك�شف واتخاذ الإجراءات �ضد
ال �ت��داوالت ال�ت��ي تتم ب�ن��اء على معلومات
داخلية وكذلك حاالت التالعب يف ال�سوق
وغريها من حاالت االحتيال يف تعامالت
الأوراق املالية ،و�إنفاذ الت�شريعات املتعلقة
بالتعامل بالأوراق املالية وتنظيم التعامل
بها و�إدارتها وتقدمي امل�شورة بخ�صو�صها .

ا� �س �ت �� �ض��اف �� �س ��وق �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل� ��أوراق
امل��ال �ي��ة � �س �ع��ادة م ��رمي ب�ط��ي ال�سويدي
الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية
وال�سلع ب��الإن��اب��ة وممثلني ع��ن الهيئة
يف �إط��ار احتفالية ق��رع اجل��ر���س �إيذاناً
ب��ان �ط�لاق ف�ع��ال�ي��ة “�أ�سبوع امل�ستثمر
العاملي” ،احلملة العاملية التي تنظمها
املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
“�أيو�سكو” و تهدف �إىل تعزيز الوعي
امل � ��ايل واالرت � �ق� ��اء مب �م��ار� �س��ات حماية
حقوق امل�ستثمرين .وق��ام ال�سوق بقرع
جر�س االفتتاح ام�س �إىل جانب �أع�ضاء
�آخرين يف “االحتاد العاملي للبور�صات».
و ين�ضم �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
�إىل  78بور�صة يف خمتلف �أنحاء العامل
ت���ش��ارك يف ه��ذه احل�م�ل��ة ال�ت��ي تقودها
“املنظمة ال��دول �ي��ة ل �ه �ي �ئ��ات الأوراق
املالية” ،عرب تنظيم �أن�شطة وفعاليات
توعوية ت�ستمر ملدة �أ�سبوع كامل.
و مت�ث��ل ف�ع��ال�ي��ة ق ��رع اجل��ر���س �إ�ضافة
جديدة �إىل اجلهود التي يبذلها �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية لتعزيز الوعي
املايل بني �أو�ساط امل�ستثمرين واملهتمني
بالأ�سواق املالية يف دولة الإمارات .فمنذ
عام  ،2016يعمل ال�سوق عن كثب مع
ال�ط�لاب واملعلمني ل�لارت�ق��اء مب�ستوى
الثقافة املالية واال�ستثمارية يف املنطقة
ع�بر جم�م��وع��ة م��ن امل� �ب ��ادرات املتنوعة
ب ��دءاً م��ن امل���س��اب�ق��ات و�أن���ش�ط��ة حماكاة
عمليات ال�سوق و�صو ًال �إىل املنح البحثية
واملحا�ضرات وور�ش العمل.

غرفة دبي وموقع �إيباي يعرفان ال�شركات الإماراتية ب�أهمية تعزيز تواجدهم الرقمي
•• دبي-وام:

نظمت غ��رف��ة دب��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع موقع
�إيباي املتخ�ص�ص بالتجارة الإلكرتونية
ن� � ��دوة اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة ب� �ع� �ن ��وان ع � ��زز منو
�أع �م��ال��ك ال �ت �ج��اري��ة ع��امل �ي �اً م ��ع �إيباي
وذل ��ك ب�ه��دف م���س��اع��دة ال���ش��رك��ات التي
تتخذ من دول��ة الإم ��ارات مقراً لها �إىل
ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق �أع �م��ال �ه��ا وزي � ��ادة حجم

مبيعاتها عرب الإنرتنت .وهدفت الندوة
االفرتا�ضية التي مت تنظيمها كجزء من
برنامج “�إيباي ل�ل�أع�م��ال -الإمارات”
ال� ��ذي مت الإع �ل ��ان ع �ن��ه م � ��ؤخ ��راً على
هام�ش ال�شراكة بني غرفة دبي وموقع
“�إيباي” �إىل ت�ع��ري��ف امل �� �ش��ارك�ين من
ال�شركات العاملة يف الدولة على فر�ص
الت�صدير على “�إيباي” بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة احل�ضور ق�ص�ص جناح ال�شركات
املتواجدة يف “�إيباي” وكيف ا�ستفادوا من
املن�صة لتو�سيع نطاق �أعمالهم عرب �سوق
الإنرتنت .وخالل كلمته الرتحيبية يف
الندوة �أك��د ح�سن الها�شمي مدير �إدارة
ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة يف غ��رف��ة دب ��ي �أن
الغرفة ت�سعى دائ�م�اً �إىل دعمال�شركات
املحلية يف �إن���ش��اء وب �ن��اء ت��واج��ده��ا عرب
الإن�ت�رن��ت م�ضيفاً �أن �إط�ل�اق برنامج
“�إيباي للأعمال -الإمارات” �سي�ساعد
ال�شركات العاملة يف ال��دول��ة للو�صول
�إىل عمالء جدد وتو�سيع نطاق �أعمالهم
حم�ل�ي�اً وع��امل �ي �اً ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل توجيه
وم�ساعدة ال�شركات النا�شئة يف عملية
�إط�ل�اق م��واق��ع �إلكرتونية خا�صة بهم.

و�أ�ضاف الها�شمي قائ ً
ال“ :هناك حوايل
� 5000شركة يف دول��ة الإم� ��ارات تبيع
منتجاتها حال ًيا على موقع “�إيباي”.
ومت ت�صدير �أكرث من � 300ألف�سلعة من
الباعة يف الإم��ارات خالل عام .2020
وم��ن خ�لال برنامج “�إيباي للأعمال-
الإمارات” ميكن لل�شركات الإماراتية �أن
تتقدم بخطوة واحدة الو�صول �إىل �أ�سواق
جديدة وخلق م�صادر جديدة للإيرادات
وت ��و� �س �ي ��ع ت ��واج ��ده ��ا ع �ب�ر الإن �ت�رن� ��ت
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن فر�ص
الأع�م��ال اجلديدة ”.وب��دوره ق��ال �إيليا
كريتوف املدير العام للأ�سواق العاملية
ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف”�إيباي”“ :لقد اخرتنا
غ��رف��ة دب��ي ل�ت�ك��ون م��ن �أوائ� ��ل �شركائنا
يف دول��ة الإم� ��ارات حيث نت�شارك نف�س
الأج �ن��دة م�ث��ل دع��م الأع �م��ال التجارية
وت �ع��زي��ز من��وه��ا وجن��اح �ه��ا .ون��رغ��ب يف
“�إيباي” �إىل زي� � ��ادة دع �م �ن��ا لتنمية
الأع �م ��ال ال�ت�ج��اري��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات
ونحن فخورون ب�إطالق برنامج التو�سع
اخلا�ص بنا لل�شركات الإماراتية وذلك
ب �ه��دف م �� �س��اع��دة ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية

واملتو�سطة يف ب��دء �أعمالها على موقع
“�إيباي” ولت�صبح من كبار امل�صدرين. .
�شهدنا يف العام املا�ضي وحده منوًا يزيد
عن  ?28من البائعني الإماراتيني على
موقع “�إيباي” ونعتزم موا�صلة وتو�سيع
دع�م�ن��ا ل�ل���ش��رك��ات املحلية� ”.سيتمكن
امل�شاركون يف الربنامج من الو�صول �إىل
�أدوات وحلول ت�ساعدهم على التوا�صل
وال��و��ص��ول �إىل �أك�ث�ر م��ن  185مليون
م�ستخدم ن�شط ع�ل��ى م��وق��ع “�إيباي”
يف الأ� �س��واق العاملية واال��س�ت�ف��ادة �أي�ضاً
من بوابة متخ�ص�صة على املوقع تقدم
دعماً وخربات رقمية م�صممة خ�صي�صاً
لل�شركات يف دول��ة الإم ��ارات الراغبة يف
التو�سع ب�أعمالها وتعزيز انت�شارها على
امل���س�ت��وى ال �ع��امل��ي ل�ل��و��ص��ول م��ن خالل
“�إيباي” �إىل � 190سوقاً حول العامل
منها �أ�سواق الواليات املتحدة الأمريكية
واوروبا و�آ�سيا وغريها .كما ت�شمل املزايا
الإ�ضافية التي �سيح�صل عليها الأع�ضاء
اال�ستفادة من برامج تدريبية �شخ�صية
يقدمها خرباء “�إيباي” والإدراج املجاين
لل�شركات وا�ست�شارات متخ�ص�صة يقدمها

خ�ب�راء “�إيباي” ح��ول ت�أ�سي�س تواجد
رقمي وتطويره على متجر “�إيباي”.
و�سي�ستفيد �أع�ضاء ال�شبكة الإلكرتونية
ال�ع��امل�ي��ة امل��وث��وق��ة اخل��ا��ص��ة ب�غ��رف��ة دبي
وال �ت��ي ت���ض��م جم�م��وع��ة م��ن ال�شركات
وم��زودي اخل��دم��ات املحلية والإقليمية
وال� �ع ��امل� �ي ��ة امل ��وث ��وق ��ة ع �ل ��ى جمموعة
م��ن امل��زاي��ا احل���ص��ري��ة والإ� �ض��اف �ي��ة من
“�إيباي».
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الوطني للأر�صاد ي�شارك مبعر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ويتيك�س 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن املركز الوطني للأر�صاد م�شاركته
يف الدورة الـ  23من معر�ض تكنولوجيا
املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س” الذي
يعقد يف ال�ف�ترة م��ن � 5إىل � 7أكتوبر
اجلاري يف موقع �إك�سبو  2020دبي.
و ي���س�ت�ع��ر���ض امل ��رك ��ز ع�ب�ر ج �ن��اح��ه يف
امل �ع��ر���ض �إجن ��ازات ��ه يف ع�م�ل�ي��ات تلقيح
ال�سحب واال�ستمطار و�أح��دث التقنيات
امل�ستخدمة يف ه��ذا امل �ج��ال احل �ي��وي و
ي�سلط ال�ضوء على ت�ط��ورات امل�شاريع
الت�سعة احلا�صلة على منحة برنامج
الإم� � ��ارات ل�ب�ح��وث ع �ل��وم اال�ستمطار،
و�أب ��رز الإجن ��ازات التي حققتها الفرق
البحثية القائمة على تلك امل�شاريع.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ق ��ال � �س �ع��ادة الدكتور
ع �ب��داهلل �أح �م��د امل �ن��دو���س ،م��دي��ر عام
املركز الوطني للأر�صاد رئي�س االحتاد
الآ��س�ي��وي ل�ل�أر��ص��اد اجل��وي��ة“ :ي�سرنا
امل �� �ش��ارك��ة يف ه ��ذا احل� ��دث امل �ه��م الذي
ي�سهم ب�شكل كبري يف تر�سيخ مكانة دولة
الإم��ارات مركزا عامليا ووجهة رئي�سية
ت�ستقطب كبار القادة و�صناع القرار من
جميع �أنحاء العامل ملناق�شة ق�ضايا املياه
والطاقة والبيئة».
و �أ�ضاف“ :ت�أتي م�شاركة املركز الوطني

ل�ل�أر��ص��اد يف معر�ض تكنولوجيا املياه
وال �ط��اق��ة وال�ب�ي�ئ��ة وي�ت�ي�ك����س لت�سليط
ال���ض��وء على امل�ساهمات ال�ت��ي تقدمها
عمليات اال�ستمطار �إ�ضافة �إىل برنامج
الإم� � ��ارات ل�ب�ح��وث ع �ل��وم اال�ستمطار،
ل���ض�م��ان �أم ��ن امل �ي��اه ،و�أه �م �ي��ة تطوير
�أب �ح��اث وع�ل��وم اال�ستمطار وتوظيفها
لتحقيق ذلك ،فمن خالل القيام بدور
رائد عامليا للنهو�ض بهذا املجال العلمي
امل �ه��م ل �ل �غ��اي��ة ،ت ��ؤك ��د دول� ��ة الإم� � ��ارات
ال �ت��زام �ه��ا ب��ال���س�ع��ي �إىل �إي� �ج ��اد حلول
مبتكرة لق�ضايا �شح املياه حول العامل».
و�أو�ضح مدير املركز الوطني للأر�صاد

29

�أن جتربة دولة الإمارات تعترب رائدة يف
املنطقة ولها الأ�سبقية يف تنفيذ عمليات
اال� �س �ت �م �ط��ار ،م � ��ؤك ��دا ح ��ر� ��ص املركز
والربنامج على امل�شاركة يف امل�ؤمترات
والأح��داث املحلية والإقليمية والعاملية
املختلفة واملتخ�ص�صة يف ه��ذا املجال،
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ��ه مت �إط�ل��اق الربنامج
ع��ام  2015من �أج��ل ت�شجيع العلماء
والباحثني وتطوير عمليات اال�ستمطار
على امل�ستوى العاملي وجعلها �أكرث كفاءة
ما ي�ساهم يف الأمن واال�ستدامة املائية.

م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت ع �ل �ي��اء امل ��زروع ��ي،
مديرة برنامج الإم��ارات لبحوث علوم
اال�ستمطار“ :يعد معر�ض تكنولوجيا
امل � �ي� ��اه وال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ي �ئ��ة ويتيك�س
وال ��ذي ي�ق��ام ه��ذا ال�ع��ام �ضمن معر�ض
�إك�سبو 2020دب� ��ي م�ن���ص��ة ممتازة
لاللتقاء بقادة وخ�براء قطاعات املياه
والطاقة والبيئة ،والتعرف على �أحدث
التقنيات واالب�ت�ك��ارات امل�ستخدمة بها،
ون��رك��ز م��ن خ�لال جناحنا يف املعر�ض
على تو�سعة ن�ط��اق التعريف بربنامج

الإم� � ��ارات ل�ب�ح��وث ع �ل��وم اال�ستمطار،
و�إب��راز �إجن��ازات��ه يف دف��ع عجلة اجلهود
البحثية العاملية يف جم��ال اال�ستمطار
بعدما بات نق�ص املياه و�ضرورة �ضمان
�أم �ن �ه ��ا م ��ن امل��وا� �ض �ي��ع ال� �ت ��ي تتطلب
ت�ضافر اجل�ه��ود ل�ت��أم�ين ح�ل��ول داعمة
وجمدية وفعالة باالعتماد على التطور
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي احل ��دي ��ث وبا�ستخدام
ت �ق �ن �ي��ات م �ب �ت �ك��رة م �ث��ل اال�ستمطار
ب��اع�ت�ب��اره��ا داع �م��ا م�ه�م��ا مل �� �ص��ادر املياه
الأخرى».

خالد بن عبداهلل القا�سمي يفتتح الن�سخة الـ 48من معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات و املجوهرات

•• ال�شارقة -وام:

افتتح ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن �سلطان
القا�سمي رئي�س هيئة ال�شارقة للموانئ و
اجلمارك و املناطق احلرة ام�س فعاليات
الن�سخة ال �ـ  48م��ن معر�ض “ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ل �ل �� �س��اع��ات و املجوهرات”
احل ��دث الأك�ب�ر م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى �أجندة
املعار�ض التجارية املتخ�ص�صة يف دولة
الإم ��ارات واملنطقة ال��ذي ينظمه مركز
�إك�سبو ال�شارقة على م��دار خم�سة �أيام
و��س��ط م�شاركة �أك�ث�ر م��ن � 350شركة
متخ�ص�صة بت�صميم و�صناعة ال�ساعات
وامل�ج��وه��رات وامل���ش�غ��والت الذهبية من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل .و جت��ول ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن ع �ب��داهلل القا�سمي يف �أرج ��اء
املعر�ض ال��ذي ي�ق��ام ب��دع��م م��ن “غرفة
جتارة و�صناعة ال�شارقة” والتقى عددا
م��ن ال �ع��ار� �ض�ين وم �� �س ��ؤويل ال�شركات
الإماراتية والأجنحة الأجنبية امل�شاركة
وا��س�ت�م��ع منهم �إىل ��ش��رح ح��ول �أحدث
املنتجات والتقنيات واحل �ل��ول املبتكرة
يف �صناعة الذهب وواق��ع جتارة الذهب
واملجوهرات واطلع خالل اجلولة على
احدث املجموعات و االبتكارات يف جمال
ال�ساعات و املجوهرات.
و�أ�شاد ال�شيخ خالد بن عبداهلل القا�سمي
ب�ن�ج��اح امل�ع��ر���ض يف ا��س�ت�ق�ط��اب العديد
م� ��ن ال� �ع ��ار�� �ض�ي�ن اجل � � ��دد والأج� �ن� �ح ��ة
ال��وط�ن�ي��ة الأج �ن �ب �ي��ة و ن�خ�ب��ة م��ن �أهم

ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال��رائ��دة يف قطاع
� �ص �ن��اع��ة وجت � ��ارة وت���ص�م�ي��م ال�ساعات
واملجوهرات على م�ستوى العامل واعترب
�أن ال�سمعة الدولية ال��رائ��دة التي بات
ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا م�ع��ر���ض ال �� �ش��رق الأو�سط
ل�ل���س��اع��ات وامل �ج��وه��رات يج�سد املكانة
ال��رائ��دة ال �ت��ي حتتلها �إم� ��ارة ال�شارقة
على خ��ارط��ة �صناعة امل�ع��ار���ض العاملية
ويعك�س النجاحات ال�ت��ي حتققها على
�صعيد تنظيم وا�ست�ضافة العديد من
املعار�ض واملنتديات الإقليمية والدولية
والتي تغطي قطاعات �صناعية وجتارية

وثقافية  .ونوه �إىل �أن هذا النجاح ي�أتي
يف ظ��ل ��س�ي��ا��س��ة ال �ت �ن��وي��ع االقت�صادي
الذي تتبناها �إمارة ال�شارقة عرب تعزيز
تناف�سية �صناعة املعار�ض وتوجيهها نحو
دع��م خمتلف القطاعات االقت�صادية و
�أثنى على جهود مركز �إك�سبو ال�شارقة يف
تنظيم هذا احلدث وحر�صه على تقدمي
�أف�ضل اخلدمات للعار�ضني.
ح�ضر اف�ت�ت��اح امل�ع��ر���ض ك��ل م��ن ال�شيخ
م��اج��د ب ��ن ف�ي���ص��ل ال �ق��ا� �س �م��ي النائب
الأول لرئي�س غ��رف��ة جت ��ارة و �صناعة
ال���ش��ارق��ة و ��س�ع��ادة ول�ي��د عبد الرحمن

بوخاطر النائب الثاين لرئي�س الغرفة
و � �س �ع��ادة � �ش�يريل �أج �ي�ل�ار ن��ائ��ب وزير
خارجية جمهورية جواتيماال و�سعادة
�سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي
ملركز �إك�سبو ال�شارقة وعدد من �أع�ضاء
جمل�س �إدارة الغرفة و�إك�سبو.
و �أعرب �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س
رئي�س غرفة جت��ارة و �صناعة ال�شارقة
عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير ل�صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س �ل �ط��ان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة لرعاية �سموه للمعر�ض

ال � � ��ذي ي �ع �ت�ب�ر �أح � � ��د �أك �ب ��ر الأح� � � ��داث
االقت�صادية الدولية التي ت�ست�ضيفها
�إمارة ال�شارقة و حتظى ب�أهمية ومكانة
ب ��ارزة ل��دى �شريحة وا��س�ع��ة م��ن رجال
الأعمال وامل�ستثمرين والتجار واخلرباء
والعاملني يف جم��ال �صناعة وت�صميم
ال �� �س��اع��ات وامل �ج��وه��رات ع �ل��ى م�ستوى
الدولة واملنطقة ل��دوره املهم يف توفري
م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ع�ق��د ��ص�ف�ق��ات البيع
وبناء ال�شراكات والت�أ�سي�س للتعامالت
ال �ت �ج��اري��ة �إىل ج��ان��ب ت��وف�ي�ره جتربة
مميزة ل ��زواره .و�أ��ش��ار العوي�س �إىل �أن
ه ��ذا احل� ��دث ع ��زز ال �ق ��درة التناف�سية
ل�ت�ج��ارة و�صناعة ال��ذه��ب واملجوهرات
وال�ساعات يف دول��ة الإم ��ارات و�أهميتها
على خ��ارط��ة ال�ت�ج��ارة العاملية �إذ ميثل
من��وذج��ا رائ ��دا يف دع��م �صناعة وجتارة
ال��ذه��ب وامل�ج��وه��رات يف الإم� ��ارات وهي
ال�صناعة ال�ت��ي حت�ت��ل م�ك��ان��ة مهمة يف
�أن�شطة ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول��ة �إذ
ت�ستحوذ جت��ارة ال��ذه��ب على �أك�ث�ر من
 29ب��امل��ائ��ة م ��ن �إج� �م ��ايل ال�صادرات
ال��وط�ن�ي��ة غ�ير ال�ن�ف�ط�ي��ة ون ��وه �إىل �أن
�إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ب��ات��ت م��رك��زا رئي�سيا
يف � �س��وق امل �ج��وه��رات وال �� �س��اع��ات على
امل�ستوى الإقليمي وهو ما يعك�سه تنامي
ع��دد ال���ش��رك��ات املتخ�ص�صة يف �صياغة
و�صناعة وجتارة الذهب وامل�سجلة لدى
غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة والتي
بلغت � 425شركة.

التخطيط لطرح  % 13.8من �أ�سهم فرتيجلوب يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

فرتيجلوب التابعة لـ «�أدنوك و �أو �سي �آي» تعلن نيتها طرح ح�صة �أقلية لالكتتاب العام يف �أبوظبي املايل

خطوة الطرح العام تتما�شى مع مبادئ اخلم�سني من خالل دعم وت�شجيع القطاع اخلا�ص وتطوير �أ�سواق املال يف الدولة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة “فرتيجلوب” �أم�س عن نيتها طرح ح�صّ ة
 13.8%من �أ�سهمها لالكتتاب العام يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية .و�سيتم فتح باب االكتتاب ،املتوقع �أن يبد�أ
ي��وم � 13أك�ت��وب��راجل��اري � ،أم��ام مواطني دول��ة الإم ��ارات
ومقيميها وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية املحلية والعاملية.
ويتيح الطرح املحتمل فر�صة اال�ستثمار يف �إح��دى �أهم
ال �� �ش��رك��ات يف جم ��ال ��ص�ن��اع��ة الأ� �س �م��دة النيرتوجينية
والأمونيا يف العامل ،وهو قطاع واعد بالفر�ص امل�ستقبلية.
وتتمتع ��ش��رك��ة “فرتيجلوب” مب�م�ي��زات ع��دي��دة ،منها
�سجلها القوي على �صعيد العائدات وقدرتها على �إدارة
مم��ا ي�ع��زز �إمكانية توزيعات
التدفقات النقدية احل��رةّ ،
الأرب ��اح على امل��دى ال�ط��وي��ل .كما ي�ستفيد امل�ستثمرون
من خطط ال�شركة امل�ستقبلية خللق وتعزيز القيمة يف
جم��االت واع��دة ،مب��ا يف ذل��ك الفر�ص النا�شئة يف جمال

الأمونيا اخلالية من الكربون واقت�صاد الهيدروجني.
وق��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ل�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “ �أدن��وك “
وجمموعة �شركاتها ورئي�س جمل�س �إدارة فرتيجلوب:
“ متا�شياً مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة بالعمل على حتقيق
�أق�صى قيمة ممكنة م��ن م��وارد النفط وال �غ��از ،ي�سعدنا
الإعالن عن طرح ح�صة يف ’فرتيجلوب‘ لالكتتاب العام
يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،والذي ي�أتي بعد النجاح
الكبري ال��ذي �شهده الطرح العام الأويل ل�شركة �أدنوك
للحفر .وي�ؤكد ه��ذا الإع�لان على التزام �أدن��وك الرا�سخ
بامل�ساهمة يف ب�ن��اء االقت�صاد الأن���ش��ط والأف���ض��ل عاملياً،
ودعم وت�شجيع القطاع اخلا�ص ،وتطوير �أ�سواق الأوراق
املالية يف ال��دول��ة وتو�سيع �أن�شطتها ،وذل��ك متا�شياً مع
وثيقة ’مبادئ اخلم�سني‘ التي مت الإعالن عنها م�ؤخراً».
و�أ� �ض��اف “ :يعد ه��ذا االك�ت�ت��اب ال�ع��ام الأوّل م��ن نوعه

ل�شركة تعمل وفق نظام املناطق احل ّرة يف دولة الإمارات،
وه ��و م�ف�ت��وح مل��واط �ن��ي دول ��ة الإم� � ��ارات وامل�ق�ي�م�ين فيها
وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية املحلية والعاملية .كما يتيح هذا
االكتتاب فر�صة ا�ستثمارية مميزة يف قطاع ذي �أهمية
كبرية ومتنامية عاملياً لال�ستفادة من الفر�ص النا�شئة
يف جم��ال �سل�سلة القيمة للأمونيا منخف�ضة الكربون
و�أ�سواق الهيدروجني» .وتابع معاليه�“ :ستبقى �أدنوك
�شريكاً ا�سرتاتيجياً يف ’فرتيجلوب‘ وداع �م �اً لها على
امل��دى ال�ط��وي��ل ،حيث �ست�سعى لل�شراكة م��ع فرتيجلوب
يف ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة وم �� �ش��اري��ع واع � ��دة ،مب��ا يف ذلك
م�شروع جديد عاملي امل�ستوى لإنتاج الأمونيا منخف�ضة
ال �ك��رب��ون ال��زرق��اء يف ال��روي ����س يف �أب��وظ �ب��ي وال ��ذي يقع
�ضمن منظومة “تعزيز” ال�صناعية اجلديدة» .وتعترب
“فرتيجلوب” �أكرب مُ�صدّر بحري لليوريا والأمونيا يف
ال�ع��امل ،و�أك�بر منتج للأ�سمدة النرتوجينية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من حيث طاقة االنتاج،

و�إح� ��دى ال���ش��رك��ات ال��رائ��دة يف جم��ال ت�ط��وي��ر الأمونيا
منخف�ضة الكربون .وتتمتع ال�شركة مبزايا عديدة ت�ؤهلها
لال�ستفادة من الطلب املتزايد على الأمونيا اخلالية من
الكربون باعتبارها حام ًال للهدروجني .وت�أ�س�ست �شركة
“فرتيجلوب” يف �سبتمرب  2019م��ن خ�ل�ال �شراكة
ا�سرتاتيجية بني “�أو �سي �آي” بح�صة  ،58%و”�أدنوك”
بح�صة  ،42%وه��ي متتلك �أرب��ع من�ش�آت للإنتاج على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا جتعلها
�صاحبة �أكرب طاقة �إنتاجية للأمونيا يف املنطقة.
وتلعب منتجات �شركة “فرتيجلوب” دوراً رئي�ساً يف
جم��ال ال��زراع��ة ال�ع��امل�ي��ة ن �ظ��راً حل�ج��م �إن�ت��اج�ه��ا و�أهمية
منتجاتها يف �سد احتياجات هذا القطاع املهم من الأ�سمدة
النيرتوجينية ،حيث تو ّفر للمزارعني عن�صراً �ضرورياً
يتيح لهم ت�أمني الطلب املتزايد على املحا�صيل الزراعية،
مم��ا يعزز م��ن �أهمية ال��دور ال��ذي تلعبه دول��ة الإم ��ارات
و�أبوظبي يف دعم منظومة الأمن الغذائي العاملي.

الأحوا�ض اجلافة العاملية تك�شف عن م�شروع جديد للتحويل �إىل التخزين والتفريغ العائم

•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت الأح ��وا� ��ض اجل��اف��ة ال�ع��امل�ي��ة ع��ن و� �ض��ع حجر
الأ�سا�س مل�شروع جديد للتحويل �إىل التخزين والتفريغ
العائم وذل��ك كجزء من م�شروع التح ّول للأحوا�ض
اجلافة العاملية.
وا�ستهلت الأحوا�ض اجلافة العاملية التابعة ملجموعة
دي ب��ي ورل ��د ال�ع�م��ل ع�ل��ى حت��وي��ل ن��اق�ل��ة �أفرامك�س
القادرة على حمل � 700أل��ف برميل من النفط �إىل
وحدة عائمة للتخزين والتفريغ .FSO
و�ستت�ضمن �أع�م��ال التعديل ال�شامل و�إط��ال��ة العمر
االفرتا�ضي توفري طالء جديد لبدن ال�سفينة �إذ ُ�ص ّمم
هذا الطالء ليجعل من املمكن التعويل على �أداء وحدة
التخزين والتفريغ للعمل املتوا�صل طوال ال�سنوات الـ
 20القادمة فيما يتعلق بالعمليات البحرية.
وت�ت���ض�م��ن الأع �م ��ال الأخ � ��رى ��ص�ن��اع��ة وت��رك �ي��ب برج
خارجي للتحذير من الطق�س وت�صنيع ودمج مهبط،
وت�صنيع وتركيب زالقة قيا�س وتعديل نظام ال�شحن
وتركيب بكرة خرطوم ورافعة.

وق��ال نيل ميلر مدير العمليات يف الأحوا�ض اجلافة
ال�ع��امل�ي��ة �أن ه ��ذه م��رح�ل��ة ت��اري�خ�ي��ة م�ه�م��ة بالن�سبة
ل�ل��أح ��وا� ��ض اجل ��اف ��ة ال �ع��امل �ي��ة م ��ع ب ��دء ال �ع �م��ل على
م�شروع التحول ل�شركة ديك�ستون وه��ي �شركة تابعة
ل�شركة النفط برينكو الكائن مقرها يف باري�س .و ُتعد
الأح��وا���ض اجل��اف��ة العاملية �شريكاً م��وث��وق�اً يف قطاع
ال�شحن و�صناعات النفط والغاز البحرية �إذ تتحلى
مبعرفة هائلة بال�صناعة ومتلك من�ش�آت على طراز
عاملي ويعمل بها فريق عمل متم ّكن م��ن املهند�سني
واخلرباء.
ً
و�أط�ل�ق��ت الأح��وا���ض اجل��اف��ة العاملية م ��ؤخ��را م�شروع
التح ّول الرقمي لتحقيق الكفاءة الت�شغيلية وحت�سني
خ ��دم ��ة ال� �ع� �م�ل�اء .وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ال �ق �ب �ط��ان رادو
�أنتولوفيت�ش الرئي�س التنفيذي ل�شركة “الأحوا�ض
اجل��اف��ة العاملية” �أن م��وظ�ف��ي ال���ش��رك��ة �سي�صبحون
جمهزين ب�شكلٍ �أف�ضل لأداء مهامّ هم من خالل العمل
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ب�ي��ان��ات يف ال��وق��ت احلقيقي واملن�صات
التكاملية والتبادل الأف�ضل للمعرفة مما �سيمكنهم
من الرتكيز على جماالت خربتهم.

ال�صايغ ووزير التجارة واال�ستثمار الأ�سرتايل
يبحثان تعزيز العالقات االقت�صادية

•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة ،معايل دان تيهان
وزير التجارة وال�سياحة واال�ستثمار يف �أ�سرتاليا ،يرافقه وفد ي�ضم �سعادة
ه��اي��دي فينامور �سفرية ا�سرتاليا ل��دى ال��دول��ة ،و��س�ع��ادة �إي��ان هاليداي
القن�صل العام الأ�سرتايل يف دبي.
ورح ��ب م�ع��ايل ال���ص��اي��غ  -خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ع�ق��د يف دي ��وان ع��ام وزارة
اخلارجية والتعاون ال��دويل يف �أبوظبي  -مبعايل تيهان والوفد املرافق،
م�ؤكداً على الأهمية التي توليها دول��ة الإم��ارات للعالقات مع �أ�سرتاليا،
والتي تقوم على التعاون وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين.
من جهته �أ�شاد اجلانب الأ�سرتايل باجلهود اال�ستثنائية لدولة الإمارات يف
تنظيم �إك�سبو  2020دبي ،واتخاذ جميع التدابري االحرتازية للرتحيب
ب��ال��زوار و�إجن ��اح فعاليات �أجنحة ال��دول امل���ش��ارك��ة ،وم��ن �ضمنها اجلناح
الأ�سرتايل.
وناق�ش اجلانبان خالل اللقاء �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى امل �ج��االت ،ال�سيما االقت�صاد وال�ت�ج��ارة واال�ستثمار،
وت�ط��رق اجل��ان�ب��ان �إىل ف��ر���ص ال�ت�ع��اون يف جم��ال احل�ل��ول الذكية للأمن
الغذائي واملائي ،و�سيا�سات التنويع االقت�صادي.
ي�شار �إىل �أن العالقات االقت�صادية التي جتمع دولة الإم��ارات ب�أ�سرتاليا
ترتكز على �أ�س�س �صلبة من التعاون التجاري واال�ستثماري ،حيث و�صل
حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين خالل الأع��وام 2016
�إىل  2020ح ��وايل  15.7م�ل�ي��ار دوالر �أم��ري �ك��ي ،فيما جت ��اوزت قيمة
اال�ستثمارات املتبادلة بني البلدين منذ العام  2003حاجز الـ  5مليارات
دوالر �أمريكي.

الإمارات دبي الوطني وطريان الإمارات يوقعان
�صفقة متويل ثنائي ال�شريحة بقيمة  750مليون دوالر

•• دبي-وام:

وق ��ع ب �ن��ك الإم� � � ��ارات دب ��ي الوطني
و”طريان الإمارات” �صفقة متويل
ثنائي ال�شريحة بقيمة  750مليون
دوالر �أمريكي ملدة خم�س �سنوات.
تتميز ال�صفقة ب�سعرها التناف�سي
وه��ي �أول �صفقة ت�برم�ه��ا “طريان
الإمارات” كهيكلية متويل مدعومة
باملبيعات – امل�ستحقات وذلك بهدف
تنويع م�صادرها لل�سيولة.
وت��وىل بنك الإم� ��ارات دب��ي الوطني
امل �ج �م��وع��ة امل �� �ص��رف �ي��ة ال� ��رائ� ��دة يف
م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط و�شمال
�أفريقيا وتركيا دور مدير الإكتتاب واملنظم الرئي�سي املفو�ض والوكيل
العاملي لل�صفقة.
وق��ال �أحمد القا�سم نائب رئي�س تنفيذي �أول ورئي�س الأعمال امل�صرفية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ل��دى بنك الإم ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي :ت��أت��ي ال�صفقة
الأوىل من نوعها ت�أكيدا على التزام جمموعة بنك الإمارات دبي الوطني
بدعم ’طريان الإمارات‘ �أكرب �شركة طريان يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أ��ض��اف “ باعتبارنا بنكا رائ��دا على م�ستوى املنطقة نحر�ص با�ستمرار
ع�ل��ى ا�ستك�شاف ح�ل��ول مت��وي��ل ج��دي��دة وم�ب�ت�ك��رة ل��دع��م عمالئنا الكرام
وحتقيق �أهدافهم طويلة الأم��د وبينما تتهي�أ دبي لت�صبح املدينة الأكرث
ا�ستقباال للزوار بحلول عام  2025نتطلع قدما للم�ساهمة يف حتقيق هذا
الهدف من خالل املزيد من ال�صفقات الرائدة مثل �صفقتنا مع ’طريان
الإمارات‘«.

�أبوظبي للجودة  ..برامج متطورة تعزز
�سالمة املنتجات الغذائية يف الأ�سواق
•• �أبوظبي-وام:

ط��ور جمل�س �أب��وظ�ب��ي ل�ل�ج��ودة واملطابقة حتاليل الك�شف ع��ن متبقيات
امل�ب�ي��دات يف البي�ض وال��ذي يعد م��ن الأغ��ذي��ة الرئي�سية ملختلف الفئات
العمرية وذلك يف �إطار احلر�ص على تقدمي اخلدمات التي ت�ساهم يف دعم
الأمن الغذائي لإمارة �أبوظبي واحلفاظ على �سالمة امل�ستهلك.
و�أك��د خمترب الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
�أهمية تطوير برامج تعزز من جودة املنتجات الغذائية املعرو�ضة واملتداولة
يف الأ�سواق ،للحفاظ على �صحة و�سالمة امل�ستهلكني من ملوثات متبقيات
املبيدات و�ضمان ال�سالمة الغذائية يف املجتمع.
وقال �سعادة املهند�س عبداهلل ح�سن املعيني املدير التنفيذي لقطاع خمترب
الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة �إنه يتم تقدمي
خ��دم��ة حتليل متبقيات امل�ب�ي��دات م��ن خ�لال خم�ت�برات حتليل متبقيات
املبيدات با�ستخدام �أحدث و�أ�سرع الطرق العلمية ،فاملخترب لديه تقنيات
عالية من �أجهزة التحليل الكروماتوجرايف الغازي وال�سائل والتي ت�سمح
بالك�شف عن متبقيات املبيدات يف البي�ض بدقة عالية وبحدود منخف�ضة
جدا تتوافق مع متطلبات املوا�صفة الإماراتية.
ولفت �إىل �أن الت�أكد امل�ستمر من مطابقة املنتجات للموا�صفات القيا�سية
واال�شرتاطات ميثل �أولوية ق�صوى يف �أداء املخترب املركزي.
وذكر �أن دور املخترب املركزي ال يقت�صر على الك�شف عن متبقيات املبيدات
يف البي�ض ،و�إمن��ا ي�شمل خمتلف ال�سلع الغذائية مثل اخل�ضار والفاكهة
والتمور واحلبوب ب�أنواعها واللحوم والأ�سماك والع�سل و�أغذية الأطفال
ومياه ال�شرب واالع�لاف وغريها ،ويوا�صل املخترب تو�سيع نطاق العمل
لي�شمل منتجات �أكرث وزيادة عدد قائمة املبيدات التي يتم الك�شف عنها.
و�أ�شار �إىل �أن املخترب لديه القدرة على الك�شف عن نحو  443من متبقيات
املبيدات لي�س فقط املبيدات احل�شرية ،و�إمن��ا وفقًا للتنوع املختلف من
مبيدات الأع�شاب والفطريات وم�ضادات البكترييا ومنظمات منو احل�شرات
والنبات وذلك با�ستخدام �أحدث الطرق العلمية للتحليل.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

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

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

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

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 164290 :
با�ســم� :شركة زنربكجي
وعنوانه� :سوريا  -ريف دم�شق  -منطقة الك�سوة ال�شرقية � -أوتو�سرتاد درعا
وامل�سجلة حتت رقم  )164290( :بتاريخ2015/10/01 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف  2021/10/24 :وحتى تاريخ 2031/10/24 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/08/22 :
املودعة حتت رقم 357854 :
با�ســم :ليك�س توباكو كومباين ال ال �سي
وعنوانه� :أرمينيا  ،يريفان  ،كورجينيان �سرتيت � ، 32 ، 13إيه ام.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  SOPRANOمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية فوقها حرف  Sعلى �شكل
دائرة مق�سومة داخلها خط بااللوان اال�سود والذهبي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/08/22 :
املودعة حتت رقم 357853 :
با�ســم :ليك�س توباكو كومباين ال ال �سي
وعنوانه� :أرمينيا  ،يريفان  ،كورجينيان �سرتيت � ، 32 ، 13إيه ام.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  MORIONمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية فوقها ر�سمة ر�أ�س �سهم
بااللوان اال�سود والذهبي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/08/22 :
املودعة حتت رقم 357852 :
با�ســم :ليك�س توباكو كومباين ال ال �سي
وعنوانه� :أرمينيا  ،يريفان  ،كورجينيان �سرتيت � ، 32 ، 13إيه ام.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  LEXمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية جمزءة داخل درع وفوقها كلمات
 TOBACCO COMPANYبحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك ديار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة هاتف
 04-4421762 :فاك�س  04-4421764 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ليفانتني
لتجارة الهدايا  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/27
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

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

ا�سم ال�شركة  :ليفانتني لتجارة الهدايا  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  108- 107 -106 - 105- 104- 103ملك بناء للعقارات
 بردبي  -عود ميثاء  -ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقمالرخ�صة  800179 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1328302 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رقم  1006ملك دي��ار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة هاتف  04-4421762 :فاك�س :
 04-4421764م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي � :شركة قايد لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  3408ملك حيدر علي كيد زوه�ير كيد زوهيز بيديف
 اخلليج التجاري  -هاتف  04-4215777 :فاك�س 06-5448819 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أع�لاه لت�صفية يونيكورن انرتنا�شيونال لتعهدات جتهيز املن�ش�آت
العامة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/3
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/3وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

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

ا�سم ال�شركة  :يونيكورن انرتنا�شيونال لتعهدات جتهيز املن�ش�آت العامة � -ش ذ
م م  -العنوان  :مكتب رقم  44 - 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  864875 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1468516 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/10/3وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�شركة قايد لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3408ملك حيدر علي كيد
زوه�ير كيد زوهيز بيديف  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-4215777 :فاك�س :
 06-5448819م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
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العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0003429أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003401مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه تهادایو�س �سلفادا�سان
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/09/13قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح التهاين للمقاوالت الكهروميكانيكية وميثلها املدير/طه حممد حنيف,
بالتايل  :قررت املحكمه  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((تهادایو�س �سلفادا�سان)) ب�أن
ي�ؤدي للطرف الطالب ((التهاين للمقاوالت الكهروميكانيكية)) مبلغا وقدره 78.763.5
درهما (ثمانية و�سبعون �ألفا و �سبعمائة وثالثة و�ستون درهما وخم�سون فل�سا) ،والفائدة
القانونية بواقع  9%من تاريخ املطالبة املوافق  09/09/2021وحتى متام ال�سداد ،مع
الإلزام بامل�صروفات ،ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه مفازة لل�صحافة والن�شر وميثلها /حافظ عبداملاجد الأمني عمر  ,العنوان
 9269804 :نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/08/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله  -ل�صالح هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�شارقة للن�شر ,بالتايل
 :ن�ص احلكم .حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -1:ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )16.156درهم �ستة ع�شر �ألفا ومائة و�ستة وخم�سون درهما بالإ�ضافة للفائدة
القانونية على املبلغ بواقع �%5سنويا من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام على �أال تتجاوز �أ�صل
الدين مع الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
 - 2رف�ض ما عدا ذلك من طلبات
حكما غري قابال لال�ستئناف

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003807جتاري
�إىل املحكوم عليه � :أحمد عبد اهلل �أحمد �سرور احلمادي
العنوان  :يعلن على �أك�سفورد للعقارات  ،بامارة ال�شارقة مكتب رقم  -108برج النهدة ( )1بناية �سوبر
ماركت مانيال  -نف�س بناية كافترييا ليايل ال�صاحلية و�سوبر ماركت  -هاتف 056-9000069 :
056 -3661661
بريد الكرتوين Info@oxfordre.ae - Binsuroor.2020@gmail.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1.2003335E8درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003384جتاري

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

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

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024838
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن كال من ال�سيد  /حممود مروان حممود �صادق  -فل�سطيني اجلن�سية،
وال�سيد�/صالح الدين عمران �صالح طهبوب اردين اجلن�سية  ،يرغبان يف البيع و التنازل
عن كامل ح�صتهما البالغة لكل منهما ( )50%لت�صبح ح�صتهما الكاملة (� )100%إىل
ال�سيد /وليد حممد ح�سن عبد الفتاح من�صور  -اردين اجلن�سية لي�صبح ن�سبته (، )100%
يف الرخ�صة التجارية (كافيرتيا ،ع�سل ا�سود) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة
رقم  ،)764096( :خروج �شريك � /شركاء ،ودخول �آخر � /آخرين ،وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكوره من الطرف الأول  :بونون �سوكوماران توفاكونون -
اجلن�سية  :الهند �إىل الطرف الثاين  :كري�شان فياليودهان مانات مانات
كوجنوين كري�شان اجلن�سية  :الهند باال�سم التجاري (املفاز للخياطه) ن�شاط
الرخ�صة (خياطة املالب�س الرجالية) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية
يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  614146 :ال�صادرة بتاريخ :
 2011/07/14يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان وعليه �سيقوم
الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد �إنق�ضاء  14يوم من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 259 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيده  :فاطمه مو�سى ابراهيم حممد مريك ,اجلن�سية  -االمارات
العربية املتحده ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه  100%و ذلك اىل ال�سيده
 :ندى بنت االمري حممد بن املح�سن حميد الدين  ،اجلن�سية  -ال�سعودية يف الرخ�صة (بيت
املو�ضة للتجارة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )724489ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8229
املنـذرة� /شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليه � - 1 /صالح الدين طارق عزیز الدين  -كندي اجلن�سية
 -2ما�ست �سولو�شنز فيت اوت �ش.ذ.م.م
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/141341
تنذر املنذرة  /املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره “ 43,510.48ثالثة و�أربعون �ألف
درهم وخم�سمائة وع�شرة درهم وثمانية واربعون فل�ساً يف موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من
تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة
ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %5منذ تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8230
املنـذرة /دانوب ملواد البناء �ش.م.ح
املنذر �إليهم  -1 /امبایر میدل اند�سرتنز �ش.ذ.م.م
 -2حممد عا�شق تاراكاراتی بوتیا بورایل
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 156094/1/2021
تنذر املنذرة  /املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره � - 34،451أربعة وثالثون �ألف
وربعمائة و واحد وخم�سون درهم  -يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم
لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %5منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8207

الكاتب العدل

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17550

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /عمر مرتوك املعاز � -سوري اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -مدينة �أبوظبي  -فيال رقم  - 28متحرك
رقم 0564106533
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )17265درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )17265درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2016
ابي�ض
�شيفروليه كروز
17
ابوظبي
80254
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /مناف كاروكابادات حنيفة  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -مدينة املجاز � -شارع جمال عبدالنا�صر
 بلوك � - Aشقة رقم  - 203متحرك رقم 0552221415املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )84778درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )84778درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

2016
رمادي
هوندا �سي اريف
3
ال�شارقة
40174
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2019
رمادي
�سوزوكي �سياز
8
ابوظبي
85186
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

مكتب  /اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8231
املنـذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ م م
املنذر �إليهم  -1 /حممد �أخرت مغل حممد  -باك�ستاين اجلن�سية
 -2حممد �أنور حممد طفیل  -باك�ستاين اجلن�سية
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/183310
تنذر امل�ن��ذرة  /امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��دره  81،528,33دره��م (واحد
وثمانون �أل��ف وخم�سمائة ثمانية وع�شرون دره��م وثالثة وثالثون فل�س) يف موعد
�أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء
�إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع
 %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الناجمة عن ذلك.

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8228
املنـذرة /اخلليلي املتحدة للتجارة العامة �ش م م
املنذر �إليهم  -1 /جالد�سون امانا كرباميا  -هندي اجلن�سية
 - 2فيوت�شر بالن لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/69865
تنذر املنذرة  /املنذر �إليه �سداد مبلغ وقدره ( 125،647.50مائة خم�سة وع�شرون
الف و�ستمائة �سبعه واربعون درهم وخم�سون فل�س) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من
تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة
ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /شاباز احمد عبداحلفيظ  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -داخل مدينة ابوظبي  -بناية دانة امل�سعود
 �شقة رقم  - 803متحرك رقم 0564541136املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )46279درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )46279درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

�إعالن بالن�شر باللغة العربية

اىل املدعى عليه  :عبد العزيز عبدالرحمن بن حممود النعمان
املو�ضوع  :الدعوى  2021/95 :نزاع تعيني خربة مدنی  -حماكم دبی
مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعى � /سلطان حممد عقيل على
الزرعوين ،وكي ً
ال عنه  /ال�سعيدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .و �أنه قد مت تكليفنا
خبرياً ح�سابياً مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى �أعاله فاننا ندعوكم حل�ضور
اجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يف يوم االحد املوافق  10/10/2021يف
متام ال�ساعة  12:00ظهراً .وعليه يرجى التواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو
(برنامج زووم) باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ستندات
امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى
االت�صال على الهاتف  0589323011هاتف 042206244
بريد الكرتوين intrafinance@intra.ae

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17551

لون املركبة

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /عماد الدين حمد بدوان احمد  -اردين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة العني  -داخل مدينة العني � -شارع رقم - 10
فيال رقم  - 3متحرك رقم 0562403403
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )63175درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )63175درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17543

لون املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

املرجع 258 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد �شاهد  ,اجلن�سية  -الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن ن�سبه  50%من كامل ح�صته البالغه  100%وذلك اىل ال�سيد  :فهد
حممد حممد �شاهد  -اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (اجلوري للتطريز بالكمبيوتر)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )508611ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية  ,تعديالت اخرى � :إ�ضافه �شريك .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إجتماع خربة

املنذرة � /أدفان�س تيكنيكال اند كلينينج �سريفي�سز(�ش.ذ.م.م)
وميثلها مديرها /حممد جاوید اقبال خان وميثلهم اال�ستاذ /حامت حلمي حممد حمد مبوجب
الوكالة القانونية حتت حمرر رقم ( )2021/1/115888وال�صادرة بتاريخ 2021/6/1
املنذر �إليهما � - 1/شركة الفارعة للمقاوالت العامة  -ذ م م -فرع ابوظبي
� - 2شركة الفارعة للمقاوالت العامة  -ذ م م  -فرع دبي
تنبه املنذرة على املنذر اليهمـا بـ�سـداد مبلغ وقدرة  393.430.68درهم �إماراتي (ثالثمائة وثالثة
و ت�سعون الف واربعمائة وثالثون درهما وثمانية و �ستون فل�سـا) ،بالإ�ضافة اىل التعـويـ�ض مببلغ
( )100000درهم �إماراتي ،مع الفائدة القانونية  ،خالل ( )5ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار
ويف حالة عدم ال�سداد لهذا املبلغ �سن�ضطر ا�سفني اىل املبا�شرة باتخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة واقامة الدعاوى الق�ضائية يف حدود املبلغ املطالب به واملطالبة بالتعوي�ض عن اي ا�ضرار
�أخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه ب�سداد املبالغ امل�ستحقة للمنذرة  ،مع حتميله كافة الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17552

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024853
�إعالن تنازل

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

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

الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه  :جاال للأ�سقف امل�ستعارة والقواطع  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ انظمة مدى للجب�س � -ش ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  139299درهم ،
بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ  2021/5/6وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�سنة ال�صنع

2017
ف�ضي
�شيفروليه كامارو
10
ابوظبي
86534
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17548

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /نيكول جون �سيديلو اراجوني�س  -فلبيني اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -داخل مدينة ابوظبي  -فيال رقم
 - 47متحرك رقم 0521710869
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )65855درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )65855درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2017
GRAY
ميت�سوبي�شي مونتريو
10
ابوظبي
50428
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17549

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /عا�صم وليد حممود مقابله  -اردين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة حممد بن زايد  -بالقرب من
مزيد مول  -فيال رقم  - 2متحرك رقم 0556009480
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )39934.60درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )39934.60درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2016
ف�ضي
ميت�سوبي�شي الن�سر
16
ابوظبي
32980
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود
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املخطـر  :الرفاه لت�صميم وانتاج االعالنات
رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم  565303وميثلها ال�سيد� /سوبال عبداللطيف ,
اجلن�سية  :بنغالدي�ش ,احمل بطاقة هوية رقم  784198684696523ب�صفته �شريك ومدير
العنـوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية - 2هاتف رقم 0552065372 :
املخطر �إليه  :و�سیم احمد ن�سیم احمد اجلن�سية  :الهند  ,ويحمل بطاقة هوية رقم 784199139035085
العنـوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 60522096475 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ وقدره �( 7,500سبعة �آالف وخم�سمائة درهم فقط ال غيز)
الوقـائـع  - :حيث ان املخطر اليه ا�ستلف مبلغ وقدره  7500درهم من املخطر وذلك على �أن يعيد املبلغ عند الطلب
وذلك مبوجب اي�صال �أمانة موقع من قبل املخطر اليه وذلك بتاريخ 2020/03/01
 وعند طلب املخطر من املخطر اليه املبلغ ان يعيده مل يت�سـجيب وحـاول االت�صـال بـاملخطر اليه مرارا وتكرارا حللاملو�ضوع لكن دون جدوى الن املخطر اليه غادر اىل الهند ،لذلك  ،يخطر املخطر (املخطر اليه) ب�ضرورة �سداد املبلغ
وقدره  7500درهم وذلك خالل � 5أيام من تاريخه والإ �سي�ضطر �أ�سفا �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل
احل�صول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرتام،

املخطـر /البحر اال�سود ملقاوالت التك�سية والعزل والنجارة امل�سلحة وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم
 540284وميثلها املالك � /شی�ش ناث �شودری  -هندي اجلن�سية وميثله بالتوقيع ال�سيد  /موكي�ش كومار مي�شرا  -هندي اجلن�سية
يحمل بطاقة هوية رقم  784198482696212مبوجب وكالة رقم SH20210408A11830
العـنوان  /ال�شارقة  -الغوير � -شارع العروبة  -هاتف رقم 0507824332 /
املخطر �إليه  /ال�سهم املبا�شر ملقاوالت النجارة امل�سلحة ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم  612226وميثلها
املالك  /ح�سام يو�سف جبايل – اجلن�سية فل�سطني ويحمل بطاقة هوية رقم  - 784198179690643العنوان /ال�شارقة -
مي�سلون خلف �شارع اال�ستقالل �شقة رقم  B-19ملك حارم على م�شاري املطريي  -هاتف رقم 0526907066 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  22005درهم (اثنان وع�شرون الفا وخم�سة)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 22005در هم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قال لل�سحب واحل�ساب مغلق
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم 000457مببلغ  22005درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/11/26وامل�سحوب على بنك الفجرية
الوطني .وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ،
ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

املخطـر :ظاهر رحمن اراب جول  -اجلن�سية :باك�ستان.
العنوان  :ال�شارقة  -املجاز(� - )1شارع امللك في�صل  -بناية رقم(.)31
الهاتف املتحرك 0555670003 - 0505670003 :
املخطر �إليه  :وهاب خان للخدمات الفنية(�ش.ذ.م.م) وميثلها ال�سيد :وهاب خان حمي الدين  -اجلن�سية :باك�ستان.
العنوان  :دبي  -املدينة العاملية (نخيل).
الهاتف املتحرك 0556153956 - 0551203838 - 0501274812 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )25,000درهم
الوقـائـع  • :حيث �أن املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيكات بياناتها كالأتي:
� .1شيك رقم( )100068بقيمة ( )12,500درهم واملحرر بتاريخ  14/3/2019وامل�سحوب على نور بنك.
� .2شيك رقم( )100069بقيمة ( )12,500درهم واملحرر بتاريخ  23/3/2019وامل�سحوب على نور بنك.
و حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب ،بناء على ذلك حاول املخطر حت�صيل قيمة ال�شيكات من املخطر �إليه
بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،
• بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة اق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه
الإخطار و�إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
• وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0021859

�إخطار عديل
برقم املحرر 2018/0019896

الكاتب العدل

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17542

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2018/0018853

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /رنا عبداملجيد قرموطه � -سورية اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة العني  -داخل مدينة العني  -فيال رقم  - 1متحرك
رقم 0509072158
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )70264.59درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )70264.59درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2017
ا�سود
هيونداي �سانتايف
17
ابوظبي
55736
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رواد اخلليج لأعمال الأملونيوم
والزجاج  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001659جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0001125أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2020 /0000854جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  - 1 :كول كو ملقاوالت تركيب انظمة التكييف ذ م م
 - 2بدر عامل حممد فاروق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة الكروية للمعدات والعدد احلديدية  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 47293.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :فريدريك هو�سانا جون ناياجام ناياجام
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 282268.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر (حتت طائلة البيع)
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
مال للمقاوالت املعدنية (ذ م م) نظر اال�سالم حممد كالو مال
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICOM2020 /0000076جتاري (كلي)
�إىل املنفذ �ضدهما  - 1 :مال للمقاوالت املعدنية  -ذ م م  - 2نظر اال�سالم حممد كالو مال
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله( .يلتم�س مقدم الطلب اعالن املنفذ �ضدهما ببيع العقار رقم  0722الكائن
باملويهات � - 2إمارة عجمان عن طريق الن�شر)
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 954881.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :رواد اخلليج العمال الأملونيوم والزجاج  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 50822.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

وزارة العدل
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / AJCFICILABMIN2021 /0001674عمايل (جزئي)
اىل  :الل�ؤل�ؤة العربية ملقاوالت ال�صيانة العامة
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الكرامة رقم مكانی  - 5364214000ت 0556936266 :
نعلمكم ب�أن املدعى (ة)  /اونیكا�شی مارفيلو�س اندريو  -العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان اجلرف رقم الهاتف:
 522966721قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــ
التم�س من عدالة املحكمة االتى  -1 :حتديد �أقرب جل�سه و�إعالن املدعى عليهم بها.
� -2إلزام املدعى عليهم بان ي�ؤدي للمدعى مبلغ ( )4850مع الفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ
املطالبه وحتى ال�سداد التام -3 .الزام املدعى عليهم بت�سليمی جواز �سفرو تذكره طريان والغاء االقامة.
� -4إلزام املدعى عليهم بدفع كافة الر�سوم وامل�صاريف .لذا يتوجب علیكم احل�ضور امام الدائرة دائرة دعاوي
اليوم الواحد العمالية الأوىل حمكمة عجمان االحتادية �صباح يوم  ---------املوافق 2021/10/19
ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد بنوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
يف الدعوى رقم ( )2021/392جتاري م�صارف جزئي
املدعي عليهما  -1 :ماهر علي ي�سلم ح�سن
 -2نا�شيونال جلف لال�ستثمار � -ش ذ م م
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف يف الدعوى املقامة �ضدكما من املدعى :
م�صرف الإمارات الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)  ،وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الإثنني املوافق  2021/10/11يف متام ال�ساعة
� 10.00صباحا ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت
تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم
( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم
عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

حممد ح�سن املرزوقي
خبري م�صريف

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()8212/2021

املنذر  :علي احمد علي املال ال على  -اماراتي اجلن�سية
بوكاله املحامي حممد العوي�س
املنذر اليها � :شركه االق�صر باال�س فرع ال�سياحه العائليه وتاجري ال�شاليهات
ينذر املنذر  -املنذر اليها ب�سداد مبلغ  82880اثنان وثمانون الف وثمانيه
مائه وثمانون درهم يف خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن باالنذار والذي
كان املنذر قام ب�سداده اىل املنذر اليها مبوجب العقدين رقمي/M1606
 M167واال �سـوف يتخـذ كـافـه االجـراءات القانونيـة �ضـدكم مـع حفظ كل
ما يرتتب على ذلك من �آثار قانونية.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024874
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :ندا معظم على مري  -اجلن�سية :باك�ستان  ،ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة  :ن�سيمه جليل كونه عبداهلل -
اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة ندا علي لت�صليح ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )774582ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت
اخرى :تغيري اال�سم التجاري من (ور�شـة نـدا علي لت�صليح ال�سيارات) لي�صبح (ور�شة اال�شارة
اخل�ضراء لت�صليح ال�سيارات)  -تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0007185عمايل (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :ساحل البحر لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات
جمهول حمل الإقامة  :املنطقة الو�سطى املليحة �صناعية مليحة اجلديدة ار�ض م�سورة رقم  1ملك �سلطان
�سيف عو�ض �سيف الكتبي هاتف رقم 0564216831
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية .بناء على طلب املدعي /ح�سن ایاز �سردار حممد يف الدعوى
املذكورة اعاله ف�إنه قد اقام الدعوى مطالبا )1 :الزام املدعى عليهما بدفع املبلغ ( )30800ثالثون الف
وثمامنائة درهم عبارة عن م�ستحقاتي العمالية بالإ�ضافة �إىل بدل تذكرة العودة )2 .الزام املدعى عليها
بت�سليم املدعي جواز �سفره� )3 .إلزام املدعي عليه دفع الر�سوم وامل�صاريف� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2021/10/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )14شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله – بو�صفك مدعى عليه .حرر بتاريخ  2021/10/5م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024879
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /عبدالرزاق �سيد اماراكات بازهايا بورايل  -اجلن�سية  :الهند
يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%23من كامل ح�صته البالغة ( )%45وذلك �إىل ال�سيد /حممد
اجمل نيدوجنادين  -اجلن�سية  :الهند ،ويرغب ال�سيد /عبدالرزاق �سيد اماراكات بازهايا بورايل
 اجلن�سية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%22من كامل ح�صته البالغة ( )45%وذلك�إىل ال�سيد /جم�شري فاداكاتودي  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (املكعب للدعاية واالعالن)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )773313تعديالت �أخرى:
اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3129/2021/16جتاري جزئي
املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية التجارية التا�سعة رقم 146
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 275,910.00مائتني وخم�س و�سبعون
ال��ف وت�سعمائة وع�شرة دراه��م) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .املدعى � :صيفي يعقوب �صيفي �إ�سماعيل
 عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -القرهود  -دي��رة  -دب��ي  -مبنى  -ارك��ادا � -شقة  - 306بجوار حمطة م�ترو جيجيكو املطلوب �إعالنه  -1 :تي ان ات�ش اورينت للكهروميكانيكية  -ذ م م � -صفته  :مدعى عليه مو�ضوع الإعالن  :قد
�أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 275,910.00مائتني
وخم�س و�سبعون الف وت�سعمائة وع�شرة دراهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 10.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -التوقيع لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003331جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :التوقيع لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة  -ذ م م
العنوان � :إمارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  4خلف �شارع الوحدة  -ار�ض ملك �صالح يو�سف �صالح حميد
امل�سعود و�شركا�ؤه  -تلفون 0503010069
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك امل�شرق (�ش م ع) Mashreq Bank psc -
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  284788درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007064مدين (جزئي)

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024916
تنازل /بيع � -إعالن تنازل
يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكوره
من الطرف الأول � :سكينه احمد حممد احمد احلمادي  ،اجلن�سية اماراتية
�إىل الطرف الثاين  :عبداهلل على حممد الظنني النقبي ،اجلن�سية  :االمارات
باال�سم التجاري (كافترييا الظل الأ�سود) ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات اخلفيفة
(كافترييا) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة
مهنية رقم  784144 :ال�صادرة بتاريخ 2021/03/16 :يف دائرة التنمية
االقت�صادية بخورفكان  -وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد
�إنق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024715
تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /عائ�شة �سامل حميد الطنيجي  -اجلن�سية  :االمارات
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100ل�صالح ال�سيد  /حممد
�سيف على الندا�س الكتبي – اجلن�سية االمارات يف الرخ�صة امل�سماه (مطبخ احل�صن
ال�شعبي) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()761391
تعديالت اخري  :اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا��س��م امل�صفي  :احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �شركة
ال�شخ�ص الواحد �ش ذ م م  -العنوان  :مكتب رقم  805ملك يو�سف حممد ر�سول
حممد  -بردبي  -برج خليفة  -هاتف  04-4341111 :فاك�س 04-4341112 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية اجناز الدارة الت�سويقية وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/8/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/19وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إىل املدعي عليه  :عبد ال�سهيل ابراهيم كوليكارا
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة يعمل لدى طريان العربية ح�سب التحري االخري وافادة
ال�شركة العالن املدعي عليه ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( )230000درهم مائتان وثالثون الفا
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/4
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

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

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ املدنية

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

ا�سم ال�شركة  :اجناز الدارة الت�سويقية
العنوان  :مكتب رق��م  1ملك علي �سعيد جمعة �سيف ال�ب��واردي  -بردبي  -املنخول -
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  604873 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1023168 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/19واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/8/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش ذ م م  -العنوان  :مكتب رقم  805ملك يو�سف حممد ر�سول حممد  -بردبي  -برج
خليفة  -هاتف  04-4341111 :فاك�س  04-4341112 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات (مكتب ال�شارقة  -الذيد)
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024864
�إعــالن تنــــازل  /بيع
حيث �أن ال�سيد :مع�ضد عبداهلل علي هويدن الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جتارية (الثقة خلدمات تنظيف املباين) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم ( )786455حيث ان ال�سيد  :مع�ضـد عبـداهلل علي هويدن الكتبي
 اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية((الثقة خلدمات تنظيف املباين)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد � :سلطان ربيع �سيف
اجلزيعي الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانوين حيال ذلك.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024837
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /غامن م�صلح م�صطفى  -اجلن�سية � :سوريا يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /نادر خان اجكزى -
اجلن�سية � :أفغان�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (ال�شاحنات العامليه لتجارة قطع غيار ال�شاحنات
امل�ستعمله) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (.)775134
تعديالت �أخرى :تغيري وكيل اخلدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021/0003070جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  -1 :املهريي لتجارة الزيوت امل�ستعملة (م�ؤ�س�سة فردية)
جمهول حمل الإقامة �إمارة عجمان  -ال�صناعية  - 1رقم العقار (�شقة) � - 21ص .ب  9185 :عجمان
املدعي عليه  : 2حمد املهريي لتجميع زيوت التزليق امل�ستعملة (م�ؤ�س�سة فردية)
جمهول حمل الإقامة� /إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�صجعة ال�صناعية � -شارع الإمارات � -ص ب 43784 :ال�شارقة
املدعي عليه  : 3الهدف ل�صناعة ال�شحوم وزيوت التزليق (م�ؤ�س�سة فردية)  -جمهول حمل الإقامة� /إمارة ال�شارقة  -منطقة
ال�صجعة ال�صناعية � -شارع الذيد  -حوطة ملك �أبناء حممد حميد ال�شام�سي � -ص ب ال�شارقة 43784
املدعي عليه  : 4حمد خلفان عبد الرحمن املهريي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -ال�صناعية  - 1رقم العقار (�شقة) � - 21ص .ب  9185 :عجمان
املدعي عليه  : 5عبد املجيد �سليم عبد املجيد
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -ال�صناعية  - 1رقم العقار (�شقة) � - 21ص .ب  9185 :عجمان
املدعي عليه  : 6حممد عبد املجيد �سليم
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -ال�صناعية  - 1رقم العقار (�شقة) � - 21ص .ب  9185 :عجمان
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 3851/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 6931/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ترينرز ميدل اي�ست لل�شحن �ش.ذ.م.م  -2ناجا�سامى كاروباياه
كاروباياه ب�صفته حمرر ال�شيكات ال�صادره من ترينرز ميدل اي�ست لل�شحن �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طارق زياد ا�سحق �صيام
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )223839درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده�م��ا -1/كارلي�س ل�ت��أج�ير ال���س�ي��ارات �� ��ش.ذ.م.م  -2ا�سوينى كومار
بوركوتوكى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية كارلي�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )32816029.65درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2/2021/39:جتاري م�صارف كلي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكلية رقم 250
مو�ضوع الدعوى  :دعوى ف�سخ عقد ت�أجري متويلي ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار قطعة ار�ض رقم 3203
منطقة الثنية اخلام�سة وت�سليمه للمدعي و�شطب عبارة االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليه االجرة املت�أخرة
البالغ قدرها ( )5.388.994.17درهم واالخالء التام.
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية �سيتي افنيو � -شقة ال�سابع 703
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد عبداملنعم عبداملجيد ابوطالب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/25:مبثابة ح�ضوري اوال:بف�سخ اتفاقية
االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها �سند الدعوى والزام املدعي عليه بت�سليم العقار للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت
التعاقد و�شطب ا�شارة القيد العقاري (االجارة املنتهية بالتملك) الواردة يف �شهادة امللكي ل�صالح املدعي عليه  -ثانيا:الزام
املدعي عليه للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )5.388.994.17درهم خم�سة ماليني وثالثمائة ثمانية وثمانون الف وت�سعمائة
اربعة وت�سعون درهم و�سبعة ع�شر فل�سا  -وفائدة قانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2021/5/30
وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف والفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/فيكرام هاري�ش امرناين  -2عبدالقادر احمد �سنكري
 جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /سعد رجا  -وميثله:فهد احمد عليحممد بن متيم  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم2021/6:
تظلم �أ��ش�ك��ال ع�ق��اري ب �ت��اري��خ - 2021/7/15:وح��ددت لها جل�سه ي��وم االربعاء
املوافق  2021/11/3ال�ساعة  05.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 4774/2021/60امر �أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6091/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/779جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )825670.13درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ايروفي�ستا م.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة بور�سعيد � -شارع ال مكتوم  -برج امل�سعود  - 2الطابق
 - 6مكتب رقم  - 601رقم مكاين3219494430:
املطلوب �إعالنه  -1 :اخلطوط اجلويه جوبا  -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )825670.13درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 6573/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عمر ا�سماعيل ح�سن خواجه  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ارجو ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )631822.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
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حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

اعالن بالن�شر
 5026/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ح�سني نا�صر بهاي بينرت
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ش.م.ع
وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )76418درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6490/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3154أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )705539درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جلف فوندي�شن م.م.ح
عنوانه:امارة الفجرية  -هاتف رقم - 0097192239954:فاك�س� - 0097192239292:صندوق بريد9160:
املطلوب �إعالنهما  -1 :البنا للهند�سة �ش.ذ.م.م � -2سعيد احمد حممد �صالح البنا � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )705539درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1014/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امل�ي��زان�ين -
مكتب رقم  - 9ه��ات��ف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد با�سم نذير خليفة � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق� ��م 1014/2021:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/18ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن حكم بالن�شر
 613/2021/16جتاري جزئي

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 6/ 10/ 2021 Issue No : 13359
Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/850 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 167/2020 Real Estate Summary, by paying the
execution amount of (AED 504,010), including the charges and the expenses
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae,
Makani - 3244594826,
Party to be notified :
1- Mohamed Sheikh Hassan Sheikh Osman - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (504010) dirhams and to
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7352/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 3841/2021أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )114979درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مفيد علي لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -ور��س��ان االوىل  -دب��ي �� -ش��ارع املدينة العاملية  -مبنى احلي
الربيطاين � -شقة SO7-C1-ENG-X04
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة نور امل�ساء لالعمال الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )114979درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1352/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ستئنافية الثامنة رقم 846
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف ال��دع��وى رق� ��م 983/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد حمدي يحى الفزاري � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 983/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 09.00ص مبكتب ادارة الدعوى  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1393/2018/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/633جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )457166.79درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ايرنكو �ش.م.ل � -أبوظبي
عنوانه:امارة �أبوظبي م�صفح ال�صناعية مكتب رق��م  4ملك حممد مبارك امل��زروع��ي بجوار مركز
ج�ل��وب��ال ا��س�ي�ن��ت لالن�شطة ال�ت�ج��اري��ة ب��وك��ال��ة امل�ح��ام��ي/ع�ب��دال��رح�م��ن خم�ير ون ��وف امل�ط��رو��ش��ي -
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
املطلوب �إعالنه  -1 :املنادر ملقاوالت الطرق �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز ع�ل��ى ام��وال �ك��م اخل��ا��ص��ة وه��ي ع �ب��ارة ال���س�ي��ارات (نوع
املركبة  - BOMAG 2اللون ا�صفر  -م��ودي��ل - 2009:رقم اللوحة  94772خ�صو�صي دبي  - Nنوع
املركبة - BOMAG BW24R:اللون ا�صفر  -موديل  - 2009رقم اللوحة  - 47794خ�صو�صي دبي
 )Lاملرفقة مبح�ضر احلجز وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ
مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/295جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )593451.63درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي
�سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :ور�شة  911ل�صيانة املركبات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )593451.63درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ (� )600.000ستمائة الف درهم مع
الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول
االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -داون تاون  -برج ات�ش ا�س بي �سي � -ص.ب66:
 دبي  -االمارات العربية املتحدة  -مكاين24665865072:وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :تامي بوتري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/8/25:بالزام املدعي
عليها (تامي بوتري) ان ت�ؤدي اىل املدعي طالب االمر مبلغ وقدره (� )600.000ستمائة الف درهم والفائدة بواقع
� %5سنويا من اال�ستحقاق يف 2021/5/13:وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف و  1000درهم مقابل
اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8087/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5257/2021/60:امر اداء

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1335/2021/322:ا�ستئناف عقاري

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما � -1 :شركة رانية لالن�شاءات العامة ���ش.ذ.م.م  -فرع دبي  -2ر�شيد مروان
ر�شيد الطربي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ان ايه ا�س هيلث تك �ش.ذ.م.م (حاليا) ترينيتي هيلث تك ذ.م.م (�سابقا)
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/12:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن ب��ان ي��ؤدي��ا للمدعية قيمة ال�شيك ال ��واردة تفا�صيلها بحافظة م�ستندات
املدعية مببلغ وق��دره ( )81.911.45والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
يف 2021/7/1:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت م��ازاد على ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبياالبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فرانكلني هرني اوينز  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/3/28يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ
(مائة واثني ع�شر الف وخم�سمائة درهم) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف 2021/1/4:وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

رئي�س ال�شعبة

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بالن�شر
 305/2021/2569ا�ستئناف جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف الرابعة  -1/جولدن تويز  -جمهويل حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /مرمي حممد مثنى  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى
رق ��م 2020/902:جت��اري كلي  -وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق
 2021/10/11ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

حماكم دبياالبتدائية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ اقرار مديونية.
طالب التنفيذ  :زي�شان كليم حممد كليم
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع امليناء
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرزاق دهام تركاوي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )3098829.56درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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حمكمة اال�ستئناف

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن بالن�شر
 18/2021/382ا�ستئناف تظلم عقاري

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  54/2021/227تنفيذ حمرر كاتب عدل

Wednesday

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي

األربعاء  6أكتوبر  2021م  -العـدد 13359

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4560/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ وقدره ( )166.629.46مائه و�سته و�ستون الف و�ستمائة وت�سعه وع�شرون
درهم و�سته واربعون فل�س باال�ضافة اىل الفائدة القانونية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديرة �سيتي �سنرت
وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه � -1 :سلطان بطي �سعيد خمي�س املعمري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/7/11:الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي المر مبلغ وقدره ( )166.629.46مائة و�سته و�ستون الف و�ستمائة وت�سعه
وع�شرون درهم و�سته واربعون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5101/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة با�صدار االم��ر ب��ال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )355.555.75دره��م والر�سوم
وامل�صاريف.
املدعي:فايرب نت جلوبل �ش.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان  -املنطقة احلرة بعجمان  -مكتب رقم  - E1- 2111Cالهاتف0557909785:
 الربيد االلكرتوينshaban.hegazy@yahoo.com:وميثله:على ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه � -1 :إف �إيه بي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ - 2021/8/8:بالزام
املعرو�ض �ضدها ان ت�ؤدي للطالبة مبلغا وقدره ( )355.555.75درهم ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف وخم�سمائة
وخم�سة وخم�سون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا  -م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف  2018/8/30حتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف ورف�ضت مما عدا ذلك
من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن حكم بالن�شر
 1757/2021/16جتاري جزئي

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6

العدد  13359بتاريخ 2021/10/6
اعالن حكم بالن�شر
 3893/2020/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1مهند عبدالرحمن عبدالقادر باج�سري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بنك امل�شرق �ش.م.ع
وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/6يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بنك امل�شرق �ش.م.ع الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ ()225.911.94
درهم مائتان وخم�سة وع�شرون الف وت�سعمائة واحد ع�شر درهم واربعة وت�سعون فل�س  -والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/6/30وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 5473/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/صروف كومبونيكي�شن�س منطقة حرة ذ.م.م � -2شركة �صروف
العاملية � -شركة �سعوديه  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جافني انتوين ويهلبورج
وميثله:علي حممد �سيف العطر الظنحاين
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )927023.31درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ املطالبة � 2015/7/6شامال للر�سوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ا�سالم علي عبد الر�سول طارق  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/10يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /باب املدينة لت�أجري ال�سيارات ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية
مبلغ وق��دره ( )49574دره��م ت�سعة واربعون الفا وخم�سمائة واربعة و�سبعون دره��م  -م�ضافا
اليه الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/2/10وه��و تاريخ
انتهاء العقد تاريخ ا�سرتجاع ال�سيارة وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�صروفات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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ثقافة وفنون
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افتتاح معر�ض التنني والعنقاء  -قرون من الإلهام
بني الثقافتني «ال�صينية والإ�سالمية» يف اللوفر �أبوظبي

اف �ت �ت��ح م �ع��ايل حم �م��د خ �ل �ي �ف��ة امل� �ب ��ارك رئي�س
دائ ��رة الثقافة وال�سياحة – �أب��وظ�ب��ي ،املعر�ض
ال�ث��اين ملتحف اللوفر �أبوظبي لهذا ال�ع��ام حتت
ع �ن��وان “التنني وال�ع�ن�ق��اء  -ق ��رون م��ن الإلهام
ب�ين الثقافتني ال�صينية والإ�سالمية” والذي
ي�ستقبل زواره م��ن ال �ي��وم � 6أك�ت��وب��ر ح�ت��ى 12
فرباير  .2022و�سيكت�شف زوار املعر�ض التبادل
ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي ال� ��ذي ن �ت��ج ع��ن ل �ق��اء العاملني
ال�صيني والإ�سالمي من القرن الثامن �إىل القرن
الثامن ع�شر ،وذل��ك من خ�لال �أك�ثر من 200
عمل ف� ّن��ي .وي�تراف��ق م��ع املعر�ض برنامج ثقايف
غني ي�شمل جمموعة من الفعاليات ،منها جوالت
ركوب ق��وارب التنني ،و�سينما الكاياك ،وعرو�ض
الأفالم العائلية.
امل �ع��ر���ض م��ن تنظيم م�ت�ح��ف ال �ل��وف��ر �أبوظبي،
بالتعاون مع املتحف الوطني للفنون الآ�سيوية –
غيميه ووكالة متاحف فرن�سا ،ومن تن�سيق �صويف
مكاريو ،رئي�سة املتحف الوطني للفنون الآ�سيوية
– غيميه ،بدعم من الدكتورة ثريا جنيم ،مديرة
�إدارة املقتنيات الفنية و�أم �ن��اء املتحف والبحث
العلمي يف اللوفر �أبوظبي ،وغيليم �أندريه� ،أمني
متحف رئي�سي لق�سم الفنون الآ�سيوية وفنون
الع�صور الو�سطى يف اللوفر �أبوظبي.
وجت���س��د الأع� �م ��ال ال�ف� ّن�ي��ة يف م�ع��ر���ض “التنني
والعنقاء” احل� ��وار امل�م�ت��د ب�ين ال���ص�ين التنني
وال �ع��امل الإ� �س�ل�ام��ي ال�ع�ن�ق��اء  ،وق ��د مت اختيار

تلك الأعمال من بني جمموعات متحف اللوفر
�أب��وظ �ب��ي وامل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي ل�ل�ف�ن��ون الآ�سيوية
غيميه� ،إىل جانب �أعمال فنية م�ستعارة من 12متحفاً وم�ؤ�س�سة ثقافية من حول العامل.
ويهدف املعر�ض �إىل ت�سليط ال�ضوء على قرون
من التبادل الثقايف والإن�ت��اج الفني الزاخر بني
ال�ع��امل�ين ،ال��ذي يك�شف ع��ن الطلب الكبري على
امل��واد الفاخرة والأع�م��ال الف ّنية املرغوبة ب�شدة
على مدار �أكرث من  800عام.
م��ن جهته ،ق��ال م��ان��وي��ل راب��ات�ي��ه ،م��دي��ر متحف
اللوفر �أبوظبي“ :يعك�س عنوان املعر�ض ال�شاعري،
مب��ا يحمله ه ��ذان امل�خ�ل��وق��ان الأ� �س �ط��وري��ان من
رم��زي��ة� ،أه�م�ي��ة ال �ت �ب��ادل ال�ف� ّن��ي وال �ث �ق��ايف الذي
�شهده التاريخ بني هاتني الثقافتني العريقتني.
�إذ من املذهل ت�أمّ ل الإنتاج الفني الغزير والقطع
الف ّنية واملواد الرائعة التي ر�أت النور نتيجة لقاء
ه��ات�ين احل���ض��ارت�ين ع�بر ال�ب�ر وال�ب�ح��ر� .أتطلع
�إىل الرتحيب ب��ال��زوار لي�ستمتعوا بهذا املعر�ض
الرائع و�أتوجه بجزيل ال�شكر �إىل �صويف مكاريو
وامل�ت�ح��ف ال��وط�ن��ي ل�ل�ف�ن��ون الآ��س�ي��وي��ة  -غيميه
ومتحف اللوفر ومتحف �شنغهاي وجميع املتاحف
التي تعاونا معها والتي �ساهمت يف �إط�لاق هذا
املعر�ض. ».
ي�أخذ املعر�ض زواره يف رحلة من خم�سة �أق�سام،
عرب طرق التجارة الربية والبحرية ،ال�ستك�شاف
ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ين احل���ض��ارت�ين و�أوجه

ال �ت ��أث��ر ال�ف�ن��ي ل�ك��ل ح �� �ض��ارة ب ��الأخ ��رى ،ف�ض ً
ال
ع��ن الق�ص�ص ال��رائ�ع��ة التي مل ي��ر ِوه��ا �أح��د من
ق�ب��ل ،م�ن��ذ �أن �أن���ش��أ ال�ت�ج��ار ال �ع��رب �أول مقرات
ل�ه��م يف ك��ان�ت��ون يف ال �ق��رن ال�ث��ام��ن وح�ت��ى بداية
ال�ق��رن الثامن ع�شر .وي�شري م�صطلح “العامل
الإ�سالمي” �إىل امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ت�شمل البلدان
والثقافات واملجموعات العرقية امل�سلمة خالل
تلك الفرتة ،مثل منطقة امل�شرق و�شرق �أفريقيا
و�آ��س�ي��ا الو�سطى و�شبه ال�ق��ارة الهندية وجنوب
�شرق �آ�سيا.
�أما �صويف مكاريو ،رئي�سة املتحف الوطني للفنون
الآ�سيوية  -غيميه قالت “ :من القرن الثامن
وح �ت��ى ب��داي��ة ال �ق��رن ال �ث��ام��ن ع���ش��ر مل يتوقف
العامل الإ�سالمي �أب��داً عن اعتبار ال�صني مثا ًال
ل�ل�إجن��از الفني واجل �م��ال ،يف ح�ين ق �دّم العامل
الإ�سالمي �إىل ال�صني مقتنيات معدنية وزجاجية
فاخرة .يف هذا الإطار ،ي�سلط هذا املعر�ض الفريد
م��ن ن��وع��ه ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ت��اري��خ ال �ط��وي��ل من
التبادالت الثقافية� ،سواء املادية �أو غري املادية،
وعلى العالقات ال�سلمية التي ن�ش�أت بني هاتني
الثقافتني العريقتني. ».
وقالت الدكتورة ثريا جنيم ،مديرة �إدارة املقتنيات
الفنية و�أمناء املتاحف والبحث العلمي يف متحف
ال�ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي“ :يحيي ه��ذا امل�ع��ر���ض �صورة
املخلوقات الأ��س�ط��وري��ة التي ن��راه��ا على القطع
الف ّنية الثمينة ،ومنها التنني والعنقاء والعديد

من املخلوقات الأخ��رى .فقد انتقلت املن�سوجات
والأح�ج��ار الكرمية وال�ط�لاء واحل��ري��ر واخلزف
من اململكة الو�سطى �إىل �شواطئ البحر الأبي�ض
املتو�سط و�ش ّكلت م�صدر �إلهام للثقافتني� .إذ ُتعترب
ح��رك��ة نقل الأ��ش�خ��ا���ص وال�سلع ع�بر التبادالت
الدبلوما�سية والتجارية والثقافية يف �صميم هذا
املعر�ض .وت��روي �أق�سام املعر�ض اخلم�سة ق�صة
ال�ت��أث�ير امل�ت�ب��ادل ب�ين الثقافتني ،حيث مل حت ّد
العوامل اخلارجية اجلديدة التي دخلت على �أي
منهما من التعبري اجلمايل ،بل على العك�س ،فقد
حف ّزت الإبداع.».
لاً
و ي�ضم معر�ض “التنني والعنقاء” �أعما ف ّنية
من جمموعة اللوفر �أبوظبي� ،إىل جانب �أعمال
مُ�ستعارة من املتحف الوطني للفنون الآ�سيوية-
غ�ي�م�ي��ه ،وم �ت �ح��ف ال �ل��وف��ر ،وم �ت �ح��ف �شنغهاي،
ومتحف كيه برانلي -ج��اك ��ش�يراك ،والأر�شيف
ال��وط�ن��ي الفرن�سي ،ومتحف مدينة اخل��زف –
�سيفر ول �ي �م��وج ،وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة الفرن�سية،
وم �ت �ح��ف ك� �ل ��وين -امل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي للع�صور
الو�سطى ،ومتحف الفنون الزخرفية ،ومتحف
جاكمار �أندريه -معهد فرن�سا ،واملتحف الوطني
للنه�ضة -قلعة �إيكوون ،واملتحف الوطني للتاريخ
الطبيعي ،ومتحف الأقم�شة يف ليون.
ويتزامن معر�ض “التنني والعنقاء” مع برنامج
ثقايف ي�أخذ الزائر يف رحلة تالم�س احلوا�س يف
ال���س�ي��اق ال �� �س��ردي للمعر�ض وي���ش�م��ل جمموعة

متن ّوعة من الفعاليات والأن�شطة .يقدّم املتحف
ل � ��زواره �سل�سلة خم �ت��ارة م��ن ع��رو���ض الأف �ل�ام
العائلية يف عطلة ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع ،ف���ض� ً
لا عن
عرو�ض �سينما الكاياك ،وذلك خالل جولتني يف
نوفمرب وجولة يف دي�سمرب� .إذ �سيتمكن الزوار
م��ن م�شاهدة فيلم “امللك القرد” وحلقة من
“مغامرات �سندباد” يف  19ن��وف�م�بر ،وزي ��ارة
امل �ت �ح��ف م ��ن ج��دي��د يف  26ن��وف �م�بر مل�شاهدة
حلقة ثانية من “مغامرات �سندباد” �إىل جانب
م�شاهدة فيلم “بالل� :ساللة بطل جديد” يف
م�سرح املتحف .وت�ستمر ملحمة �سندباد� ،إذ �سيتم
ع��ر���ض احل�ل�ق��ة الأخ �ي��رة م��ن ال�سل�سلة يف 10
دي�سمرب ،حيث �ستتاح ،يف اليوم نف�سه ،للأطفال
م�شاهدة الفيلم ال�شهري “رايا والتنني الأخري”.
وم��ن امل�ق��رر �أي�ضاً عر�ض �سل�سلة �أف�ل�ام ق�صرية
بعنوان “حكايات من حول العامل” طوال عر�ض
الأفالم املذكورة �أعاله .مع الإ�شارة �إىل �أن الزوار
�سيتمكنون م��ن م�شاهدة “مغامرات �سندباد”
فيما يجدفون بقوارب الكاياك حول املتحف.
و�إ�ضافة �إىل جل�سات اليوغا وجوالت الكاياك التي
ينظمها املتحف� ،سيتمكن ال��زوار من اال�ستمتاع
بن�شاط جديد م�ستوحى م��ن الثقافة ال�صينية
التقليدية ،عرب جولة يف ق��وارب التنني من 18
نوفمرب �إىل  31دي�سمرب .ومع بداية العام املقبل،
�سيتمكن ال ��زوار �أي���ض�اً م��ن م�شاهدة عمل ف ّني
تركيبي للفنان الإماراتي �أحمد العريف م�ستوحى

من الأبراج الفلكية ،من منظور الثقافتني.
ويف �إطار املعر�ض ،ميكن للزوار اال�ستمتاع ب�سل�سلة
من الأن�شطة والربامج التعليمية ت�شمل جوالت
يومية �سريعة يف املعر�ض �ست�ساعد ال��زوار على
اكت�شاف تاريخ التبادالت الثقافية بني احل�ضارتني
العريقتني .كما �سيتمكن الطالب من اكت�شاف
ت ��أث�ير ال �ت �ب��ادالت ال�ث�ق��اف�ي��ة ع�بر امل�ج�ت�م�ع��ات يف
�آ�سيا على الإنتاج الفني وطرق العي�ش من خالل
اللقاءات التفاعلية التي ُتعقد مع معلمي املتاحف
حتت عنوان “خذين �إىل �آ�سيا».
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك ،مي�ك��ن ل�ل�ع��ائ�لات امل���ش��ارك��ة يف
�أن�شطة “ا�صنع والعب” امل�ستوحاة من املعر�ض
�سواء يف املتحف �أو من راحة منازلهم عرب اتباع
التعليمات التي يقدّمها املتحف لهم يف مقاطع
الفيديو التي ين�شرها عرب موقعه الإلكرتوين،
ليتمكنوا من ابتكار طبق �إزنيك اخلا�ص بهم.
وابتدا ًء من �شهر نوفمرب ،يقدّم املتحف لزواره
��س�ل���س�ل��ة م ��ن ور�� ��ش ال �ع �م��ل ت���س�ت���ض�ي��ف فنانني
ي���س�ت�م��دون الإل �ه��ام م��ن الأع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة داخل
امل �ع��ر���ض ،ث��م ي�ت���ش��ارك��ون م�ه��ارات�ه��م يف �أن�شطة
�إبداعية مع ال��زوار الذين ال تقل �أعمارهم عن
 18ع��ام �اً .و�أخ�ي��راً ،ي�ع��ود “ا�ستديو املبدعني”
ه��ذا ال�شتاء بقيادة فنانني مقيمني يف الإمارات
العربية املتحدة لت�شجيع رواد املتحف على ابتكار
�أعمالهم الف ّنية اخلا�صة امل�ستوحاة من التنانني
وطيور العنقاء.

«النا�شر الأ�سبوعي» :ال�شارقة ّ
تب�شر بالتعايف الثقايف
•• ال�شارقة-الفجر:

ت �ن��اول��ت جم �ل��ة “النا�شر الأ�سبوعي”
يف ع� ��دده� ��ا اجل� ��دي� ��د م� �ظ ��اه ��ر التعايف
الثقايف ال��ذي تقوده ال�شارقة ،من خالل
فعالياتها الدوليةّ ،
وتب�شر عرب “معر�ض
ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب” ال��ذي �سيقام
خ�لال ال�ف�ترة م��ن ال�ث��ال��ث حتى  13من
نوفمرب  ،2021با�ستعادة قطاع الن�شر
ت�ع��اف�ي��ه امل� �ي ��داين ،ب�ع��د ت ��أث��ره بتداعيات
جائحة “كوفيد .”19-ون���ش��رت املجلة
ال�ت��ي ت�صدر ع��ن هيئة ال���ش��ارق��ة للكتاب،
تقريرين عن م�شاركة ال�شيخة بدور بنت
�سلطان القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل
للنا�شرين ،يف امل ��ؤمت��ر ال �ـ  37للمجل�س
ال� ��دويل ل�ك�ت��ب ال �ي��اف �ع�ين ،ال ��ذي ع�ق��د يف
مو�سكو ال�شهر املا�ضي ،وعن ت�شكيلها جلنة

“امليثاق الدويل لتعزيز ا�ستدامة ومرونة
قطاع الن�شر» .وكتب رئي�س هيئة ال�شارقة
للكتاب ،رئي�س حترير املجلة� ،سعادة �أحمد
بن ركا�ض العامري ،يف افتتاحية العدد:
“الآن ،ت�ب��� ّ�ش��ر ال �� �ش��ارق��ة � �ص � ّن��اع املعرفة،
ب�أمل ق��ويّ ال�ستكمال التعايف الثقايف من
تداعيات اجلائحة ،و ُت ّ
ب�شر با�ستعادة حركة
املطابع ،وحركة التوزيع ،وحركة املعار�ض
الدولية للكتاب ،وحركة ز ّوار املعار�ض”،
م�ضيفاً“ :كانت ال�شارقة فتحت باب الأمل
قبل ع��ام ،ونظمت مهرجانات ومعار�ض
وف �ع��ال �ي��ات دول � �ي ��ة ،م �ي ��دان �ي �اً ،بح�ضور
ج �م��اه�ي�ري ،م ��ع ع� ��دم ال �ت �ه��اون باتخاذ
الإج��راءات ال�صحية ال�ضرورية” ،م�شرياً
�إىل �أن معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب
 ،2020ك ��ان ف��احت��ة الأم � ��ل لقطاعات
الثقافة ،ومنها �صناعة الن�شر ،على الرغم

امل���ش��ارك��ات وامل �ب��ادرات ال��دول�ي��ة لل�شارقة،
ت�أتي تطبيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ،يف
بناء ج�سور متينة للتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الثقافية يف العامل ،مبا يعزز من م�سرية
م�شروع ال�شارقة الثقايف التنويري ،م�شرياً
�إىل م�شاركات ال�شارقة ،ال�شهر املا�ضي ،يف
مو�سكو ،وتوقيع اتفاقية تعاون مع مكتبة
الأم�بروزي��ان��ا الإيطالية يف ميالن ،التي
ت�أ�س�ست ع��ام  ،1609لرقمنة �أك�ث�ر من
 2500خمطوطة عربية نادرة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت�ن��اول م��دي��ر ال�ت�ح��ري��ر ،علي
من الظروف التي فر�ضتها اجلائحة.
ال� �ع ��ام ��ري ،ظ ��اه ��رة غ� �ي ��اب املهرجانات
وتابع �سعادة �أحمد العامري“ :التوا�صل الدولية لل�شعر يف الوطن العربي ،م�شرياً
احل �ق �ي �ق��ي ب�ي�ن ال �ث �ق��اف��ات ي �ح �ق��ق نقلة �إىل �أن مهرجانات ع��دة يف العامل حققت
نوعية للم�شاريع الثقافية” ،م ��ؤك��داً �أن دميومتها وح�ضورها الثقايف ال�ب��ارز ،مع

�أن بع�ضها يقام يف مدن �صغرية ،وت�ساءل:
“لدينا ن�ح��ن ال �ع��رب ك��ل امل �ق��وم��ات التي
ت�ؤهلنا لتنظيم مهرجانات دولية لل�شعر
عالية امل�ستوى ،لت�أخذ مكانها ومكانتها
يف خريطة املهرجانات العاملية ،فلماذا ال
نفتح الأب� ��واب ع�ل��ى ال���ض�ف��اف الإن�سانية
الأخ ��رى ،خ�صو�صاً �أن العامل ك ّله يعرف
�أننا � ّأمة ال�شعر».
وت���ض�م��ن ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن “النا�شر
الأ�سبوعي” مو�ضوعات تتعلق بالت�أليف
والن�شر وال�ترج�م��ة ،م��ن بينها ا�ستطالع
عن ظاهرة قر�صنة الكتب ،وح��واران مع
ال��روائ��ي حممد عي�سى امل� ��ؤ ّدب ،وال�شاعر
� �س �م�ير دروي � ��� ��ش ،وم� �ق ��االت ع ��ن فلوبري
وماركيز والرواية النيجريية ،ف�ض ً
ال عن
�أخ �ب��ار الإ�� �ص ��دارات اجل��دي��دة ومراجعات
الكتب.

تعر�ض �أعما ًال مل�ؤلفني ور�سامني متخ�ص�صني عرب ًا و�أجانب

دار كلمات توا�صل ا�ستقبال الأطفال واليافعني يف جناحها مبعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب
•• الريا�ض-الفجر:

تفتح دار كلمات ،املتخ�ص�صة بن�شر وتوزيع كتب
الأطفال باللغة العرب ّية،
�أب��واب�ه��ا �أم��ام الأط�ف��ال واليافعني ملتابعة جديد
�إ�صداراتها املتنوعة،
ح�ي��ث ت��دع��وه��م ل�لاط�لاع ع�ل��ى جم�م��وع��ة غنية
من الق�ص�ص امل�صورة وال��رواي��ات ذات احلكايات
والق�ص�ص الغام�ضة خالل م�شاركتها يف فعاليات
معر�ض ال��ري��ا���ض ال ��دويل للكتاب ال��ذي ي�ستمر
حتى � 10أكتوبر اجلاري.
ومن �أبرز الإ�صدارات التي تقدمها الدار يف الدورة
احلالية من املعر�ض الذي انطلق يف الأول من هذا
ال�شهر اجلاري ،نقتطف هذه العناوين:

بن�سخة خم�ص�صة لليافعني ،وتعر�ض فيه مالال
«لغز �صورة من الكوكب الأحمر»
رواي��ة للكاتب حممد احل�م��ادي تنطلق من �سرد احلقبة الزمنية التي حكمت فيها طالبان ،عندما
املتح�ضر ،انت�شر اجلهل والتخلف وعمالة الأطفال والكثري
ّ
توح�ش العامل
خيايل ،يفرت�ض تنامي ّ
حيث ي�صبح الهدف الأوحد من العلوم هو الأرباح ،من املحظورات.
مل �آخ��ر ،مليء
وي�خ��رج علينا �أن��ا�� ٌ�س يحلمون ب�ع��ا ٍ
باخلري واجل�م��ال ،وي�سعون لتحقيقه مُبتعدين «فاتن»
عن عامل الكراهية وكل ما من �ش�أنه �أن يقود �إىل ت ��روي امل��ؤل�ف��ة ف��اط�م��ة ��ش��رف ال��دي��ن ق�صة فتاة
يف عمر اخلام�سة ع�شرة تدعى فاتن ،ويف خ�ضم
اخلراب.
احل��رب الأهلية اللبنانية ،تبد�أ حياتها اجلديدة
«�أن��ا مالال” “�سخة اليافعني”� .سرية بنت يف بريوت مب��رارة ،بعدما �أُح�ضرت من قريتها يف
اجل�ن��وب لتعمل كخادمة يف �أح��د ال�ب�ي��وت .لكنها
تدافع عن التعليم
الكتاب من ترجمة جالل اخلليل ،ويقدم جتربة �ست�شق طريقها لتجد خال�صها يف التعليم.
النا�شطة الباك�ستانية ال�شابة احلا�صلة على جائزة
نوبل لل�سالم يف �سن  17عاماً مالال يو�سفزاي ،الفتى 87

رواية لليافعني من ت�أليف �إللي فاونتني وترجمة وتتمنى لها �أن تتعافى قري ًبا ،فت�صف لها احلب
الكبري ال��ذي �ستغدقه عليها ،والعناية الفائقة
�شادية �شيخاين،
ت��روي ق�صة فتى ي��دع��ى �شيف يحب ال�شطرجن ال�ت��ي �ستوليها �إي��اه��ا ،والأوق � ��ات اجلميلة التي
وال��ري��ا��ض�ي��ات والت�سابق م��ع �أع��ز �صديق ل��ه من �ستق�ضيانها م ًعا.
املدر�سة �إىل البيت.
وذات يوم ،ي�أتي جنود م�س ّلحون �إىل منزله فيدرك ي��ون ����س :ق���ص��ة م��ن ت ��أل �ي��ف �أم� ��ل ن��ا� �ص��ر ور�سوم
وت�شجع على الغو�ص يف عمق
�أن��ه مل ي ُعد يف �أم ��ان .وت�ق�دّم ه��ذه ال��رواي��ة ق�صة �أنيتا بارغجياين،
ّ
مُلهمة ،حتكي عن �صراع فتى من �أجل البقاء على الإن�سان ،بعيدًا عن ال�شكل اخلارجي ،وحت ّفز على
ن�شر املحبة بني النا�س،
قيد احلياة.
من خالل حكاية يون�س امل�صاب مبتالزمة داون،
وال��ذي يحب �أن مي��ار���س هوايته يف �صنع �أطيب
كتب للأطفال من فئة � 9 – 6سنوات
يوماً ما :رواية من ت�أليف �شيخة الزيارة ور�سوم الأ�صناف من احللو ّيات واملخبوزات.
فران�شي�سكا دافني فينياجا،
تخاطب فيها االبنة �أمها املري�ضة يف امل�ست�شفى ،م���ش�ه��ور ب��ال���ص��دف��ة :م��ن ت��أل�ي��ف �سمر حمفوظ

ب� � ّراج ور� �س��وم نرينا ك��ان��زي ،وحت�ك��ي ق�صة فهيم
الفنان دائم ال�سرحان ،والذي ال يهمه �شيء �سوى
الألوان .ومل يكن يكرتث مبالب�سه ،فتارة يرتديها
ممزقة ،وتارة وا�سعة ،و�أحيا ًنا غري مكوية ،و�أحيا ًنا
�أخرى غري متنا�سقة .لكن النا�س كانوا يعجبون
مبا يرتديه ويقلدونه واعتربوه مبتك ًرا.
��ص��وت ال�ب�ح��ر :ق�صة للفئة العمرية ،12 – 9
من ت�أليف رانيا زبيب �ضاهر ور�سوم دبرا جيدي،
وحتكي ع��ن البحر و�أم��واج��ه عندما ك��ان م�صدر
الفرح يف غناء “لني” ال��ذي ي�سعد كل مدينتها.
ويف ي ��وم م��ن الأي � ��ام مل ي�ع��د ال�ب�ح��ر ي�ح�م��ل لها
ق�ص�صا �سعيدة ،بعد �أن �أ�صبحت �أمواجه حزينة،
ففقدت لني �صوتها اجلميل.

األربعاء  6أكتوبر  2021م  -العـدد 13359

فــن عــربـــي

6 October 2021 - Issue No 13359

Wednesday

زوجتي �أغمى عليها ب�سبب �شخ�صيتي يف (الفيل الأزرق)

خالد ال�صاوي� :أتعامل مع كل دور
�أقدمه على �أنه �آخر عمل �أ�شارك فيه
ق��ال الفنان خ��ال��د ال�����ص��اوي خ�لال ن���دوة تكرميه م ��ؤخ��را مبهرجان
الإ�سكندرية ال�سينمائي �إن وال��ده كان حمامي وكان يربيهم تربية
�شديدة جدً ا فكان �إذا وجد �شعر يف ذقنه ينفعل عليها ب�شدة ،م�ضي ًفا:
(البد �أن يكون �شكلنا طوال الوقت مهندم) ،م�ؤكدً ا �أنه ت�أثر ب�شخ�صية
والده املحامي جدً ا وكان يحبه وتدر�س يف كلية احلقوق من �أجله
ولكن مل �أجد نف�سي يف وظيفة املحامي لذلك توقفت عنها.
وب� � � � � ��د�أ ال � �� � �ص� ��اوي
ح� � � ��دي � � � �ث� � � ��ه ع� ��ن
م� ��� �ش ��واره الفني
وك� �ي ��ف �أن� � ��ه دائ ��م
ال � �ن � �ق� ��د لنف�سه
قائلاً " :الو�سوا�س
دائ � � � ًم� � ��ا يالحقني
وحتى عندما و�صلت
لـ 40عا ًما ،عندما كنت
�أ�شاهد عملاً يل ال �أقتنع
ب��ه وي�ك��ون ل��دي �شك يف قدرتي
ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة وب��ال�ن���س�ب��ة ملنهجي
�أ�ؤمن دائ ًما �أن التقم�ص للفنان
لو زاد عن ح��ده �سي�ؤدي ملر�ض
نف�سي ،لذلك �أح��اول باملوازنة
�أث �ن��اء م��ذاك��رت��ي لل�شخ�صيات
التي �أقدمها حتى ال ترتك �أثر
يف نف�سي".
وحت��دث ال�صاوي عن كوالي�س
ت �ق��دمي��ه ��ش�خ���ص�ي��ة الرئي�س
الراحل جمال عبد النا�صر يف
فيلم للمخرج �أن��ور القوادري
ق� ��ائ �ل�ا" :تقدمي �شخ�صية
ه��ذا الزعيم الكبري ك��ان حتد
بالن�سبة يل خا�صة �أن��ه �سبق
�أن قدمه بنجاح كبري الفنان
�أح �م ��د زك ��ي ف ��ذاك ��رت ك ��ل ما
هو متاح عن الزعيم الراحل
م �ن��ذ ط�ف��ول�ت��ه وح �ت��ي وفاته
مبا يف ذلك خطبه ومن كرثة
م��ذاك��رت��ي ل �ه��ذه ال�شخ�صية
�شعرت باخلوف ولذلك اعترب
ه ��ذا ال �ف �ي �ل��م ن�ق�ل��ة بالن�سبة
يل".
وع ��ن ت ��أث�ي�ر وال � ��ده املحامي
الكبري ج�م��ال ال���ص��اوي عليه
ك� ��ذل� ��ك ع �م �ل ��ه يف جم ��ال
امل � �ح� ��ام� ��اة م� �ع ��ه �أ�� �ض ��اف
قائلاً " :والدي هو قدوتي
يف ح �ي��ات��ي وت �ع �ل �م��ت منه
ك�ي��ف ت�ك��ون �شكل العالقة
ب �ي �ن ��ي وب� �ي��ن اجل �م �ه ��ور
وال � �ف� ��ن ،وك� �ي ��ف تكون
ع�لاق �ت��ي بال�شخ�صية

ال �ت��ي �أق��دم �ه��ا و��ش�ك��ل ق �ن��اع��ات��ي ،ف ��أن��ا من
مواليد ع��ام  1963وب�ع��د م�ي�لادي ب�أربع
��س�ن��وات ح��دث��ت نك�سة  67ف�ك�برت وجدت
خريطة �سيناء معلقة يف منزلنا".
وعن تكراره لتقدمي �شخ�صية ال�ضابط يف
ع��دد من الأع�م��ال وك��ان �أخ��ره��ا يف م�سل�سل
"القاهرة ك��اب��ول ق��ال ال���ص��اوي" :تقدمي
�شخ�صية رج��ل الأم� ��ن بالن�سبة يل كانت
�أ�صعب م��ن �شخ�صية املحامي ل��ذل��ك كنت
ح��ري����ص �أن ي �ك��ون ه �ن��اك وق��ت ط��وي��ل بني
كل �شخ�صية والثانية حتى ال يكون ت�شابه
بينهم وال يتم ح�صري يف هذه النوعية من
الأدوار".
و�أ�شار ال�صاوي �إىل �أنه دائ ًما يتعامل مع �أي
دور وك�أنه �سيكون �أخر دور �سيقدمه في�ضع
كل طاقته وجمهوده فيه.
وك�شف الفنان خالد ال�صاوي �أن ال�شخ�صيات
ال �ت��ي ق��دم �ه��ا يف �أع �م��ال��ه ك ��ان ي �ب��ذل فيها
جم�ه��ود ك�ب�ير ل��درا��س��ة ج��وان��ب و�أب �ع��اد كل
�شخ�صية والتدريب عليها ب�شكل جيد.
وح�ك��ى م��وق��ف �أث �ن��اء حت���ض�يرات �شخ�صية
�شريف يف فيلم "الفيل الأزرق" حيث كان
يجل�س يف املنزل قبل انطالق ت�صوير الفيلم
ب �ف�ترة ق�ل�ي�ل��ة وت�ق�م����ص ال�شخ�صية وقرر
جتربتها على زوجته ملعرفة رد فعلها م�ؤكدا
"قلبت عيني زي يف الفيلم ودخلت عليها
وهي واقفة قدام املرايا �صوتت و�أغمي عليها
وبعد ما فاقت قالتلي بتجرب فيا ..ب�س �أنا
اعمل ايه الزم اجرب يف البيت".
ي���ش��ار �إىل �أن ح�ف��ل االف�ت�ت��اح �أق �ي��م يف �أحد

ال�ف�ن��ادق املطلة على البحر بح�ضور عدد
كبري من النجوم امل�صريني والعرب وحقق
حفل االفتتاح �إ�شادات كبرية.
و�أع�ل�ن��ت �إدارة امل�ه��رج��ان ع��ن جلنة حتكيم
م���س��اب�ق��ة الأف �ل��ام ال�ط��وي�ل��ة ل ��دول البحر
املتو�سط والتي ترت�أ�سها املنتجة الإيطالية
ان �غ ��ري ��د ل �ي��ل ه ��وج� �ت ��ون ،وب �ع �� �ض��وي��ة كل
م��ن الفنانة الإ�سبانية ك��ارالن�ي�ت��و ،املخرج
ال�سوري چود �سعيد ،املخرج امل�صري �سامح
عبد العزيز و امل�خ��رج الفرن�سي �أوليفييه
كو�سيماك.
وت���ض��م م���س��اب�ق��ة الأف �ل��ام ال�ط��وي�ل��ة لدول
البحر املتو�سط  ١٣فيلما وه��م الفرن�سي
"خوان" ،الإ�سباين "هذه كانت احلياة"،
املغربي "اناطو" ،الفرن�سي "الليل مكاننا"،
امل�صري "و�ش القف�ص" ،اليوناين "اك�سرب�س
ا�سكوبيليتز" ،املغربي "مرجانة" ،ال�سوري
"الظهر �إىل اجلدار" ،اللبناين "يو�سف"،
"هذه ال �ل �ي��ايل املظلمة" م��ن البو�سنة،
"ا�سدين يف الطريق �إىل البندقية" من
�ألبانيا" ،الطريق امل�سدود" من �سلوفينيا
و"ال�سباحة احلرة �إىل اجلبل الأ�سود" من
�ألبانيا.
ك �م��ا �أع �ل �ن��ت �إدارة امل� �ه ��رج ��ان ،ع ��ن جلنة
حتكيم م�سابقة الأف �ل�ام ال�ق���ص�يرة لدول
البحر املتو�سط ،بع�ضوية كل من املخرجة
البو�سنية �إينا �سينديجارفيت�ش ،الأكادميي
املغربي ح�سن ال��روخ ،الفنان امل�صري كرمي
ق��ا� �س��م ،امل �خ��رج��ة الأ� �س �ب��ان �ي��ة ن��اي��را �سانز
فوينت�س والناقد الأملاين توما�س كا�سكي.
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نور حممود ..طبيب
نف�سي فى فيلم (اجلرمية)
�أع��رب الفنان نور حممود عن حتم�سه ال�شديد لعر�ض فيلم (اجلرمية)
ال��ذي ي�شارك يف بطولته مع الفنان �أحمد عز واملقرر طرحه بال�سينمات
خالل مو�سم ر�أ�س ال�سنة اجلديدة.
ريا �إىل
وق��ال (ن��ور) �إن��ه يج�سد خ�لال الأح ��داث دور طبيب نف�سي ،م�ش ً
�أن الفيلم ت��دور �أح��داث��ه يف �إط��ار الإث��ارة والغمو�ض ،م��ؤك�دًا �أن��ه ا�ستمتع
بالتعاون مع فريق العمل والنجم �أحمد عز ،متمن ًيا �أن العمل ينال �إعجاب
اجلمهور.
العمل يتناول جرمية يف فرتة ال�سبعينات ،حيث يعانى بطل العمل �أحمد
عز من الهلو�سة التي ت�ؤثر عليه ب�شكل كبري وت�ؤثر على �أفعاله ب�شكل دوري
وهو ما يجعله يدخل �أحد امل�ست�شفيات ،ولكنه يهرب منها يف االخري ،فهو
جمرم حمرتف يرتكب العديد من اجلرائم ل�صالح بع�ض �أ�صحاب النفوذ،
ويتورط فى جرمية كربى جتعله يعرتف باجلرائم ال�سابقة ،ويدخل فى
�صراع مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
وفيلم "اجلرمية" من بطولة �أحمد عز ومنة �شلبي وماجد الكدواين،
وعدد كبري من الفنانني ،فيما تدور �أحداثه يف ال�سبعينيات ،وي�شارك يف
بطولته عدد كبري من النجوم ،من �إخراج �شريف عرفة.

ت�ستكمل ت�صوير (عودة الأب ال�ضال)

عبري �صربى� :أنتظر عر�ض � 3أعمال �سينمائية
�أكدت الفنانة عبري �صربي �أنها ت�صور هذه الفرتة م�سل�سل "عودة الأب ال�ضال" ،و�أحمد عبد اهلل حممود ،وحممد عز ،وهاجر ال�شرنوبي ،وائل خليل ،والفنان حمدي الذي انتهيت من ت�صويره منذ فرتة طويلة مع املخرج جمدي �أحمد علي وهو من
بطولة كل من �سمري �صربي و�سيد رجب وحممود قابيل و�صربي فواز� ،إ�ضافة �إىل
هيكل وغريهم ،كما ي�ضم العمل جمموعة من �ضيوف ال�شرف.
والذي تتعاون خالله مع الفنان بيومي ف�ؤاد.
و�أ�شارت عبري� ،إىل �أنها �سعيدة باال�شرتاك يف العمل الذي يتناول عدة واختتمت عبري قائلة ،كما �أنني �أنتظر عر�ض فيلم "اتنني طلعت حرب" وهو العمل جنوم من اجليل اجلديد مثل �أحمد جمدي و�شريي عادل .
ق�ص�ص حياتية مهمة من املجتمع امل�صري والعربي.
وقالت عبري� ،أنها جت�سد خالل الأحداث دور زوجة رجل ثري والذي
يقوم ب��دوره الفنان بيومي ف��ؤاد وتطمع فى اال�ستيالء على الفندق
اخلا�ص ب��ه ،واحل�صول على �أم��وال��ه ،فى �إط��ار كوميدي اجتماعي
خا�صة فى املواقف بينهم و�أثناء رحلته فى البحث عن �أوالده.
وق��ال��ت ع�ب�ير �إن �ه��ا ق��ام��ت بت�صوير ث�لاث��ة �أع �م��ال �سينمائية
خمتلفة تنتظر عر�ضها خالل الأي��ام املقبلة ،لكنها ال تعلم
موعد عر�ض �أي عمل فيهم.
و�أ��ش��ارت عبري �إىل �أنها انتهت من ت�صوير فيلم "ليلة
العيد" مع املخرج �سامح عبدالعزيز م�ؤكدة �أنه كان
مبثابة جتربة خمتلفة ومم�ي��زة للغاية ،وه��و من
بطولة ي�سرا و�سيد رج��ب وري�ه��ام عبد الغفور
وحم�م��د لطفي و�أح �م��د خ��ال��د ��ص��ال��ح وهنادي
م�ه�ن��ا وجن �ل�اء ب ��در و��س�م�ي�ح��ة �أي� ��وب و�سامي
مغاوري وحممود حافظ و�سلوى عثمان ور�شدي
ال�شامي ومايان ال�سيد وعارفة عبد الر�سول ونهى
�صالح ،ومن ت�أليف �أحمد عبداهلل.
كما ق��ال��ت عبري �أن�ه��ا انتهت م��ن ت�صوير فيلم �آخ��ر يحمل
ا�سم "�آل هارون" مع املخرج معتز ح�سام وهو من بطولة كال من
الفنان منذر رياحنة� ،أحمد وفيق ،و�إيهاب فهمي� ،إ�سالم حافظ،
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متى يكون الهاتف الذكي �ضارا بال�صحة؟
�أعلن العامل النف�ساين الرو�سي �سريغي كلوت�شنيكوف،
�أن ال�شغف املفرط ب�ألعاب الهاتف الذكي والكمبيوتر،
لي�س فقط �ضارا بال�صحة ،بل وي�ؤثر �سلبا يف ال�سلوك
ال�شخ�صي.
و�أو�� �ض ��ح ال �ع��امل يف ح��دي��ث ل��رادي��و "�سبوتنيك" ،ب�أن
ه��ذه الأل�ع��اب حتفز عمليات الإث��ارة يف اجلهاز الع�صبي
املركزي .لذلك ي�صبح من ال�صعب على ال�شخ�ص ترك
اللعبة ،التي ق��د ت�ستمر ف�ترة �أط��ول م��ن التي توقعها
ال�شخ�ص.
وي�ضيف ،حتى بعد وقف ت�شغيل اجلهاز ،كقاعدة ي�ستمر
ال�شخ�ص يف التفكري باللعبة ما مينعه من النوم خالل
فرتة طويلة.
ويقول" ،ي�شعر ال�شخ�ص بعد هذه العملية ،ب�إثارة مفرطة

وي�ستلقي على ال�سرير ،وتظهر �أمام عينيه ال�صور التي
�شاهدها على �شا�شة الهاتف الذكي �أو الكمبيوتر� .أي �أنه
من الناحية النف�سية ي�صعب عليه ترك اللعبة".
وي�ضيف ،وبالنتيجة ال يح�صل ال�شخ�ص على ق�سط كاف
من ال�ن��وم ،وعندما تتكرر ه��ذه احل��ال��ة ،تبد�أ قلة النوم
ت�ؤثر يف �سلوكه ال�شخ�صي.
وي�ق��ول�" ،إذا مل ينم ال�شخ�ص مب��ا فيه الكفاية ،ي�شعر
ب��اخل�م��ول ،وينعك�س ه��ذا يف ع�لاق��ات��ه وعمله و�صحته.
و�إن اليقظة الليلية نتيجة ا�ستخدام الهاتف الذكي �أو
الكمبيوتر "تبطئ" حياتنا وتقدمنا وحتقيق �أهدافنا".
وي�ضيف العامل النف�ساين� ،إن قلة النوم املزمنة ت�شكل عند
ال�شخ�ص ع�صابيا �سطحيا ،يتميز بالتطرف العاطفي
واله�سترييا وامليل �إىل ال�شعور ب�أن كل �شيء �سلبي.

توابل مذهلة لتجنب �أعرا�ض
ارتفاع ال�سكر يف الدم

الأفوكادو
ت� �ع ��د ف ��اك� �ه ��ة الأف � � ��وك � � ��ادو من
ه �ب ��ات ال �ط �ب �ي �ع��ة �إىل �صحتك
وجمالك ،فهي غنية بالكثري من
الفيتامينات �إىل جانب م�ضادات
الأك�سدة ،كما ت�ساعد يف احلماية
م��ن الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
وال�سرطان ،حتارب العط�ش وهي
مفيدة جدا يف خ�سارة الوزن.
كذلك تتمتع ن��واة الأف��وك��ادو باملواد امل�ضادة لالك�سدة ،كما انها تقلل من
ح�صول االلتهابات يف اجل�سم.
وملن يعانون من م�شاكل يف املعدة كاال�سهال ،عليكم بتناول نواة االفوكادو
كونها فعالة يف التخل�ص م��ن ه��ذه امل�شكلة .كذلك فانها مفيدة يف منع
وتقليل القرحة يف املعدة واحلد من م�شاكل اجلهاز اله�ضمي.
ومبا انها تقلل من حدوث االلتهابات يف اجل�سم ،فانها بالتايل حتارب ت�شكل
او ن�شوء االورام يف اجل�سم ،وهي قوية اي�ضا يف حماربة اخلاليا املتطرفة يف
اجل�سم ما يعني املحافظة عبى ن�ضارة و�شباب اجل�سم.
وال يخفى على احد ان اف�ضل املا�سكات امل�ستخدمة ل�شد وترطيب الب�شرة
وحماربة اثار ال�شيخوخة هي تلك املحتوية على االفوكادو.
ل�ب��ذور االف��وك��ادو فعالية ك�ب�يرة يف تعزيز مناعة اجل�سم وال��وق��اي��ة من
اال�صابة بامرا�ض العظام ،وملن يرغبون باالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا
يف الدم نن�صحكم بتناول نواة االفوكادو.
يتم ن��زع ال �ن��واة م��ن داخ��ل حبة االف��وك��ادو وطحنها ث��م و�ضعها يف كي�س
بال�ستيكي وتك�سريها ،ليتم بعدها خلطها يف اخلالط وا�ستخدامها كبودرة
على االطباق ويف كافة الوجبات.

• ما هي �أول بلد عرفت التلفيزيون؟
الواليات املتحدة.

• كم تبلغ درجة حرارة ال�شم�س؟
 15مليون درجة مئوية تقري ًبا.

• كم يوم خلق اهلل فيه الأر�ض؟
� 6أيام.

• ما �أكرب خليج بالعامل؟
خليج املك�سيك.

• ما �أطول �أنهار �أوروبا؟
الدانوب.

كاثرين  ،دوقة كامربيدج لدى و�صولها لزيارة مركز الدرا�سات الطولية بجامعة كوليدج لندن .ا ف ب

ميكن ا�ستخدام املكمالت الغذائية للحماية من بع�ض �أع��را���ض مر�ض
ال�سكري النوع  ،2والتي ت�شمل التعب وزي��ادة التبول �أك�ثر من املعتاد،
وال�شعور بالعط�ش ال�شديد.
ويحدث مر�ض ال�سكري ب�سبب ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ب�شكل كبري،
وهو ناجت عن عدم �إنتاج اجل�سم ما يكفي من هرمون الأن�سولني� ،أو عدم
تفاعل اجل�سم مع الأن�سولني.
و�إذا كنت م�صابا بداء ال�سكري ،فيمكنك تقليل خطر حدوث م�ضاعفات
عن طريق �إ�ضافة بع�ض املكمالت الع�شبية �إىل نظامك الغذائي ،كما
يُزعم.
ويعترب الكركم �أح��د �أف�ضل املكمالت الغذائية ملر�ضى ال�سكري ،وفقا
لأخ�صائية التغذية الدكتورة �سارة بروير.
وميكن �أن ي�ساعد مكونه الن�شط ،املعروف با�سم الكركمني ،يف حت�سني
مقاومة الأن�سولني لدى مر�ضى ال�سكري.
ويعترب الكركم �أي�ضا م�ضادا طبيعيا لاللتهابات ،م��ا يقلل م��ن خطر
الإ��ص��اب��ة مب�ضاعفات م��ر���ض ال�سكري ،مب��ا يف ذل��ك تلف الأع���ص��اب �أو
الكلى.
وك � �ت � �ب� ��ت ال� � ��دك � � �ت� � ��ورة ب� � ��روي� � ��ر ع � �ل� ��ى م ��وق� �ع� �ه ��ا ع � �ل� ��ى الإن� �ت ��رن � � ��ت،
" :DrSarahBrewer.comي�ستخدم الكركم كتوابل برتقالية
�صفراء يف املطبخ ،ويحتوي على مزيج من م�ضادات الأك�سدة من �أ�صباغ
�أكرثها ن�شاطا هو الكركمني .وثبت �أي�ضا �أن مكمالت الكركمني تعمل على
حت�سني مقاومة الأن�سولني عن طريق تن�شيط م�ستقبالت الأن�سولني.
ول��دى الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف حتمل الغلوكوز (مقدمات
ال�سكري) ،ميكن �أن ي�ؤخر الكركم ظهور مر�ض ال�سكري النوع ."2
وميكنك �أي�ضا تقليل خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري عن طريق �إ�ضافة
املزيد من القرفة �إىل نظامك الغذائي ،كما يُزعم.
ويحتوي حلاء �شجرة القرفة على مادة البوليفينول امل�ضادة للأك�سدة
التي تعمل على حت�سني ح�سا�سية م�ستقبالت الأن�سولني.
و�أ�ضافت �أن تناول املزيد من القرفة على مدى �أربعة �أ�سابيع ،ميكن �أن
ي�ساعد يف خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�شكل ملحوظ.
ك�م��ا الح ��ظ امل��ر� �ض��ى حت���س�ن��ا يف ت� ��وازن ال�ك��ول�ي���س�ترول "اجليد" �إىل
الكولي�سرتول "ال�ضار".

• هل تعلم �أن التما�سيح ال ميكنها �أن تنمو خارج الربك التي تعي�ش بها.
• �شعرة حيوان الرنة جوفاء من الداخل كالأنبوب.
• هل تعلم �أنك تتنف�س مايقدر بـ  23,000نف�س كل يوم.
• هل تعلم �أن الذهب ال يت�آكل �أبداً.
• هل تعلم �أن العقارب تظهر بلون متوهج حتت الأ�شعة فوق البنف�سجية.
• هل تعلم �أنه عندما يتجمد املاء ف�إنه يزداد حجمه بن�سبة .9%
• هل تعلم �أن النمل يتمدد عندما ي�ستيقظ يف ال�صباح.
• هل تعلم �أن طول قدمك و�ساعدك مت�ساويان.
• هل تعلم �أن �أول دفرت دليل هاتف يف العامل كان يف عام 1878م ،وكان يحتوي على � 50إ�سم فقط.
• هل تعلم �أن الف�شار اخرتع من قبل الهنود الأزتيك.
• ال�شخ�ص العادي يق�ضي  25عاماً من عمره نائماً.
• هل تعلم �أن فر�س النهر يقتل الب�شر �أكرث من �أي حيوان �آخر يف قارة �أفريقيا.
• الفيل ي�ستخدم �آذانه لتنظيم درجة حرارة ج�سمه.
• هل تعلم �أن املحيط املتجمد ال�شمايل هو الأ�صغر يف العامل.
• هل تعلم �أن الأمرا�ض النف�سية الأكرث �شيوعاً هي القلق والإكتئاب.
• هل تعلم �أن ليزر تعني (ت�ضخيم ال�ضوء ب�إنبعاث الإ�شعاع املحفز).

املدر�س
مل يكن هذا ال�صباح يف املدر�سة �صباحاً عادياً بالن�سبة للجميع ،فقد ان�ضم �إىل هيئة التدري�س مدر�س جديد للغة
العربية والدين ،ال عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�س وا�سمه فريد ق�صرياً جداً ،نعم كان
ممتلأً بع�ض ال�شيء مع ق�صره ال�شديد فهو ال يتعدى � 110سم واذا كانت هيئة التدري�س قد تقبلته لأنهم انا�س
كبار يفهمون انه ال حيلة له يف ذلك اال ان التالميذ مل ي�سكتوا فدار الهم�س والغمز وال�ضحك والتلميحات الغريبة
بينهم وكان مو�ضوع ال�ساعه .ا�صبح اال�ستاذ فريد م�سئو ًال عن تدري�س اللغه العربية لل�صفوف الأوىل ثانوي وعانى
كثرياً يف اليومني الأولني لدخوله تلك املدر�سة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�ستجمع �شتات نف�سه وثقته واي�ضاً
قوته املحدودة وقرر ان يرغم التالميذ على احرتامه و�سبحان اهلل فقد ا�ستطاع ذلك الق�صري ان مي�سك بزمام
االمور  ..كيف ،احكي لكم  ..دخل ال�سيد فريد �إىل ال�صف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�صفحة و�س�أل
من منكم قام بتح�ضري ذلك الدر�س فلم يجد اجابه بل هم�سات و�سخرية  ..ح�سناً من منكم يحفظ تلك الأية التى
تتحدث عن نعم اهلل تعاىل  ..ح�سناً ال جميب ،رفع ال�سيد فريد يده بع�صاه الطويلة وهو يقول اليوم �س�أ�سامح
ولكن لن ا�سامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�صا ب�شئ من االن�ضباط ف�سكت اجلميع ف�أ�ستدرك يقول الأن لنقر�أ الأية
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �صوته بالب�سملة وبد�أ يف تالوة الأية الكرمية � ..سبحان من اخرج
هذا ال�صوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�سد ال�صغري و�سبحان من انزل على ر�ؤو�س التالميذ هدوء
و�سكينة ف�أعتدل اجلميع ين�صتون خا�شعني لتالوة ا�ستاذهم وعندما ختم الأية كانوا مازالوا من�صتني ف�أ�سرع وبد�أ
يف �شرح الأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على االن�صات بل انه كلما �سكت طالبوه
بالزيادة وبد�أت الأ�سئلة تنهال عليه  ..ومع اخر �س�ؤال رن جر�س احل�صة ف�أ�ستنكروا ذلك اجلر�س وغ�ضب بع�ضهم ..
اختتم ح�صته واطلق �سالمه عليهم وان�صرف وهم يف قمة ال�سعادة ،وانطلقوا يف الف�سحة يحكون عن الأ�ستاذ فريد،
يف �صباح اليوم التايل كان للأ�ستاذ فريد �شعبية غريبة يف املدر�سة حتى للذين مل يح�ضروا له در�ساً ويف الأذاعه
املدر�سية كانت البداية بكلمات اهلل البينات اطلقها الأ�ستاذ فريد بعقريته ف�أبدع وت��رك يف عيون بع�ضهم بع�ض
الدموع وترك يف القلوب حب من نوع غريب ف�أ�صبح يف �ساعات قليلة هو الورقة الرابحة يف املدر�سة ب�شخ�صيته
اجلذابة وا�سلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه وال عجب يف انه بعد ذلك كان ي�سري وهو يح�س ب�أنه عمالق.

