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نوع من التوابل يق�ضي على دهون البطن احل�شوية

ت�شكل ده��ون البطن التي تعرف بـ"احل�شوية" خطورة على �صحة
الإن�����س��ان ،لكونها تطلق م��واد ���ض��ارة يف جم��رى ال���دم� ،إال �أن درا�سة
حديثة ك�شفت ت�أثريا فعاال لنوع من التوابل يف الق�ضاء عليها.
وتتمو�ضع ال��ده��ون "احل�شوية" يف جت��وي��ف ال��ب��ط��ن ،ح��ي��ث تغطي
الأع�ضاء احليوي مثل الكبد ،وتعيق عملها ،كما �أنها تبث مواد �ضارة
يف الدم مبا ميكن �أن يزيد من خطر الإ�صابة بنوبة قلبية.
وغالبا ما ين�صح لتخفيف ه��ذه الدهون مبمار�سة الريا�ضة واتباع
نظام غذائي �صحي� ،إال �أن درا�سة �أجراها باحثون يف جامعة "كيوتو"
اليابانية ،ك�شفت عن دور الهيل الأ�سود "احلبهان الأ�سود" يف حرقها.
ووف��ق الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "نيوتريانت�س" ،ف�إن
تناول الهيل الأ�سود ،ولي�س الأخ�ضر ،ي�ساعد يف تخلي�ص اجل�سم من
الدهون التي ترتاكم يف منطقة البطن .و�أ�شار الباحثون �إىل احتواء
الهيل الأ�سود على زيوت طيارة و�أحما�ض فينولية و�ستريول ،وكلها
ت�ساعد يف حرق الدهون ،ح�سبما نقلت �صحيفة "ديلي �إك�سربي�س"
الربيطانية .وتو�صلت ال��درا���س��ة لنتائجها بعدما �أخ�ضع باحثوها
فئران جت��ارب لنظام غذائي ع��ايل الكربوهيدرات وال��ده��ون مل��دة 8
�أ�سابيع ،الأمر الذي رفع من ن�سبة الدهون احل�شوية لديها.

�أدوية التهاب املفا�صل تقلل من فعالية اللقاحات

�أظهر بحث جديد �أجرته م�ؤ�س�سة التهاب املفا�صل الأمريكية ،ب�أن
بع�ض �أدوية التهاب املفا�صل قد تقلل من قعالية لقاحات كورونا.
�شخ�صا مت تطعيمهم بالكامل ويتناولون
�أجريت الدرا�سة على 133
ً
الأدوية املثبطة للمناعة ،وتبني �أن م�ستويات الأج�سام امل�ضادة لديهم
وقدرتهم على حتييد الفريو�س كانت �أقل بثالث مرات من الأ�شخا�ص
الذين ال يتناولون هذه الأدوية.
وق����ال ال��دك��ت��ور دي��ف��ي��د ك����ارب ،رئ��ي�����س ال��ك��ل��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لأمرا�ض
الروماتيزم�" :أن�صح املر�ضى الذين يعانون من م�شاكل يف املناعة ومن
الروماتيزم� ،أن يتلقوا اجلرعة املُعززة الثالثة من اللقاح ،وخا�صة �إذا
كانوا يخ�ضعون للعالج ببع�ض الأدوية امل�ضادة للروماتيزم"
و�أكد الباحثون على �أنه ال يوجد �أدلة حتى الآن على �أن تلقي مر�ضى
الروماتيزم جرعة ثالثة �أو رابعة من اللقاحات امل�ضادة لكورونا ،له �أي
ت�أثريات �سلبية على �صحتهم .ويف الوقت نف�سه� ،شدد الأطباء على �أن
يتم �أخذ اجلرعة الثالثة �أو الرابعة املُعززة ،من نوع لقاح واحد ،فمث ً
ال
�إذا مت �أخذ اجلرعتني الأوىل والثانية من لقاح فايزر ،فيجب �أن تكون
اجلرعات املعززة من لقاح فايزر �أي�ضاً.

بخطوات ب�سيطة ..تخل�ص من �إدمان الهاتف املحمول

�صممت ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة والتطبيقات املرتبطة بها بحيث تبقي
م�ستخدميها يف حالة ارت��ب��اط ت��ام بها� ،إال �أن��ه ميكن التخل�ص من
"�إدمانها" بتعديالت ب�سيطة على �إعدادات الأجهزة.
وتعمل ال��ه��وات��ف على تتبع م��ق��دار ال��وق��ت ال��ذي يق�ضيه امل�ستخدم
ب��ال��ت��ح��دي��ق يف ���ش��ا���ش��ت��ه ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال���زم���ن امل�����س��ت��غ��رق على
التطبيقات.
وتكمن �أوىل خطوات التخل�ص من "�إدمان الهواتف" مبعرفة الوقت
ال��ذي تق�ضيه على ج��ه��ازك ،ال��ذي ت�ستطيع اكت�شافه بالذهاب �إىل
قائمة "الإعدادات" وم��ن ثم اختيار "الرفاهية الرقمية والرقابة
الأبوية" ،بالن�سبة للهواتف العاملة بنظام الت�شغيل "�آندرويد".
�أما بالن�سبة مل�ستخدمي هواتف "�آيفون" ،فيجب عليهم فتح قائمة
"الإعدادات" ،وم��ن ثم "وقت ال�شا�شة" ،وبعدها "م�شاهدة كافة
الن�شاطات"� .سيظهر ر�سم بياين عن ن�شاط امل�ستخدم على الهاتف،
ومتو�سط الوقت اليومي الذي يق�ضى على التطبيقات ،واملرات التي
فتح بها الهاتف� .إال �أن �شركة "�أبل" و�ضعت يف هواتف "�آيفون" ميزة
من �ش�أنها و�ضع قيود على ا�ستخدام اجلهاز �إال عند ال�ضرورة ،وميكن
تفعيل ه��ذه امل��ي��زة باتباع ال��ت��ايل - :م��ن قائمة "الإعدادات" اخرت
"زمن ال�شا�شة" ،ومن ثم "تفعيل زمن ال�شا�شة" - .اخرت "متابعة"
وانقر "هاتفي" - .انقر على "�إيقاف" �أو  ،Downtimeومن ثم
"تخطيط" ،ليتاح خيار انتقاء الزمن املراد - .ميكن اختيار "كل يوم"
�أو "تعديل الأيام" ،و�ضبط �أوقات البدء والإغالق.
وب��ف�����ض��ل ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه امل���ي���زة��� ،س��ت��ت��وف��ر ف��ق��ط امل���ك���امل���ات والر�سائل
والتطبيقات التي تختار ال�سماح بها �أثناء فرتة التوقف.

طريقة لتح�ضري ب�سكويت
�أوريو يف  3دقائق
�شارك �أح��د م�ستخدمي موقع التوا�صل
االجتماعي تيك توك مقطع فيديو ي�شرح
فيه و�صفة ب�سيطة لتح�ضري ب�سكويت
�أوريو املقلي با�ستخدام  4مكونات فقط.
و���ش��ارك ح�سن حمد الو�صفة يف مقطع
فيديو ح�صد حتى الآن �أك�ثر م��ن 4.2
مليون م�شاهدة ،على �صفحته ال�شهرية
ع���ل���ى ت���ي���ك ت�����وك Hassan Eats
ويف املقطع ،ي�صنع الطاهي امل��ن��زيل من
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأوري������و امل��خ��ف��وق يف
م���ق�ل�اة م���ع م���زي���ج ال��ف��ط��ائ��ر واحلليب
وال�سكر البودرة والب�سكويت ،وال ت�ستغرق
ه��ذه الوجبة املمتعة �سوى ث�لاث دقائق
خلبزها ،مما يجعلها مثالية ملن يعانون
م��ن ���ض��ي��ق ال��وق��ت �أو ب��ع��د ت��ن��اول وجبة
خفيفة يف امل�ساء .ويبد�أ ح�سن بخلط مزيج
البان كيك مع حوايل ن�صف كوب حليب
ل��ع��م��ل خ��ل��ي��ط ك��ث��ي��ف ،ث��م ي��ق��وم بتغطية
الأوري��و يف اخلليط ثم و�ضعها يف املقالة
ال��ه��وائ��ي��ة مل���دة ث�ل�اث دق��ائ��ق ع��ن��د 390
درجة فهرنهايت ( 200درجة مئوية).
وبعد ث�لاث دق��ائ��ق ،تخرج الأوري���و بلون
بني ذهبي وينتهي ح�سن الو�صفة بر�ش
ال�سكر البودرة على الوجه.

عدوى �شائعة قد تكون حمفزا
ملر�ض الت�صلب املتعدد!

وفاة م�ؤلف الق�ص�ص
امل�صورة جان ميزيري

فائدة �سحرية ..هكذا حتمي
القهوة الن�ساء من املر�ض ال�شر�س
ك�شف علماء يف درا�سة جديدةُ ،ن�شرتها جملة "�أبحاث �أمرا�ض الن�ساء والتوليد"،
�أنّ للقهوة القدرة على احلدّ من خماطر الإ�صابة ب�سرطان بطانة الرحم.
وبح�سب الدرا�سة ،ف�إن القهوة املحتوية على الكافيني قد توفر
حماية �أف�ضل من القهوة منزوعة الكافيني ،للحماية من
�سرطان الرحم.
ويبد�أ معظم �سرطان الرحم يف طبقة اخلاليا التي ُتك ِّون بطانة
الرحم ،وهناك �أن��واع �أخ��رى من ال�سرطان ميكن �أن تتكون يف
�شيوعا بكثري من
الرحم ،ومن �ضمنها �ساركوما الرحم ،لكنها �أقل
ً
�سرطان بطانة الرحم.
وغال ًبا ما ُيك َت�شف �سرطان بطانة الرحم يف مرحلة مبكرة؛ كونه يت�سبب يف
مبكرا ،فغال ًبا ما يكون ا�ستئ�صال
نزيف ِمهبلي غري طبيعي ،و�إذا اُكت�شف
ً
الرحم جراح ًّيا هو الأمر ال�شايف من �سرطان بطانة الرحم ،وفق ًا ملوقع
"مايو كلينك" الطبي.
ملاذا القهوة؟
ي��ق��ول ال��ع��ل��م��اء �إن ال��ق��ه��وة واح����دة م��ن �أك��ث�ر املن�شطات
ا�ستهال ًكا عاملياً ،وحتتوي على مزيج معقد من �أكرث من
 1000مادة كيميائية مثل املركبات الفينولية (مبا يف
ذلك حم�ض الكلوروجينيك) ،والتي تنتج مواد الكاتيكني،
والكافيني ،والفريوليك ،و�أحما�ض الكوماريك.
ق��د ت��ك��ون ل��ه��ذه امل����واد �آث����ار م��ف��ي��دة و�أخ�����رى ���ض��ارة على
ال�صحة� ،إذ مت الإب�لاغ عن وجود ارتباط �إح�صائي �سلبي
بني ا�ستهالك القهوة وحدوث بع�ض �أنواع ال�سرطان.
وفيما �سبق كانت العالقة بني ا�ستهالك القهوة و�سرطان
بطانة الرحم غري وا�ضحة ،وكان من ال�شائع �أنّ ا�ستهالك
القهوة لديه القدرة على تقليل خماطر الإ�صابة ب�سرطان
بطانة الرحم.
الدرا�سة اجلديدة �أزالت هذا الغمو�ض الذي اكتنف عالقة
القهوة ب�سرطان الرحم� ،إذ ا�شتملت جهود الباحثني على
حتليل  24درا�سة حول تناول القهوة ت�ضمنت نحو 10
�آالف حالة جديدة �أ�صيبت ب�سرطان بطانة الرحم.
واكت�شف العلماء �أنّ الأ�شخا�ص الأكرث ا�ستهالكاً للقهوة
ل��دي��ه��م خ��ط��ر ن�����س��ب��ي �أق����ل بن�سبة  29ب��امل��ئ��ة للإ�صابة
ب�سرطان بطانة الرحم مقارنة ب�أولئك الأقل ا�ستهالكاً.

وت�شمل الأ�سباب التي ت���ؤدي للتعر�ض
ل�ل��إ����ص���اب���ة ب�������س���رط���ان ب���ط���ان���ة الرحم
ال���ت���ع���ر����ض ط����وي����ل الأم���������د لهرمون
الأ���س�تروج�ين ال��زائ��د وال�سمنة ،وداء
ال�سكري وارت��ف��اع �ضغط ال��دم ،بينما
ت�����ش��م��ل �أه�����م ال���ع���وام���ل الوقائية:
الن�شاط البدين ،وتناول الأ�سربين
�إىل ج����ان����ب ال�����ع�����ادات الغذائية
ال�سليمة.
وي���رى ال��ب��اح��ث��ون �أن ثمة حاجة
لإج������راء امل���زي���د م���ن الدرا�سات
ال��ت��ي تتو�سع يف حجم العينة
(امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن يتم �إجراء
الدرا�سة عليهم) ،للح�صول
على مزيد من املعلومات
ب�������ش����أن ف����وائ����د �شرب
ال��ق��ه��وة فيما يتعلق
ب��خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة
ب�������س���رط���ان بطانة
الرحم.

املخاطر والوقاية
بح�سب ما �أفادت الدرا�سة ف�إن �سرطان بطانة الرحم يُع ّد
�أحد �أكرث الأورام اخلبيثة الن�سائية �شيوعًا يف جميع �أنحاء
العامل ،حيث يبلغ معدل حدوثه  12.9لكل � 100ألف
امر�أة ،ومعدل وفيات يقدر بـ 2.4لكل � 100ألف امر�أة.
ويف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ةُ ،ي��ع��د ث���اين �أك�ث�ر الأورام اخلبيثة
الن�سائية �شيوعًا ،حيث يبلغ معدل حدوثه  5.9حالة لكل
� 100ألف امر�أة ،بينما يبلغ معدل الوفيات  1.7حالة
لكل � 100ألف امر�أة.

فح�ص ب�سيط يتيح ك�شف �سرطان بطانة الرحم
�أعلن باحثون بريطانيون� ،أنهم جنحوا يف ر�صد �سرطان
بطانة الرحم من خالل فح�ص بول ب�سيط ،يف خيار �أقل
�إيالماً من الفحو�ص املعتمدة حاليا لهذه الغاية.
وحاليا ،يجري ت�شخي�ص هذا املر�ض لدى الن�ساء باالعتماد
على خزعة �أي �سحب عينة خاليا من داخل الرحم ،مما
يتطلب �أحيانا �إدخال تل�سكوب رفيع .وتت�سبب هذه التقنية
ب�أمل لدى الن�ساء ،كما يتعني على  31باملئة من املري�ضات
�إع��ادة الفح�ص مرة ثانية ،ب�سبب م�شكالت تقنية �أو �آالم

مربحة حتول دون �إمتام الفح�ص.
وب�� ّي��ن��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�شرتها جملة "نيت�شر
كومونيكي�شنز" ،ونقلتها وكالة "فران�س بر�س" �أن
ه��ذا النظام اجلديد �سمح بت�شخي�ص �صحيح بن�سبة
 91.7باملئة لدى ن�ساء كنّ يعانني فعال من �سرطان
بطانة ال��رح��م ،وه��و مر�ض خمتلف عن �سرطان عنق
ال��رح��م ال��ذي يُر�صد م��ن خ�لال فح�ص ب�سيط يُعرف
بلطاخة باب الرحم.
ول��دى الن�ساء اللواتي مل يكنّ يعانني �سرطان بطانة
ال��رح��م ،ب�ّي�نّ الفح�ص فعالية يف الت�شخي�ص ال�سلبي
بن�سبة  88.9باملئة.
وقالت الأ�ستاذة اجلامعية �إمي��ا كرو�سبي امل�شرفة على
الدرا�سة يف بيان �إن "نتائجنا تظهر �إمكان ر�صد اخلاليا
ال�سرطانية يف الرحم من خالل حتليل جمهري للبول
والعينات املهبلية".
و�أ�����ش����ارت �إىل �أن ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ق���د ت��ت��ي��ح "فرز
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يُ�شتبه يف �إ���ص��اب��ت��ه��م ب�سرطان
الرحم" ،من �أجل �إخ�ضاعهم لفحو�ص �أكرث تعمقا يف
حال ت�سجيل نتيجة �إيجابية.
وتابعت�" :أما الن�ساء اللواتي يظهرن ت�شخي�صا �سلبيا
فيمكن تطمينهن من دون احلاجة التباع م�سارات مزعجة
واقتحامية ومقلقة ومكلفة".
ولفتت الأ�ستاذة اجلامعية يف علم الأورام الن�سائية �إىل �أن
هذه الدرا�سة "الواعدة" التي تناولت حتى ال�ساعة 216
ام���ر�أة بينهنّ  103ك��نّ ي�شتبهن �أو يعرفن ب�إ�صابتهن
ب�سرطان الرحم ،يجب "ت�أكيدها يف �إطار درا�سة �أو�سع".
ويُعترب �سرطان بطانة الرحم �ساد�س ال�سرطانات الأكرث
�شيوعاً لدى الن�ساء مع حالة � 382ألف �إ�صابة م�شخ�صة
جديدة و 89900وفاة ناجمة عن املر�ض يف العامل عام
.2018

ما عالقة ال�شوكوالتة
بال�صداع الن�صفي!

ي��ع��اين الكثري م��ن الأ���ش��خ��ا���ص م��ن ال�����ص��داع الن�صفي ،وال���ذي ق��د يكون
م�صدر �إزعاج للبع�ض ،ما يعيقهم عن �أداء املهام اليومية وممار�سة حياتهم
الطبيعية ب�سبب �شدة الأمل ،ويواجه ما يقرب من مليار �شخ�ص من نوبات
هذا الداء ،مما يجعله ثالث �أكرث الأمرا�ض �شيوعاً يف العامل.
وت�شري ال��درا���س��ات والأب��ح��اث احلديثة �إىل �أن الطعام والنظام الغذائي
يلعبان دورا يف ال�صداع الن�صفي ،وقد ي�ساعد �إجراء تغيريات على نظامك
الغذائي يف منع نوبات من ال�صداع الن�صفي �أو تقليل تواترها.
ويف م��راج��ع��ة ُن�����ش��رت باملجلة العلمية " "Nutrientsع��ام 2020
حقق الباحثون يف ادعاءات املر�ضى ب�أن ال�شوكوالتة هي ال�سبب الرئي�سي
لل�صداع الن�صفي من خالل فح�ص �سل�سلة من الدرا�سات ال�سابقة.
فيما مل يكن الدليل على كون ال�شوكوالتة هي ال�سبب املبا�شر لل�صداع
قويا مبا يكفي لتحديده ب�شكل قاطع .ومع ذلك يعتقد اخلرباء �أن بع�ض
املكونات يف ال�شوكوالتة كالكافيني ميكن �أن تكون عام ً
ال م�ساهماً ،وذلك
ح�سبما ذكرت جملة "  "healthdigestالتي تهتم ب�أخبار ال�صحة.

ت����ويف م����ؤل���ف ال��ق�����ص�����ص امل�صورة
ال��ف��رن�����س��ي ج�����ان ك���ل���ود ميزيري،
�أح���د م���ؤل��ف��ي �سل�سلة "فالرييان
�إيه لوريلني" ،ليل ال�سبت الأحد،
ب��ح�����س��ب م����ا �أع���ل���ن���ت دار الن�شر
"دارغو" لوكالة فران�س بر�س.
وق��ال��ت "دارغو" يف ب��ي��ان "ببالغ
احل�����زن ،ع��ل��م��ن��ا ب���وف���اة ج���ان كلود
ميزيري ليل  23ك��ان��ون ال��ث��اين-
يناير  2022عن عمر  83عامًا".
و�أ���ض��اف��ت "يرتبط ا���س��م ميزيري
ب�شخ�صي َتي ف��ال�يري��ان ولوريلني
ال����ل����ذي����ن �����ش����ارك يف ابتكارهما
ور���س��م��ه��م��ا لأك��ث�ر م���ن  50عامًا
جنبا �إىل جنب مع كاتب ال�سيناريو
و�صديقه القدمي بيار كري�ستان".
وميزيري الذي ت�أثر به العديد من
امل���ؤل��ف�ين ،ه��و �إح���دى ال�شخ�صيات
ال������ب������ارزة يف ���س��ل�����س��ل��ة الق�ص�ص
امل�������ص���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة البلجيكية
هذه ،مع ميل �إىل اخليال العلمي.
وعمل �أي�ضا يف الر�سم التو�ضيحي
والت�صوير الفوتوغرايف وال�سينما
والتلفزيون .وع ّلقت دار "دارغو"
ق��ائ��ل��ة "�إن ط��اق��ت��ه و�شخ�صيته
القوية و�أعماله اخلريية وب�ساطته
وب��ه��ج��ة ح��ي��ات��ه وف�����ض��ول��ه ،جعلته
�شخ�صا له قيمته وحمبوبا جدا".
ً

وفاة امل�صمم تيريي
موغلر عن  73عاما
تويف امل�صمم الفرن�سي تيريي موغلر
ال����ذي ق���اد امل��و���ض��ة يف الثمانينات،
الأح�������د ع����ن  73ع���ام���ا "لأ�سباب
طبيعية" وف����ق م���ا �أع���ل���ن ملحقه
ال�������ص���ح���ايف ج�����ان ب��اب��ت��ي�����س��ت روج����و
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س .ون�شر بيان
على احل�ساب الر�سمي يف في�سبوك
للم�صمم ج��اء فيه "نبلغكم بحزن
�شديد بوفاة ال�سيد مانفريد تيريي
موغلر الأح���د  23ك��ان��ون ال��ث��اين-
يناير  "2022و�أ���ض��اف "فلرتقد
روحه ب�سالم".
و�أ�شار بابتي�ست روجو �إىل �أن م�صمم
الأزي�����اء ال��ك��ب�ير ك���ان ال ت����زال لديه
م�شاريع وك���ان م��ن امل��ق��رر �أن يعلن
العديد م��ن التعاونات اجل��دي��دة يف
بداية الأ�سبوع.
و����ص���ل ت���ي�ي�ري م���وغ���ل���ر امل����ول����ود يف
����س�ت�را����س���ب���ورغ يف ك����ان����ون الأول-
دي�����س��م�بر � ،1948إىل ب��اري�����س يف
���س��ن ال��ع�����ش��ري��ن ،ث���م �أن�����ش���أ عالمته
التجارية اخلا�صة "كافيه دو باري"
يف ال���ع���ام  1973ق��ب��ل �أن ي�ؤ�س�س
���ش��رك��ة "تيريي موغلر" ب��ع��د ذلك
بعام .وقد فر�ضت ت�صاميمه املنظمة
وامل��ت��ط��ورة نف�سها ب�سرعة يف عامل

�ساللة فرعية من �أوميكرون..
م�ؤ�شرات �أولية تك�شف ت�أثريه

قبل يومني ،ر�صدت وكالة الأمن ال�صحي يف بريطانيا ما قالت �إنها �ساللة
فرعية من املتحور اجلديد "�أوميكرون" ،الذي يعرفه بقدرته الكبرية على
االنتقال والتف�شي.
وتقول ال�سلطات الربيطانية �إن املتحور اجلديد قيد الدرا�سة ،م�شرية �إىل
�أنه قد يتف�شى على نطاق �أو�سع ،و�أطلقت عليه ا�سم "بي �إي."2.
ور�صدت الت�سل�سالت الأوىل من املحتور اجلديد يف الفلبني و�أر�سلت �إىل
من�صة " ،"GISAIDالتي ت�شكل حيزا مفتوحا جليانات الفريو�سات.
وكانت معظم العينات املر�سلة من املتحور الفرعي من الدمنارك ،و�أبلغت
الهند عن  530عينة من هذا املتحور ،تليها ال�سويد بنحو  181حالة
و�سنغافورة بـ 127حالة.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إنها ت�صنف "�أوميكرون" باعتبار �أنه متحور
مثري للقلق ،وال متيز يف هذه بينه وبني ال�ساللة الفرعية.
ومع ذلك ،ال تزال ال�ساللة الفرعية تخ�ضع للمراقبة الدقيقة من جانب
العلماء ،لتحديد م��ا �إذا ك��ان ميكن �أن ي���ؤث��ر ظ��ه��وره��ا على تف�شي وباء
كورونا .وقالت امل�س�ؤولة يف وكالة الأمن ال�صحي يف بريطانيا ،مريا ت�شاند،
�إنه من طبيعة الفريو�سات �أن تتغري وتتحور ،لذلك من املتوقع �أن تظهر
متحورت جديدة مع ا�ستمرار الوباء .و�أ�ضافت" :حتى الآن ،ال توجد �أدلة
كافية لتحديد ما �إذا كانت ال�ساللة الفرعية ت�سبب �إ�صابة �أكرث خطورة
من �أوميكرون ،لكن البيانات حمدودة" ،م�شرية �إىل �أن الوكالة توا�صل
التحقيق يف الأمر ،وفق "رويرتز".
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انطالق �أ�سبوع ال�سلع الزراعية امل�ستدامة املاليزي يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�أعلن اجلناح املاليزي يف "�إك�سبو  2020دبي"،
�إطالق فعاليات �أ�سبوع ال�سلع الزراعية امل�ستدامة
املاليزي "ال�سلع الزراعية غري الغذائية" ،ر�سمياً،
ال��ذي ي�ستمر خ�لال ال��ف�ترة � 23إىل  29يناير
اجلاري .وجرت مرا�سم الإطالق بح�ضور معايل
"زريدة قمر الدين" ،وزيرة ال�صناعات الزراعية
وال�سلع يف حكومة ماليزيا.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ق���ال���ت م���ع���ايل "زريدة قمر
الدين"" :يعد ق���ط���اع ال�����س��ل��ع ال���زراع���ي���ة �أح���د
امل��ح��رك��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ماليزيا،
حيث ي�ساهم ب�شكل ملحوظ يف دعم الناجت املحلي
الإج��م��ايل ال��وط��ن��ي ،وزي����ادة ع��ائ��دات الت�صدير،
وخلق املزيد من الوظائف والفر�ص التجارية،
بالإ�ضافة �إىل االرتقاء مبعايري معي�شة �أ�صحاب
احليازات ال�صغرية .ول�سنوات عديدة ،لعب قطاع
ال�سلع الزراعية دوراً حمورياً يف تقليل الفقر يف
ماليزيا".
و�أ�ضافت معاليها" :ومن منطلق ادراكها للطلب
العاملي على ال�سلع ال��زراع��ي��ة امل�ستدامة ،تفخر
"وزارة ال�صناعات الزراعية وال�سلع" املاليزية
( ،)MPICب�صفتها ال�شريك البالتيني للجناح
املاليزي يف �إك�سبو  2020دبي ،با�ستعرا�ض رحلة

ماليزيا وجهودها ومبادراتها جتاه قطاع ال�سلع
الزراعية امل�ستدامة".
وم��ن خ�لال معر�ض ال�سلع الزراعية امل�ستدامة
وقائمة الفعاليات امل�صاحبة ،ت���أم��ل ال����وزارة �أن
ت���روج لل�سلع ال��زراع��ي��ة يف م��ال��ي��زي��ا� ،إىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على الطريقة التي تدمج فيها
�أه����داف التنمية امل�����س��ت��دام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة مع
���س��ي��ا���س��ات وع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر و�إدارة الأرا����ض���ي
الزراعية يف ماليزيا.
وت�����س��ت�����ض��ي��ف ال������وزارة �أ���س��ب��وع ال�����س��ل��ع الزراعية
امل�ستدامة (ال�سلع الزراعية غري الغذائية) ،كجزء
من الربامج امل�صممة خ�صي�صاً �ضمن الأ�سابيع
امل��و���ض��وع��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة والأع���م���ال ال��ب��ال��غ عددها
الإج���م���ايل � 26أ���س��ب��وع��اً ،ال��ت��ي ينظمها اجلناح
امل��ال��ي��زي يف �إك�����س��ب��و  2020دب����ي .ح��ي��ث تدير
احلدث معايل وزيرة ال�صناعات الزراعية وال�سلع
يف ماليزيا ،زريدة قمر الدين.
وم�����ن ب��ي�ن �أب��������رز ف���ع���ال���ي���ات الأ�����س����ب����وع �إط��ل��اق �أخ�شاب و�أث���اث م�صنوعة يف ماليزيا ،و"منتدى
"املعر�ض االفرتا�ضي املاليزي ملنتجات املطاط" امل��ط��اط  "2022ال����ذي تنظمه ه��ي��ئ��ة املطاط
( ،)MaRViSوه��و من�صة افرتا�ضية تعمل امل��ال��ي��زي��ة ،و"�إك�سبو اخل�شب امل��ال��ي��زي "2022
ع��ل��ى ت��ي�����س�ير ع��ق��د ال�������ش���راك���ات ال���ت���ج���اري���ة عرب ال��ذي تنظمه هيئة �صناعة الأخ�����ش��اب املاليزية.
االن�ت�رن���ت ب�ي�ن امل�����ش�تري��ن ال��دول��ي�ين وم�صنعي و���س��ت�����ش��ه��د م��ع��ايل ال���وزي���رة �أي�����ض��اً ت��وق��ي��ع �أرب���ع
املنتجات املطاطية املاليزيني من خالل جمل�س مذكرات تفاهم ،ثالثة منها يف قطاع الأخ�شاب
املطاط املاليزي ،و  ،TimbeRealityمن�صة وواحدة �ضمن قطاع جتارة نبتة الكناف.
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي املتخ�ص�صة التابعة ملجل�س و�أع����دت "وزارة ال�����ص��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة وال�سلع"
امل��ط��اط امل��ال��ي��زي ،ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ع��ر���ض منتجات والوكاالت التابعة لها خالل هذا الأ�سبوع قائمة

من الأن�شطة املثرية لزوار اجلناح املاليزي ،مثل
ف��ن��ون ال��ط�لاء ال�لات��ك�����س��ي ال��ت��ف��اع��ل��ي ،وعرو�ض
خ�شب ال��ع��ود ال��ه��ن��دي ،وا���س��ت��ع��را���ض ق��وال��ب من
ال��ط�ين امل��ط��اط��ي ،وع���رو����ض ن��ب��ت��ة ال��ك��ن��اف� ،إىل
جانب �إق��ام��ة ح���وارات خا�صة ح��ول نبتة الكناف
املاليزية ،والأخ�شاب و�شهادة االعتماد املاليزية
اخلا�صة باملنتجات اخل�شبية امل�ستدامة.
وعلى الرغم من املناخ االقت�صادي ال�صعب عاملياً،
توا�صل جتارة ال�سلع الزراعية يف ماليزيا �أدائها

اجل��ي��د .وخ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن يناير �إىل نوفمرب
� ،2021ساهم قطاع ال�سلع الزراعية املاليزي
ب�إجمايل ع��ائ��دات ت�صدير بلغت  189.5مليار
ري��ن��غ��ي��ت م��ال��ي��زي يف االق��ت�����ص��اد امل���ال���ي���زي .وقد
جتاوزت هذه القيمة �إجمايل الإيرادات الت�صديرية
امل�سجلة يف عام  2020والتي بلغت  152مليار
ري��ن��غ��ي��ت م��ال��ي��زي .وك��ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك� ،ستوا�صل
"وزارة ال�صناعات الزراعية وال�سلع" رفع م�ستوى
الوعي ،وبناء ج�سور التوا�صل وم�شاركة �أهمية

جهودها يف الرتويج لل�سلع الزراعية امل�ستدامة
خ�ل�ال م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و  2020دب����ي .وجدير
بالذكر �أن وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
املاليزية تقود م�شاركة اجلناح املاليزي يف �إك�سبو
 2020دبي ،مع امل�ؤ�س�سة املاليزية للتكنولوجيا
اخل�ضراء وتغري املناخ ،ب�صفتها الوكالة املنفذة.
و�سوف يركز الأ�سبوع على ال�سلع الزراعية غري
الغذائية يف ماليزيا كاملطاط والأخ�شاب ونبات
الكناف.

ا�ستعرا�ضات زاخرة بالألوان تتوج احتفال اليوم الوطني لكمبوديا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

اح��ت��ف��ل��ت مم��ل��ك��ة ك��م��ب��ودي��ا ب��ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي يف
�إك�����س��ب��و  2020دب���ي ع�بر ت��ق��دمي �سل�سلة من
اال�ستعرا�ضات الكال�سيكية التقليدية يف كمبوديا
�أو"الأر�ض الذهبية" كما يطلق عليها ،والتي
ع��ب�رت خ��ل�ال االح���ت���ف���ال �أي�����ض��ا ع���ن التزامها
بالتنمية امل�ستدامة.
جاء ذلك بعد �إقامة املرا�سم الر�سمية لرفع العلم
وع��زف الن�شيد الوطني للدولتني على من�صة
الأمم يف �ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو

 2020دبي .وت�ضمنت الفعاليات الثقافية التي
نظمت على هام�ش االحتفال ،تقدمي ا�ستعرا�ض
رق�صة �أف�ضل الأمنيات "بي�ست وي�شز دان�س"،
وه��ي رق�صة كمبودية تقليدية ت��ه��دف ملباركة
�أع�ضاء الأ�سر احلاكمة وامللوك والر�ؤ�ساء وكبار
امل�����س���ؤول�ين ع��ن��د زي��ارت��ه��م ل��ك��م��ب��ودي��ا ،يف لفتة
طيبة من هذا ال�شعب امل�ضياف ،كما مت تقدمي
رق�صة "رامايانا" امل�ستوحاة من �إحدى املالحم
ال�سن�سكريتية.
وك��ان معايل الدكتور ث��اين بن �أحمد الزيودي،
وزي�����ر دول�����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة ،يف مقدمة

م�ستقبلي معايل بان �سورا�ساك ،وزير التجارة،
واملفو�ض العام لكمبوديا يف �إك�سبو  2020دبي.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور الزيودي":يدمج جناح
كمبوديا م��ا ب�ين ال��ث��ق��اف��ات ال��ق��دمي��ة والتنمية
امل�����س��ت��دام��ة ،ح��ي��ث ي��ق��دم ت���اري���خ وح�����ض��ارة هذا
ال�شعب الطيب ،فيما ي�ستعر�ض يف الوقت نف�سه
النظام البيئي الطبيعي الفريد الذي تتمتع به
البالد ،وتطورها الزراعي".
و�أ�ضاف" :تفتخر دولة الإمارات العربية املتحدة
بالعالقة التي تربطها بكمبوديا ،والتي ازدهرت
على �أك�ثر من �صعيد على مر ال�سنوات ،ونحن

ن�أمل ب�أن نتمكن من البناء على عالقات ال�شراكة
القائمة بالفعل بني دولتينا ،وا�ستك�شاف الفر�ص
املتاحة للتعاون وتبادل املعرفة حول القطاعات
ذات االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،ك��ال��زراع��ة وال�سياحة
وتطوير البنية التحتية".
وقال معايل بان �سورا�ساك�" :إن مملكة كمبوديا
ه���ي �أر�������ض ���س��وف��ان��اف��وم ال���ق���دمي���ة �أو الأر������ض
الذهبية يف جنوب �شرق �آ�سيا ،وتتمتع بثقافة
وح�ضارة م��زده��رة ذات ج��ذور تاريخية عميقة،
وق��د مت تخليد ه��ذا ال�ت�راث العظيم يف املعابد
القدمية ال�شهرية مثل معبد �أنغكور وات ،وعرب

فنوننا وثقافتنا الناب�ضة ب��احل��ي��اة ،وك��ذل��ك يف
بيئتنا الطبيعية اجلذابة التي تلهم ال�سائحني
وجتذبهم من جميع �أنحاء العامل".
و�أ�ضاف قائال" :ب�صفتنا �أو�صياء على هذا الإرث،
ف���إن بلدنا ي�سعى لتحقيق التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ،وهذا �سبب رئي�سي الختيار كمبوديا
مو�ضوع اال�ستدامة مل�شاركتها يف �إك�سبو 2020
دب���ي ،وه��ن��ا �أو ّد �أن �أرح���ب ترحيبا ح���ارا برجال
الأع����م����ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وال�������س���ي���اح و�أدع����وه����م
ال�ستك�شاف جناح كمبوديا اجلميل واجلذاب".
وق��د تخلل احتفاالت اليوم الوطني لكمبوديا،

ت��ق��دمي ه��دي��ة ر�سمية ل��دول��ة الإم�����ارات تتمثل
يف �صينية نحا�سية مطلية بالذهب والف�ضة،
�ُ��ص��ن��ع��ت ي��دوي��ا ب��الأ���س��ال��ي��ب احل��رف��ي��ة القدمية
ململكة كمبوديا.
يقع جناح كمبوديا يف منطقة اال�ستدامة ،وي�ضم
ثالث مناطق مميزة تتمحور حول ثقافات البالد
القدمية وال��ن��ظ��ام البيئي الطبيعي والزراعة،
ويوفر كل مو�ضوع منها الفر�صة للزوار للتعرف
على كيفية تعامل هذه اجلوهرة الغنية الواقعة
يف ق����ارة �آ���س��ي��ا م��ع م�����س���أل��ة اال���س��ت��دام��ة بجدية
بالغة.

جناح لوك�سمبورغ ينظم �أداء �صوتيا يوحي ب�أجواء اخلوف

نيوزيالند تقدم عر�ضا مفعما باحلياة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

يف عر�ض مليء باحلركة والبهجة وتفاعل احل�ضور،
قدمت فرقة متنوعة من ال�شباب ا�ستعرا�ضا مو�سيقيا
وح��رك��ي��ا ب��ع��ن��وان "�صوت ال�شباب – �أر����ض العجائب"
وهو مقدم من اجلناح النيوزيلندي ،و�أقيم على م�سرح
دب��ي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دب���ي .ويحتفي هذا
العر�ض ،وه��و م��ن �إخ���راج م�صممة الرق�صات العاملية
باري�س غوبل ،ال�شهرية بتعاونها مع عدد من النجوم
الكبار مثل ريهانا ،جا�سنت بيرب ،جنيفر لوبيز� ،أريانا
غراندي ،جانيت جاك�سون ونيكي ميناج ،جا�سنت بيرب،

بالتنوع وال�شباب عرب الغناء والرق�ص والدراما ،و�ضم
العر�ض ثالثني �شابا وف��ت��اة م��ن نيوزيلندا اختارتهم
غوبل ،وان�ضم �إليهم على خ�شبة امل�سرح جمموعة من
الفنانني ال�شباب ذوي اخل�برة .وقامت الفرقة بت�أدية
حركات ا�ستعرا�ضية �سريعة على �أحلان مو�سيقى عاملية
و�شهرية مثل �أغنية "�أريد �أن �أرق�ص مع �شخ�ص ما"
للراحلة ويتني هيو�سنت ،و�أغنية "االحرتام" لأريثا
ف��ران��ك��ل�ين ،و�أغ��ن��ي��ة "هذا �أنا" للمغنية كييال �سيتل،
وكذلك �أغنية ملايكل جاك�سون "ال تتوقف حتى تكتفي".
وتفاعل اجلمهور ب�شكل وا�ضح مع العر�ض و�أداء ال�شباب
اال�ستعرا�ضي ،خا�صة عند ت�أدية رق�صة الـ"هاكا"

ي��وح��ي ب���أج��واء اخل���وف للفنان ب��ات��ري��ك م��ول��ر حت��ت عنوان
•• دبي– الفجر
(ديريفه) ،يف الباحة اخلارجية للجناح.
نظم جناح دولة لوك�سمبورغ امل�شارك �ضمن فعاليات �إك�سبو ���ش��ك��ل الأداء ال�����ص��وت��ي ال��ت��ج��ري��ب��ي ج�����زءا م���ن احتفاالت
 2020دب��ي �أداء �صوتيا م��ن تركيب الو�سائط املتعددة لوك�سمبورغ باليوم الوطني لإك�سبو  2020دبي ،وت�ضمنت

���ص��و ًت��ا ب�����ش��ر ًي��ا واح����دًا ون��ظ��ام م��ع��اجل��ة ���ص��وت رق��م��ي��ا واحدا
و�آلتني.
كما �أدت الفرقة املو�سيقية عر�ضاً �شيقاً ملختارات من ق�صائد
الفنان غي هيلمينغر.

الفنان جا�سم حممد يُزين من�صة اليوبيل بروائعه الغنائية
•• دبي– الفجر

�أح��ي��ا الفنان وع���ازف ال��ع��ود الإم���ارات���ي جا�سم حممد،
م�ساء �أم�س حفال مو�سيقيا على خ�شبة م�سرح من�صة
اليوبيل� ،ضمن فعاليات �إك�سبو  2020دب���ي ،و�سط
ح�ضور جماهريي مميز.
وقدم الفنان الإماراتي جمموعة متنوعة من الأغاين
الرومان�سية والعاطفية والوطنية ،التي ازدان���ت بها
من�صة اليوبيل ،ونالت ا�ستح�سان و�إع��ج��اب احل�ضور،
منها� :شلها عايل �صاحب الذوق ،عوايف على قلبك يابو
قليب �صايف ،ال تخترب �صربي� ،أمانة قويل يا مغرور،
�سمارة يا �سمارة م�سكني الغريب وحده.
جدير بالذكر �أن الفنان جا�سم حممد �أن��ه��ى درا�سته
اجل��ام��ع��ي��ة يف دول���ة ال��ك��وي��ت ،ح��ي��ث ح�صل ع��ل��ى درجة
البكالوريو�س من املعهد العايل للفنون املو�سيقية ،ثم
نال درج��ة املاج�ستري يف الغناء العربي من كلية الفن
والت�صميم بجامعة الأردن.
وق��د ب���رزت �أع��م��ال جا�سم حممد الوطنية م��ن خالل
م�شاركته يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��رج��ات الثقافية لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
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يف معظم الأوق����ات منذ الو�صف الأول
للت�صلب املتعدد ( )MSيف ع��ام ،1868
ظلت �أ�سباب هذا املر�ض املُ��ؤدي للإعاقة
غري م�ؤكدة.
وح��ددت اجلينات على �أنها مهمة ،وهذا
ُ
هو ال�سبب يف �أن وجود �أف��راد �آخرين من
العائلة م�صابني بالت�صلب املتعدد يرتبط
بزيادة خطر الإ�صابة باملر�ض.

عدوى �شائعة قد تكون حمفزا ملر�ض الت�صلب املتعدد!
ووج��دت درا���س��ة حديثة �أج��راه��ا �سكوت مونتغمري� ،أ�ستاذ
ف��خ��ري يف ع��ل��م الأوب���ئ���ة م��ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا� ،أن عدة
�أنواع من العدوى خالل �سنوات املراهقة مرتبطة مبر�ض
الت�صلب الع�صبي املتعدد بعد �سن الع�شرين.
وقد يف�سر هذا �سبب �إ�صابة الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
الت�صلب الع�صبي املتعدد �أي�ضا مبزيد من ال��ع��دوى التي
حتتاج �إىل عالج يف امل�ست�شفى.
و�إذا كان هذا هو التف�سري ،فلن تكون العدوى عامل خطر
ي�ؤدي �إىل حدوث مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ،ولكنها
�ستحدد ف��ق��ط �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ه��م �أك�ث�ر ع��ر���ض��ة للإ�صابة
بالت�صلب املتعدد ،على �أي حال .وتفح�ص الدرا�سة اجلديدة،
املن�شورة يف  ،JAMA Network Openهذا وتظهر
�أن احلمى الغدية (واحدة من �أكرث �أنواع العدوى املرتبطة
مبخاطر الت�صلب املتعدد) خ�لال �سنوات املراهقة،
ه���ي ب��ال��ف��ع��ل ع��ام��ل خ��ط��ر ل�ل�إ���ص��اب��ة مبر�ض
الت�صلب الع�صبي املتعدد الالحق.
واق��ت�رح بع�ض ال��ع��ل��م��اء �أن العدوى
م��ث��ل احل��م��ى ال��غ��دي��ة (وت�سمى
�أي�����ض��ا ك���ري���ات ال����دم البي�ضاء
املعدية "�أحادية" �أو "مر�ض
التقبيل") ق���د ت��ك��ون �أ�سو�أ
ل�����دى الأ�����ش����خ����ا�����ص الذين
�سي�صابون مبر�ض الت�صلب
الع�صبي امل��ت��ع��دد لأن نظام
امل����ن����اع����ة ل���دي���ه���م خمتلف
بالفعل.
ول��ك��ن ،ه��ن��اك تف�سريا �آخر
وه�����و �أن ال����ع����دوى ت�سبب
م��ر���ض ال��ت�����ص��ل��ب الع�صبي
امل���ت���ع���دد .وق���ي���ل �أي�������ض���ا �إن
ال���ع���ائ�ل�ات امل�����ص��اب��ة مبزيد
م���ن ال����ع����دوى ت��خ��ت��ل��ف من
ن����واح �أخ�����رى ع���ن العائالت
ال���ت���ي ل��دي��ه��ا ع����دد �أق�����ل من
الإ������ص�����اب�����ات .ورمب�������ا تكون
االخ�������ت���ل���اف�������ات ب���ي���ن ه�����ذه
العائالت  -ولي�س العدوى
نف�سها  -هي التي ت�ساعد
يف تف�سري خطر الإ�صابة
بالت�صلب املتعدد.
ول��ل��ت���أك��د م��ن �أن العدوى
ع������ام������ل خ�����ط�����ر حقيقي
ل�ل�إ���ص��اب��ة مب��ر���ض الت�صلب

الع�صبي املتعدد ،قارنت �أحدث درا�سة �أجريت بني الأ�شقاء يف
العائلة نف�سها .وي�شرتك الأ�شقاء يف الكثري من تركيبتهم
اجلينية ولديهم حياة �أ�سرية مماثلة.
و�إذا �أ�صيب �أحد الأ�شقاء بحمى غدية وا�ستمر يف الإ�صابة
مبر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ،بينما مل ي�صب الآخر
ب��احل��م��ى ال��غ��دي��ة ومل ي�����ص��ب مب��ر���ض ال��ت�����ص��ل��ب الع�صبي
امل��ت��ع��دد ،ف����إن ذل��ك ي�شري �إىل �أن احل��م��ى الغدية ه��ي التي
�أدت �إىل مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ولي�س �أي ا�ستعداد
وراث��ي( .من ناحية �أخ��رى� ،إذا �أ�صيب �شخ�ص واح��د فقط
بحمى غدية ولكن كليهما �أ�صيب بالت�صلب املتعدد يف وقت
الحق ،ف�إن هذا ي�شري �إىل اال�ستعداد الوراثي هو ال�سبب).
و�إذا ر�أينا النمط نف�سه يف العديد من العائالت ،فيمكننا �أن

نكون �أكرث ثقة ب�أن هذا هو احلال.
ونظر الباحثون �إىل احلمى الغدية يف خمتلف الأعمار،
ح��ي��ث ق��د ت��ك��ون ���س��ن��وات امل��راه��ق��ة ه��ي ال��ف�ترة ال��ت��ي يزيد
فيها التعر�ض ملخاطر الإ�صابة بالت�صلب املتعدد .و�شملت
الدرا�سة  2.5مليون �شخ�ص يعي�شون يف ال�سويد .و�شخ�صت
�إ�صابة �أق��ل من  6000بقليل بالت�صلب املتعدد بعد �سن
الع�شرين.
ووج�����دوا �أن احل��م��ى ال��غ��دي��ة ل���دى م��ن ت��ت�راوح �أعمارهم
بني  11و 19عاما كانت مرتبطة بزيادة خطر الإ�صابة
بالت�صلب املتعدد ب�شكل ملحوظ بعد �سن  20عاما،ويف
حتليل قارن الأ�شقاء مع بع�ضهم البع�ض يف كل عائلة على
حدة ،ثم دجمت النتائج.
وك��ان هذا الت�صميم للت�أكد من �أن النتائج لي�ست لأن
الأ�شخا�ص املعر�ضني للإ�صابة مبر�ض الت�صلب
الع�صبي املتعدد هم �أي�ضا �أك�ثر عر�ضة
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��ع��دوى �أك�ث�ر ح��دة ب�سبب
ه���ذه ال��ق��اب��ل��ي��ة ل�ل�إ���ص��اب��ة .وت�ؤكد
ال���ن���ت���ائ���ج �أن احل���م���ى الغدية،
والتهابات �أخ��رى ب�شكل �شبه
م����ؤك���د ،ه���ي ع���وام���ل خطر
م��ه��م��ة ل�ل�إ���ص��اب��ة مبر�ض
الت�صلب الع�صبي املتعدد
وق���������ادرة ع���ل���ى حتفيز
املر�ض.
و�أت�������اح�������ت ال�����درا������س�����ة
اجل��دي��دة �أي�ضا النظر
مبزيد من التف�صيل يف
الوقت الذي يُحتمل �أن
ت���ؤدي فيه العدوى �إىل
الت�صلب املتعدد .وكانت
احلمى الغدية يف مرحلة
الطفولة املبكرة �أق��ل خطورة
للإ�صابة بالت�صلب املتعدد
مم�����ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه عندما
حدثت بعد �سن  11عاما.
ول������وح������ظ �أع������ل������ى خطر
ل��ل���إ������ص�����اب�����ة مب����ر�����ض
ال���ت�������ص���ل���ب الع�صبي
امل������ت������ع������دد ب���ال���ن�������س���ب���ة
ل��ل��ع��دوى ب�ين �سن 11
و 15ع���ام���ا (يف وقت
ق��ري��ب م��ن ���س��ن البلوغ)،
م����ع ان���خ���ف���ا����ض اخل���ط���ر مع

تقدم العمر واالختفاء متاما تقريبا بحلول �سن .25
وقد ت�ساعد التغيريات يف الدماغ واجلهاز املناعي مع تقدم
العمر يف تف�سري ذلك.
وعلى الرغم من �أن احلمى الغدية قد ت�سبب مر�ض الت�صلب
الع�صبي املتعدد ،يف �أغلب الأحيان قرب �سن البلوغ ،ميكن
�أن متر عدة �سنوات قبل �أن يتم ت�شخي�ص مر�ض الت�صلب
الع�صبي املتعدد .ومل ي�شخّ �ص مر�ض الت�صلب الع�صبي
املتعدد ل��دى العديد ممن �أ�صيبوا بالعدوى بني �سن 11
و 15عاما �إال بعد بلوغهم �سن الثالثني .وذلك لأن ال�ضرر
ال��ذي يلحق بالدماغ الناجم عن مر�ض الت�صلب الع�صبي
املتعدد يتطور ببطء حتى يجعل ال�شخ�ص مري�ضا بدرجة
كافية لتلقي ت�شخي�ص مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد.
وقد ت�ؤدي احلمى الغدية خالل �سنوات املراهقة �إىل الإ�صابة
مبر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد لأنها ميكن �أن ت�صل �إىل
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الدماغ .وال�ضرر الذي ت�سببه للخاليا الع�صبية قد يت�سبب
يف بدء اجلهاز املناعي يف مهاجمة جزء من الأع�صاب التي
تعزلها  -ي�سمى غمد املايلني.
وعندما يتم تن�شيط جهاز املناعة بهذه الطريقة ،ت�سمى
العملية املناعة ال��ذات��ي��ة .ومب��ج��رد ال��ب��دء ،ميكن �أن يتلف
الأع�����ص��اب يف ال��دم��اغ ال��ت��ي ميكن �أن ت���زداد ���س��وءا على مر
ال�سنني .وحل�سن احلظ� ،أ�صبحت العالجات احلديثة فعالة
ب�شكل متزايد يف �إبطاء هذه العملية.
وتقدم هذه الدرا�سة دليال �أقوى على �أن نوبة �شديدة من
احل��م��ى ال��غ��دي��ة (ورمب���ا ال��ت��ه��اب��ات خ��ط�يرة �أخ����رى) خالل
�سنوات املراهقة  -خا�صة قرب �سن البلوغ  -ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ،على الرغم من �أنه يف
كثري من الأحيان ،قد ال ي�شخ�ص مر�ض الت�صلب الع�صبي
املتعدد ملدة ع�شر �سنوات على الأقل بعد الإ�صابة.

درا�سة حتذر من �أثر ا�ستخدام الهاتف الذكي وقت النوم على الأطفال!
حذرت درا�سة جديدة من �أن الأطفال ينامون �أق�صر وب�أقل جودة �إذا ما ا�ستخدموا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية �أو
الإلكرتونية الأخرى يف الليل.
وقال الباحثون �إن �أولئك الذين ترتاوح �أعمارهم بني �ستة و 15عاما هم الأكرث عر�ضة للت�أثر ،و�ألقوا باللوم على �ألعاب الفيديو
و�أجهزة الكمبيوتر والهواتف وا�ستخدام الإنرتنت وم�شاهدة التلفزيون.
ولدى الأطفال الذين ت�تراوح �أعمارهم بني خم�س �سنوات
وما دون ،كان التلفزيون والأجهزة اللوحية ال�سبب الرئي�سي
لنوم �أق�صر.
وا�ستعر�ض البحث ال��ذي �أجرته جامعة جنوب الدمنارك،
 49درا�سة ُن�شرت بني عامي  2009و ،2019مع درا�سات
�شملت ما بني  55و 369595طفال.
ون���ظ���ر اخل���ب��راء يف االرت����ب����اط ب�ي�ن ا���س��ت��خ��دام الو�سائط

الإلكرتونية ،مبا يف ذل��ك ن��وع الو�سائط ومدتها ،و�أمناط
النوم.
و�أخذ الباحثون يف االعتبار وقت النوم وبداية النوم وجودة
النوم (اال�ستيقاظ ليال) ومدته والتعب �أثناء النهار.
ووج���دوا �صلة بني ا�ستخدام الأج��ه��زة الإلكرتونية وت�أخر
وقت النوم و�سوء نوعية النوم لدى الأطفال الذين ترتاوح
�أع��م��اره��م ب�ين  6و 12ع��ام��ا ،بينما ارت��ب��ط وق��ت ا�ستخدام

ال�شا�شات بني املراهقني الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 13
و 15عاما مب�شاكل النوم.
وقال الباحثون �إن ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي هو
ال�سبب �أي�ضا يف رداءة نوعية النوم بني املراهقني.
ويقولون �إن هذه الو�سائط التفاعلية قد تكون مفرطة يف
التحفيز ،وهو ما قد يف�سر �سبب ح�صول الفئة العمرية على
ق�سط �أقل من النوم.
ووج��دت الدرا�سة �أن��ه يف جميع الفئات العمرية ،قد ي�ؤدي
التعر�ض لل�ضوء الأزرق م��ن ال�شا�شات �إىل تثبيط �إنتاج
امليالتونني  -الهرمون الذي ينظم النوم  -ما ي�ؤدي �إىل قلة
مدة النوم و�إزعاج دورة النوم واال�ستيقاظ الطبيعية.
وقالت لي�سبيث لوند ،املعدة الرئي�سية" :من املهم �أن يح�صل
الأط���ف���ال وامل��راه��ق��ون ع��ل��ى ق�سط ك���اف م��ن ال��ن��وم لتجنب
العواقب ال�صحية ال�سلبية .نحن نفهم �أي�ضا �أن الإعالم
جزء مهم من حياتنا .وت�شري النتائج التي تو�صلنا �إليها �إىل
�أن الآب��اء قد يرغبون يف تنظيم مدى تفاعل �أطفالهم مع
الو�سائط الإلكرتونية لتح�سني النوم ب�شكل حمتمل".
و�شملت الدرا�سات الـ  49التي متت مراجعتها� ،أطفاال من
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا ودول غربية
�أخرى.
ومع ذلك ،قال معدو البحث �إن معظم الدرا�سات كانت قائمة
على املالحظة وبالتايل مل ت�سمح با�ستنتاجات حول ال�سبب
والنتيجة �أو االجتاه بني ارتباط ا�ستخدام الو�سائط ونوعية
النوم.
وقالوا �إن هناك حاجة �إىل مزيد من البحث ال�ستخال�ص
ا�ستنتاجات قوية ح��ول ت�أثري الو�سائط الإلكرتونية على
النوم.
وكتب الباحثون يف الورقة البحثية" :ميكن تعزيز الوعي

العام والتدخالت ح��ول الت�أثري ال�سلبي املحتمل على نوم
الأطفال لأجهزة الو�سائط الإلكرتونية التي ُت�ستخدم ب�شكل
مفرط وقريب من وقت النوم".
وح��ذرت درا�سة �سابقة �أي�ضا من �أن ق�ضاء �أك�ثر من �ساعة
يوميا يف م�شاهدة الربامج على الأجهزة قد يزيد من خطر
تعر�ض الأطفال ال�صغار مل�شاكل عاطفية و�سلوكية.
وت�شمل هذه امل�شكالت فرط الن�شاط و�ضعف الرتكيز وق�صر

ف�ترات االنتباه و�صعوبة التوا�صل مع الأط��ف��ال الآخرين
وتكوين ال�صداقات.وتكهن الباحثون ،بقيادة عاملة االجتماع
جانيت نريانني من املعهد الفنلندي لل�صحة والرعاية يف
هل�سنكي ،ب�أن الأجهزة تقلل الوقت الذي يق�ضيه الأطفال
يف القراءة واللعب والتفاعل مع الأ�سرة �أو مع غريهم من
الأطفال.و ُن�شر �أح��دث بحث يف جملة BMC Public
.Health
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2286370:باال�سم التجاري�:صالون هري
�ستوري للرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م ,
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ناجت لال�ست�شارات وتكنلوجيا املعلومات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  0.6عي�سى �سعيد عي�سى جابر واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2526731 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/01/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250001521:
تاريخ التعديل2022/01/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة
عبداهلل م�سفر ال�صيعري للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1292569:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم جراند مارك
رخ�صة رقم CN 2872877:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف علي بخيت النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حمد زايد �سليمان العي�سائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ا�سوارة للذهب واملجوهرات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بني يا�س  -بني يا�س �شرق  0.13مبنى ال�سيد عبيد غدير
حممد حمود واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2874189 :

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بلو
�سكاي لبيع االدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 2898380:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الوطني ال�شامل
لتلميع وزينة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1731116:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل �ساملني عبداهلل احليقى احل�ضرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل ري�س عامر حممد الكثريي-
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
الفارفاال للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 2986346:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/01/17:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2224000136:
تاريخ التعديل2022/01/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كافترييا �شيناي
اك�سربي�س رخ�صة رقم CN 2206013:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا �شيناي اك�سربي�س

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/هبان للمقاوالت
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2115536:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
احمد �سامل �سعيد على املهرى من � % 40إىل %50
تعديل ن�سب ال�شركاء
زايد �سهيل حممد �سهيل املع�شنى من � % 20إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طفله �سعيد �سامل على املهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/اللم�سة ال�سحرية للتجارة
رخ�صة رقم CN 3845845:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /علياء �سعيد حممد ح�سن الزعابى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /علياء �سعيد حممد ح�سن الزعابى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ايهاب �سمري نظمى احلاج ح�سن من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ايهاب �سمري نظمى احلاج ح�سن من � % 100إىل %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اللم�سة ال�سحرية للتجارة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي �أبوظبي �إىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي غرب 10
 202101865041 202101865041حمد بن طحنون بن حممد
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املالب�س الر�سمية  -باجلملة 4641209
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة االحذية املهنية  -باجلملة 4641906
تعديل ن�شاط  /حذف التجارة باجلملة 10048
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بحران لقطع ال�سيارات اجلديدة
وامل�ستعملة رخ�صة رقم CN 1025383:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سمري يو�سف حممود ح�سونه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بخيت خمي�س عبداهلل ثابت
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بحران لقطع ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الهند�سية
لالن�شاءات احلديدية ذ م م
رخ�صة رقم CN 1018178:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /يو�سف عي�سى ال�شيخ ح�سن من � % 24إىل %50
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عي�سى يو�سف ال�شيخ ح�سن من � % 25إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد مطر �سعيد حمر عني املحريبى
تعديل ن�شاط  /حذف اعمال جتفيف االرا�ضي 4312002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

CHENNAI EXPRESS RESTAURANT

�إىل /مطعم �شيناي اك�سربي�س
CHENNAI EXPRESS CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

BAHRAN USED AUTOPARTS COMPANY

�إىل /بحران لقطع ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BAHRAN USED AUTOPARTS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MAGIC TOUCH TRADING

�إىل /اللم�سة ال�سحرية للتجارة ذ.م.م

MAGIC TOUCH TRADING L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/ستار بوادى �سينما
رخ�صة رقم CN 2451690:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بهار حممدعلى حممدامني غياث بور العو�ضى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل عبدالغفار حممد العلوى بنى ها�شم
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 15000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /ستار بوادى �سينما
STAR BAWADI CINEMAS

�إىل� /ستار بوادى �سينما � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
STAR BAWADI CINEMAS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2403826:باال�سم التجاري:مطعم م�صل
ما�شني  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمطة �سمارت �سي�ستم
لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2786263:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيخ حممد عو�ض عبداهلل عيديد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على ح�سني روميجى دين
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبدالعزيز فايز مفتاح حمدان احلمدانى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1466799:باال�سم التجاري:جوري
للزهور والهدايا  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :فر�سان للخدمات االمنية ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :فر�سان للخدمات االمنية
FURSAN SECURITY SERVICES
تاريخ2021/9/7 :
املودعة بالرقم 358952
بيانات الأولوية:
اال�سم :فر�سان للخدمات االمنية.
امل��وط��ن:م��ب��ن��ى ن���ادي ال��وح��ده ال��ري��ا���ض��ي ال��ث��ق��ايف  ,ال��ع��ن��وان:ج��زي��رة اب��وظ��ب��ي ��� -ش��رق � - 19صندوق
الربيد2800:
�صورة العالمة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بقالة لودهي
رخ�صة رقم CN 2701240:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حما زبني رومانه كاريكوالكات ايوب %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف في�صل احمد عبداهلل بن �سعيد املطرو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ندا الطاف في�صل على
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة لودهي
LODHI BAQALA

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة45:
خدمات احلرا�سة الأمنية العامة خدمات قانونية وخدمات �أمنية حلماية املمتلكات والأفراد وخدمات
�شخ�صية واجتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات الأفراد.
و���ص��ف ال��ع�لام��ة :ع��ب��ارة ع��ن ك��ل��م��ات باللغتني ال��ع��رب��ي��ة واالجن��ل��ي��زي��ة ف��ر���س��ان ل��ل��خ��دم��ات االمنية
 FURSAN SECURITY SERVICESبحروف التينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

�إىل /بقالة لودهي �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/إياد ابو حالوه لل�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3957583:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اياد جودت عبدابو حالوه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اياد جودت عبدابو حالوه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد خمي�س �سامل امل�شايخ اجلنيبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /إياد ابو حالوه لل�سيارات ذ.م.م
EYAD ABU HALAWA MOTORS L.L.C

�إىل /اياد ابوحالوه لل�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LODHI BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

EYAD ABU HALAWA MOTORS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة
رخ�صة رقم CN 1796310:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ليلى احمد على الزبيدى %2.80
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل احمد على احمد الزبيدى %5.64
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيخه احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل احمد على احمد الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نهيان احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بركه احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جواهر احمد على احمد الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عائ�شه احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عو�ض احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد احمد على احمد الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زينب احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زبيده احمد على احمد الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�سعود احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رقيه احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة امل احمد على الزبيدى %2.82
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على احمد على الزبيدى %5.65
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيخه فاطمه ابوبكر عبود %6.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هدى حممد احمد العمودى %6.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على احمد الزبيدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/اال�سهل
للمقاوالت رخ�صة رقمCN 2689746:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2140507:باال�سم التجاري:ام ا�س كيو
لتمثيل ال�شركات  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

نتريو فريتليزر اند�سرتيز ليمتد �شركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ت�أ�س�ست وفقا لقانون ت�سجيل ال�شركات يف منطقة �أبوظبي احلرة
 2011رقم الت�سجيل  647رقم رخ�صة ADFZ-50038:والكائنة
برقم االر�ض KAHI8- 25:الطويلة ابوظبي  ,دولة االمارات العربية
املتحدة ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها والذي مت �إتخاذه
بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ2022/1/24:
ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة نيرتو فريتليزر اند�سرتيز ليمتد.
وفقا لذلك يجب على �أي طرف معني لديه دعوى �ضد ال�شركة او لديه
اعرتا�ض على احلل تقدمي هذا االعرتا�ض كتابة اليزيد عن �أربعة ع�شر
( )14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار اىل مايلي:
لعناية �سلطة املنطقة احلرة
منطقة �أبوظبي احلرة
�ص.ب54477:
�أبوظبي  ,الإمارات العربية املتحدة
امييلADFZ@adpc.ae:
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AL NOJOOM POULITRY FARM

�إعــــــــــالن

�إىل /مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة ذ.م.م

AL NOJOOM POULITRY FARM L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3645/2021/207تنفيذ جتاري

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/2333جتاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف رقم  2020/842ا�ستئناف جتاري،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3959586.13درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة �سي تي �سي الفاكوم اك�سي�سوريز ليمتد  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية اترمي � -شقة
 - 116بناية م�صرف �أبوظبي اال�سالمي  -وميثله  :علي �سلطان �سامل الكندي
املطلوب �إع�لان��ه  :م�صطفى حممد ح�سن احل�ساين  -عنوانه � :إم���ارة دب��ي  -دب��ي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى �سكن التابع لفندق
الفريمونت � -شقة  - 1605بجوار فندق كونراد دبي MOSTAFA572@GMAIL.COM - 0507842252 -
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :م�ؤ�س�سة ابي�س �أي �أن تي  -م م ح �( -سيبانتا)
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه
�أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام
الع�شرة التالية لر�سوم امل��زاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
� - 1شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 102ا�سم املبنى  :برج بوتانيكا  - 1رقم املبنى  - 1:رقم العقار  - 608امل�ساحة
 112,10 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )1,484,877/71درهم
� - 2شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :باي �سنرتال  - 1رقم املبنى  - 1 :رقم العقار - 803 :
امل�ساحة  79.59 :مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )1,139,476/82درهم
� - 3شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :باي �سنرتال  - 2رقم املبنى  - 2 :رقم العقار - 905 :
امل�ساحة  41.40 :مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )630,023/98درهم
� - 4شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :بحر  - 6رقم املبنى  - 6 :رقم العقار  - 308 :امل�ساحة :
 70.72مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )942,742/15درهم
� - 5شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :باي �سنرتال  - 2رقم املبنى  - 2 :رقم العقار 1408 :
 امل�ساحة  41.39 :مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )629,067 /24درهم� - 6شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :باي �سنرتال  - 2رقم املبنى  - 2 :رقم العقار 1906 :
 امل�ساحة  64.58 :مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )931,974/68درهم� - 7شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 188ا�سم املبنى  :باي �سنرتال  - 2رقم املبنى  - 2 :رقم العقار 1909 :
 امل�ساحة  60.05 :مرت مربع  -املقدرة ب ـ ـ ( )866,162 /38درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/اريت�شا كافيرتيا� -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3747154:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمر حممد �صالح حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبداهلل حممد ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بولكرو
كون�سبت للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 2931822:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:فت الند نيوتر�شن�-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:متجر  0 ،1مبنى ال�سيد حممد حمد �سامل رو�ضه C172
مدينة حممد بن زايد �شرق  9ق
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2722450 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/01/21:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2250002143:تاريخ التعديل2022/01/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون 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

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5560/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/16جلنه ليميت�س العاملية  ,ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )44259351درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :غياث حممد غياث عنوانه:امارة دبي -اخلليج التجاري� -شارع برج خليفة -برامي تاور -الطابق العا�شر -هاتف
رقم -043352200 :فاك�س -043342200 :رقم مكاين 2583686879 :وميثله  /عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي
املطلوب �إعالنه  -1 :ليمتل�س �ش.ذ.م.م� -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قررت حمكمة دبي االبتدائية اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )44258351درهم خالل  15يوم من
تاريخ التبليغ واال بيع العقار (منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية رقم االر���ض  12رقم املبنى  2ا�سم املبنى اجلالرييا  -2رقم
الوحدات  /2-1401-1301-1201-1101-301-201-1001-7-6-5-4-3-2-1منطقة جبل علي الثانية رقم االر�ض  11رقم املبنى
 -3ا�سم املبنى اجلالرييا -3الوحدة  /3 -6-5-4-3-2-1منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  -1رقم املبنى  1ا�سم
املبنى اجلالرييا  -1الوحدات  1401-1301-1201-1101-1001-901-801-701-601والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات
ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

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

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

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

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/867

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /متي رليف ا�شقر � -سوري اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي � -شارع املطار  -بناية مدينة
زايد � -شقة رقم - 1603متحرك رقم 0566118586
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )27664درهم
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 ( )27664درهم  ،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

2011
ابي�ض
كيا �سورينتو
15
ابوظبي
48960
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 وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز
التحفظي رقم  2018/2815امر على عري�ضة حمكمة ر�أ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70197

اعالن بالن�شر
 207/2022/266تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد فليح ح�سن ال�سامراين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع) فرع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )2923008درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  245/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/7477امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )94180.99درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة االحتاد للت�أمني (م�ساهمة عامة)
عنوانه:امارة دبي� -شارع ال�شيخ زايد -مبنى ون �سنجل تاور الدور الثاين مكتب رقم  212بجوار
مركز االمارات للعطالت -مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة لينك واي لتاجري ال�سيارات ذ.م.م  -2عبا�س عبداحل�سني حم�سن
جواد ال�ساجواين� -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )94180.99درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1203/2021/18:عقاري جزئي

حمكمة دبي االبتدائية
70540

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد االتفاق الرابط بني املدعي واملدعي عليها واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد
مع الزام الأخرية  -ب:الزام املدعي عليها مببلغ ( )75.062.070يورو وهو مايعدل مبلغ ( )326.314.85بالدرهم االماراتي
وهو املبلغ امل�سدد من املدعي للمدعي عليها الزام املدعي عليها مببلغ ( )2200يورو �ألفان ومائتان يورو وهو ما يعادل مبلغ
( )9.533.87وهي غرامة الت�أخري املن�صو�ص عليها يف البند  3/5من العقد الزام املدعي عليها مببلغ ( )100.000درهم مائة
الف درهم كتعوي�ض جابر عن اال�ضرار املادية واملعنوية والك�سب الفائت وفوات املنفعة الالحقة للمدعي من جراء التعاقد
مع املدعي عليها ووفقا لل�شرح املتقدم اعاله الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع الطابق  - 13مكتب  - 1301مبنى بناية �صروح
املطلوب �إعالنه  -1 :ماركيتو العقارية � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي بف�سخ عقد االتفاق املربم بني طريف الدعوى عن الوحدة العقارية مو�ضوع التداعي
وبالزام املدعي عليها بان ت���ؤدي للمدعي مبلغ ( )75.062.070يورو خم�سة و�سبعون الف واثنان و�ستون يورو و 70/100
وهو مايعادل مبلغ ( )326.314.85درهم ثالثمائة �ستة وع�شرون الف ثالثمائة واربعة ع�شر درهم وخم�سة وثمانون فل�س
 ,والزمت املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض 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

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 720/2021/458:طعن عقاري

70392

املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل  -متييز رقم 545
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
الطاعن:فاب�سن لال�سترياد والت�صدير املحدودة
عنوانه:امارة دبي  -جبل علي  -ميناء جبل علي � -شارع رقم  - 740بعد دوار رقم  8ناحية اليمني
 هاتف رقم - 048836975:فاك�س رقم� - 048836973:ص.ب - 61257:رقم مكاين0420262346: وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبياملطلوب �إعالنه  -1 :رندا حممود علي فهمي  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363733تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
ت�صميم وتطوير الربامج ،ت�صميم وتطوير الربامج لتطوير املواقع االلكرتونية ،تطوير وحتديث و�صيانة
الربامج و�أنظمة قواعد البيانات ،ت�أجري الربامج لتطوير املواقع االلكرتونية ،اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم
وتطوير الربامج ،ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر للتحكم يف العمليات ،ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر
لإدارة �سل�سة التوريد ،ت�صميم وتطوير الربامج يف جمال تطبيقات الهواتف املتحركة ،ت�صميم وتطوير
برامج الكمبيوتر للخدمات اللوج�ستية و�إدارة �سل�سلة التوريد وب��واب��ات الأع��م��ال الإلكرتونية ،ت�صميم
وتطوير برامج الكمبيوتر لتقييم وح�ساب البيانات ،ت�صميم وتطوير الربامج لتوريد و�إدارة البيانات،
تخطيط وت�صميم وتطوير و�صيانة املواقع االلكرتونية للآخرين� ،إن�شاء وت�صميم فهار�س املعلومات التي
�أ�سا�سها املواقع االلكرتونية للآخرين (خدمات تكنولوجيا املعلومات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  WEGOTWEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
توفري مواقع الكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات الت�سليم ،النقل،
تغليف وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم
ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفري املعلومات املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات
الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم ،توفري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة
اال�ستالم والت�سليم عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  WEGOTWEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 177321
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363732تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة

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
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 177320
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363729تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
اخلدمات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأعمال يف جمال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة الأعمال يف جمال
النقل والت�سليم ،خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض
ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع
اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب
االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،خدمات حم�لات البِقالة عرب
االنرتنت ،خدمات مقارنة الت�سوق ،خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات ،خدمات مراقبة وتتبع
الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم يف الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات ا�ست�شارات �إدارة الأعمال يف
جمال النقل والت�سليم ،توفري �أنظمة �أ�سا�سها الويب وبوابات عرب االنرتنت يف جمال التجارة بني امل�ستهلكني
والأع��م��ال التجارية للم�ستهلكني لإدخ���ال و�إدارة وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني
لال�ستخدام من قبل التجار لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  WEGOTWEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179489

EAT 179488

EAT 177351

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367732تاريخ2021/12/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م
وعنوانه :ب��رج الكابيتال  ،الطابق � ، 11شارع اخلليج العربي��� ،ص.ب � ، 4499أبوظبي  ،الإم���ارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367722تاريخ2021/12/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م
وعنوانه :ب��رج الكابيتال  ،الطابق � ، 11شارع اخلليج العربي��� ،ص.ب � ، 4499أبوظبي  ،الإم���ارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Freshباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأبي�ض
حمدد باللون الأخ�ضر داخل ر�سم لورقة �شجر باللون الأخ�ضر الفاحت مع ظاللها باللون الأخ�ضر الداكن ثم
الأخ�ضر الباهت وعليها من الأعلى ر�سم لورقة �شجر �صغرية باللون الأخ�ضر الداكن بها كلمة �سالل باللغة
العربية حتتها كلمة  Silalباللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض وعلى ي�سارهم ر�سم تعبريي ل�سلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29:
اللحوم والأ���س��م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ�����ض��روات حمفوظة وجممدة
وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب،
الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Freshباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأبي�ض
حمدد باللون الأخ�ضر داخل ر�سم لورقة �شجر باللون الأخ�ضر الفاحت مع ظاللها باللون الأخ�ضر الداكن ثم
الأخ�ضر الباهت وعليها من الأعلى ر�سم لورقة �شجر �صغرية باللون الأخ�ضر الداكن بها كلمة �سالل باللغة
العربية حتتها كلمة  Silalباللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض وعلى ي�سارهم ر�سم تعبريي ل�سلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367062تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ام اي تي ام مطعم ومقهى ذ.م.م
وعنوانه :حمل رقم  2ملك �أبراج االمارات –مركز اخلليج التجاري
بر دبي –دبي-االمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل) ،خدمات امل�شارب،
خدمات النزل ،حجز النزل ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي املخيمات ،خدمات
املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري
�أجهزة الطبخ ،ت�أجري �أوعية مياه ال�شرب ،التزويد بالطعام وال�شراب ،النحت على الأطعمة ،خدمات خميمات
العطالت (�أماكن �إقامة) ،خدمات الفنادق ،حجز الفنادق ،ت�أجر �أجهزة الإ�ضاءة ،ت�أجري غرف االجتماعات،
خدمات الفنادق ال�صغرية (موتيالت) ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفيفة ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،ت�أجري اخليم ،خدمات
�أماكن �إقامة ال�سياح.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن حريف  MMباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأ�سود
داخل دائرة باللون البيج الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 177319

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363726تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل مل�شاركة وتن�سيق النقل والت�سليم وخدمات �ساعي الربيد
ال�سريع.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  WEGOTWEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 177323

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363742تاريخ2021/11/04 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه� :أورانينربجر ا�س تي �آر ،70 .برلني � ،10117أملانيا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
توفري مواقع الكرتونية ت�شتمل على معلومات متعلقة بخدمات املطاعم.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  WEGOTWEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

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

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179923
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363507تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة ت�سلية معدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية ،جميع برامج
وبرجميات الكمبيوتر بغ�ض النظر عن و�سائط الت�سجيل �أو و�سائل الن�شر� ،أي ،برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية
�أو مت تنزيلها م��ن �شبكة حا�سوب ع��ن بعد� ،آل��ي��ات تعمل بالنقد لأج��ه��زة التلفزيون� ،أج��ه��زة ت�شغيل الأق��را���ص املدجمة،
�أق��را���ص مدجمة )�سمعية ب�صرية(� ،أق��را���ص مدجمة )ل��ذاك��رة ال��ق��راءة فقط( ،برامج �ألعاب كمبيوتر� ،أجهزة للألعاب
املعدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية� ،أقرا�ص وبرامج وبرجميات �ألعاب الكمبيوتر ،برامج
�ألعاب الكمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب الكمبيوتر م�سجلة على �أ�شرطة )برجميات( ،برامج الكمبيوتر
للتلفزيون التفاعلي والألعاب و�/أو امل�سابقات التفاعلية ،برامج وبرجميات الألعاب االلكرتونية ،برامج �ألعاب الكمبيوتر
متعددة الو�سائط التفاعلية� ،ألعاب الفيديو املربجمة )برجميات( ،الهواتف املتحركة� ،أجهزة االت�صاالت املتحركة ،بطاريات
الهواتف املتحركة ،طرفيات االت�صاالت املتحركة� ،أط��واق للهواتف املتحركة ،علب للهواتف املتحركة ،نغمات رنني قابلة
للتنزيل للهواتف املتحركة� ،أجهزة لال�ستعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات عي�ش الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 179927
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم : 363523تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة ت�سلية معدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية ،جميع برامج
وبرجميات الكمبيوتر بغ�ض النظر عن و�سائط الت�سجيل �أو و�سائل الن�شر� ،أي ،برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية
�أو مت تنزيلها م��ن �شبكة حا�سوب ع��ن بعد� ،آل��ي��ات تعمل بالنقد لأج��ه��زة التلفزيون� ،أج��ه��زة ت�شغيل الأق��را���ص املدجمة،
�أق��را���ص مدجمة )�سمعية ب�صرية(� ،أق��را���ص مدجمة )ل��ذاك��رة ال��ق��راءة فقط( ،برامج �ألعاب كمبيوتر� ،أجهزة للألعاب
املعدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية� ،أقرا�ص وبرامج وبرجميات �ألعاب الكمبيوتر ،برامج
�ألعاب الكمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب الكمبيوتر م�سجلة على �أ�شرطة )برجميات( ،برامج الكمبيوتر
للتلفزيون التفاعلي والألعاب و�/أو امل�سابقات التفاعلية ،برامج وبرجميات الألعاب االلكرتونية ،برامج �ألعاب الكمبيوتر
متعددة الو�سائط التفاعلية� ،ألعاب الفيديو املربجمة )برجميات( ،الهواتف املتحركة� ،أجهزة االت�صاالت املتحركة ،بطاريات
الهواتف املتحركة ،طرفيات االت�صاالت املتحركة� ،أط��واق للهواتف املتحركة ،علب للهواتف املتحركة ،نغمات رنني قابلة
للتنزيل للهواتف املتحركة� ،أجهزة لال�ستعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �أخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 179931
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363529تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�صاالت ،الإذاع��ة بالراديو والبث بالتلفزيون ،الإت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية و�شبكات الألياف
الب�صرية والربقيات والتلفون ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،معلومات حول االت�صاالت ،وكاالت
الأنباء ،توفري قنوات �إت�صال للت�سوق عن بعد ،توفري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوب دولية ،ت�أجري
معدات االت�صال و�أنظمة االت�صال الال�سلكي ومعدات البث عرب الأقمار ال�صناعية ،الإجتماعات عن بُعد،
خدمات االت�صال الال�سلكي ،خدمات البث والإر�سال عرب الكبالت والأقمار ال�صناعية ،خدمات الإت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية ،معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�سلكية ،توجيه وربط االت�صاالت� ،إر�سال
معلومات الن�صو�ص املرئية والن�صو�ص عن بعد ،خدمات الربيد ال�صوتي ،خدمات البث والإر�سال املرئي،
خدمات االت�صال املرئي ،خدمات �إر�سال الر�سائل املرئية ،خدمات �سلكية ،جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة
�أ�سا�سية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 179492

EAT 179491

EAT 179490

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367752تاريخ2021/12/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م
وعنوانه :ب��رج الكابيتال  ،الطابق � ، 11شارع اخلليج العربي��� ،ص.ب � ، 4499أبوظبي  ،الإم���ارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367746تاريخ2021/12/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م
وعنوانه :ب��رج الكابيتال  ،الطابق � ، 11شارع اخلليج العربي��� ،ص.ب � ، 4499أبوظبي  ،الإم���ارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :367740تاريخ2021/12/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م
وعنوانه :ب��رج الكابيتال  ،الطابق � ، 11شارع اخلليج العربي��� ،ص.ب � ، 4499أبوظبي  ،الإم���ارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Freshباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأبي�ض
حمدد باللون الأخ�ضر داخل ر�سم لورقة �شجر باللون الأخ�ضر الفاحت مع ظاللها باللون الأخ�ضر الداكن ثم
الأخ�ضر الباهت وعليها من الأعلى ر�سم لورقة �شجر �صغرية باللون الأخ�ضر الداكن بها كلمة �سالل باللغة
العربية حتتها كلمة  Silalباللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض وعلى ي�سارهم ر�سم تعبريي ل�سلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Freshباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأبي�ض
حمدد باللون الأخ�ضر داخل ر�سم لورقة �شجر باللون الأخ�ضر الفاحت مع ظاللها باللون الأخ�ضر الداكن ثم
الأخ�ضر الباهت وعليها من الأعلى ر�سم لورقة �شجر �صغرية باللون الأخ�ضر الداكن بها كلمة �سالل باللغة
العربية حتتها كلمة  Silalباللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض وعلى ي�سارهم ر�سم تعبريي ل�سلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة31:
الغِالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى ،احليوانات احلية،
الفواكه واخل�ضروات الطازجة ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات،
ال�شعري املنبت (امللت).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Freshباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأبي�ض
حمدد باللون الأخ�ضر داخل ر�سم لورقة �شجر باللون الأخ�ضر الفاحت مع ظاللها باللون الأخ�ضر الداكن ثم
الأخ�ضر الباهت وعليها من الأعلى ر�سم لورقة �شجر �صغرية باللون الأخ�ضر الداكن بها كلمة �سالل باللغة
العربية حتتها كلمة  Silalباللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض وعلى ي�سارهم ر�سم تعبريي ل�سلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179926
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363521تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية،
عرو�ض �سينمائية ،خدمات الت�صوير الرقمي� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت ،معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم� ،إنتاج الأفالم ،خدمات
العرو�ض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ،عر�ض متثيليات حية ،الت�صوير بامليكروفلم ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية،
توفري جتهيزات دُور ال�سينما ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرايف ،تنظيم حفالت (ترفيه)،
�إنتاج و�إعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
الرتفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�سينمائي ،ت�أجري م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،توفري
ت�سهيالت الرتفيه ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو الرقمية ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري
�أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو �ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجريبروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري
م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو ،ت�أجري �أ�شرطة الفيديو ،خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية،
ا�ستديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،ن�شر وكتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفيه) ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،الرتجمة� ،إعداد �أ�شرطة الفيديو� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�سجيل �أ�شرطة الفيديو ،تنظيم
املباريات (ترفيه) ،خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية ،تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي ،خدمات الرتفيه ال�سمعي،
خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�صرية لغايات الرتفيه ،الرتفيه التفاعلي ،تنظيم الأحداث الرتفيهية� ،إعداد الربامج الرتفيهية
للبث ،توفري ت�سهيالت للرتفيه ،خدمات الرتفيه عرب �ألعاب الفيديو والكمبيوتر ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة (من �شبكة
حا�سوب) �أو من خالل �أي �شبكة ات�صال �أخرى ،توزيع م�سل�سالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�ستقلة� ،إخراج برامج
الإذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج الأنباء للراديو �أو التلفزيون ،توفري املطبوعات الإكرتونية الفورية (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية ،توفري معلومات عن الأنباء ،اخلدمات التي هدفها الأ�سا�سي الرتفيه �أو الت�سلية �أو
اال�ستجمام ،عرو�ض الأعمال الفنية �أو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية �أو ترفيهية �أو تعليمية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات عي�ش الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك
خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179925
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363518تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�صاالت ،الإذاع��ة بالراديو والبث بالتلفزيون ،الإت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية و�شبكات الألياف
الب�صرية والربقيات والتلفون ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،معلومات حول االت�صاالت ،وكاالت
الأنباء ،توفري قنوات �إت�صال للت�سوق عن بعد ،توفري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوب دولية ،ت�أجري
معدات االت�صال و�أنظمة االت�صال الال�سلكي ومعدات البث عرب الأقمار ال�صناعية ،الإجتماعات عن بُعد،
خدمات االت�صال الال�سلكي ،خدمات البث والإر�سال عرب الكبالت والأقمار ال�صناعية ،خدمات الإت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية ،معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�سلكية ،توجيه وربط االت�صاالت� ،إر�سال
معلومات الن�صو�ص املرئية والن�صو�ص عن بعد ،خدمات الربيد ال�صوتي ،خدمات البث والإر�سال املرئي،
خدمات االت�صال املرئي ،خدمات �إر�سال الر�سائل املرئية ،خدمات �سلكية ،جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة
�أ�سا�سية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات عي�ش الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 179924
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363513تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان ووك���االت ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان وال��دع��اي��ة والإع��ل�ان بالطلب ال�بري��دي وحت��دي��ث مواد
الدعاية والإع�ل�ان وت���أج�ير امل�ساحات الإع�لان��ي��ة� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع��م��ال ،توجيه الأع��م��ال ،تفعيل
الن�شاط املكتبي ،تقييم الأعمال ،تنظيم الإ�شرتاك يف ال�صحف ،تنظيم الإ�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل ،جتميع املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية ،الإدارة
التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين� ،أبحاث الت�سويق ،خدمات �إقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة
يف ال�صحف ،الإعالن والدعاية املبا�شرة ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإع�لان ،الدعاية والإع�لان ،وك��االت الدعاية والإع�لان� ،إع��داد �أعمدة الدعاية والإع�لان ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،الإعالن عرب الراديو ،الدعاية والإعالن بالتلفزيون ،الدعاية والإعالن عرب
التلفزيون ،الإ�ستفتاء و�إ�ستطالع الآراء� ،إدارة و�إجراء اال�ستفتاءات وا�ستطالعات الآراء العامة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات عي�ش الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179930

EAT 179929

EAT 179928

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363528تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان ووك���االت ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان وال��دع��اي��ة والإع��ل�ان بالطلب ال�بري��دي وحت��دي��ث مواد
الدعاية والإع�ل�ان وت���أج�ير امل�ساحات الإع�لان��ي��ة� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع��م��ال ،توجيه الأع��م��ال ،تفعيل
الن�شاط املكتبي ،تقييم الأعمال ،تنظيم الإ�شرتاك يف ال�صحف ،تنظيم الإ�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل ،جتميع املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية ،الإدارة
التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين� ،أبحاث الت�سويق ،خدمات �إقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة
يف ال�صحف ،الإعالن والدعاية املبا�شرة ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإع�لان ،الدعاية والإع�لان ،وك��االت الدعاية والإع�لان� ،إع��داد �أعمدة الدعاية والإع�لان ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،الإعالن عرب الراديو ،الدعاية والإعالن بالتلفزيون ،الدعاية والإعالن عرب
التلفزيون ،الإ�ستفتاء و�إ�ستطالع الآراء� ،إدارة و�إجراء اال�ستفتاءات وا�ستطالعات الآراء العامة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363527تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة ت�سلية معدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية ،جميع برامج
وبرجميات الكمبيوتر بغ�ض النظر عن و�سائط الت�سجيل �أو و�سائل الن�شر� ،أي ،برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية
�أو مت تنزيلها م��ن �شبكة حا�سوب ع��ن بعد� ،آل��ي��ات تعمل بالنقد لأج��ه��زة التلفزيون� ،أج��ه��زة ت�شغيل الأق��را���ص املدجمة،
�أق��را���ص مدجمة )�سمعية ب�صرية(� ،أق��را���ص مدجمة )ل��ذاك��رة ال��ق��راءة فقط( ،برامج �ألعاب كمبيوتر� ،أجهزة للألعاب
املعدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية� ،أقرا�ص وبرامج وبرجميات �ألعاب الكمبيوتر ،برامج
�ألعاب الكمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب الكمبيوتر م�سجلة على �أ�شرطة )برجميات( ،برامج الكمبيوتر
للتلفزيون التفاعلي والألعاب و�/أو امل�سابقات التفاعلية ،برامج وبرجميات الألعاب االلكرتونية ،برامج �ألعاب الكمبيوتر
متعددة الو�سائط التفاعلية� ،ألعاب الفيديو املربجمة )برجميات( ،الهواتف املتحركة� ،أجهزة االت�صاالت املتحركة ،بطاريات
الهواتف املتحركة ،طرفيات االت�صاالت املتحركة� ،أط��واق للهواتف املتحركة ،علب للهواتف املتحركة ،نغمات رنني قابلة
للتنزيل للهواتف املتحركة� ،أجهزة لال�ستعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363526تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان ووك���االت ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان وال��دع��اي��ة والإع��ل�ان بالطلب ال�بري��دي وحت��دي��ث مواد
الدعاية والإع�ل�ان وت���أج�ير امل�ساحات الإع�لان��ي��ة� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع��م��ال ،توجيه الأع��م��ال ،تفعيل
الن�شاط املكتبي ،تقييم الأعمال ،تنظيم الإ�شرتاك يف ال�صحف ،تنظيم الإ�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل ،جتميع املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية ،الإدارة
التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين� ،أبحاث الت�سويق ،خدمات �إقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة
يف ال�صحف ،الإعالن والدعاية املبا�شرة ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإع�لان ،الدعاية والإع�لان ،وك��االت الدعاية والإع�لان� ،إع��داد �أعمدة الدعاية والإع�لان ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،الإعالن عرب الراديو ،الدعاية والإعالن بالتلفزيون ،الدعاية والإعالن عرب
التلفزيون ،الإ�ستفتاء و�إ�ستطالع الآراء� ،إدارة و�إجراء اال�ستفتاءات وا�ستطالعات الآراء العامة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات �أخبار الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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الإمارات و�أملانيا تبحثان تعزيز ال�شراكة املرتبطة بطاقة امل�ستقبل
•• �أبوظبي -وام:

ب��ح��ث��ت ح��ك��وم��ت��ا دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة �أملانيا
االحت���ادي���ة� ،إط��ل�اق ب��رن��ام��ج ع��م��ل م��و���س��ع ي�ستهدف
تعزيز ال�شراكة بالركائز الثالثة املرتبطة بطاقة
امل�ستقبل ،واملتمثلة يف زي��ادة �إنتاج الطاقة املتجددة،
وزيادة كفاءتها و�إدارة الطلب عليها� ،إ�ضافة �إىل متكني
تخزين �أعلى للطاقة اخل�ضراء ،كما ي�شمل الوقود
لقطاعي الطريان والبحرية� ،إىل جانب �شراكتهما
الطموحة يف قطاع الطاقة مبختلف �أ�شكاله ،وذلك
يف �إطار ا�ستكمال “�إعالن النوايا” للتعاون امل�شرتك
الذي وقعه البلدان يف بداية عام .2017
جاء ذلك خالل لقاء افرتا�ضي ،تر�أ�سه معايل �سهيل
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية مم��ث ً
�لا حل��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات ،ومعايل
الدكتور باتريك غرايت�شن ،وزير الدولة يف الوزارة
االحتادية لل�ش�ؤون االقت�صادية والعمل املناخي ممث ً
ال
حلكومة �أمل��ان��ي��ا ،وبح�ضور ���س��ع��ادة املهند�س �شريف
العلماء ،وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�ش�ؤون
الطاقة وال��ب�ترول و �سعادة حف�صة عبداهلل العلماء
�سفرية الدولة لدى جمهورية �أملانيا االحتادية .
وناق�ش اللقاء رفيع امل�ستوى ،طموحات البلدين �إىل
م�ستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون ،ودور ال�شراكة
يف حت��ق��ي��ق ه����ذه الأه�������داف ،وم�����س��ت��ه��دف��ات الريادة

ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ان��ب�ين ،وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ����ض���رورة تبادل
املعرفة واالبتكارات التكنولوجية الهادفة �إىل ت�سريع
تطور الهيدروجني االخ�ضر ،واعتبار مواءمة اللوائح
وال�شهادات يف القطاع ب�ين البلدين �أول��وي��ة رئي�سة
ق�صوى .ومت خالل االجتماع اعتماد �أولويات التعاون
والأن�شطة التي �سيتم تنفيذها يف �إطار ال�شراكة خالل
عام  ،2022و�سبل تعزيز احلوار امل�شرتك لل�سنوات
املقبلة ،وت�أكيد �أهمية ا�ستغالل ال�شراكة نحو التحول
�إىل �أنظمة الطاقة منخف�ضة الكربون.
و�أك���د م��ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي على متانة الروابط
اال�سرتاتيجية والعالقات الثنائية التي جتمع بالده
و�أملانيا ،والتي تت�سم بتو�سع وق��وة كبريين ،نظراً ملا
متتلكه الدولتان من طموحات م�ستقبلية وخطط
عمل واعدة ،وبيئة ا�ستثمارية جاذبة مدعومة برغبة
ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق�ين ب��ت��ط��وي��ر م�ستويات
التن�سيق يف خمتلف جم���االت التنمية امل�ستدامة،
وق�ضايا التغري املناخي واملحافظة على البيئة ،م�شرياً
�إىل �أن ال��دول��ت�ين يجمعهما ت��ع��اون ن�شط يف جمال
الطاقة ،وقد حققا العديد من ق�ص�ص النجاح خالل
ال�سنوات املا�ضية� ،أم�لا موا�صلة التعاون وتو�سعته
لي�شمل قطاعات جديدة منها البنية التحتية والنقل
اجلوي والبحري.
و�أ���ش��ار معاليه� ،إىل ���ض��رورة ب��ذل م��زي��د م��ن اجلهد
وال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف م�����ش��اري��ع ت��ر���ش��ي��د ا�ستهالك
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الطاقة ،الأمر الذي يدعم م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
الإمارات الوطنية للطاقة  ،2050الهادفة �إىل رفع
كفاءة اال�ستهالك الفردي وامل�ؤ�س�سي بن�سبة ،40%
ورف���ع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف �إج��م��ايل مزيج
ال��ط��اق��ة املنتجة يف ال��دول��ة �إىل  50%بحلول عام
� ،2050إ�ضافة �إىل خف�ض االنبعاثات الكربونية
م��ن عملية �إن��ت��اج الكهرباء بن�سبة  .70%و�أ�ضاف
ه��ذا �سيدعم امل��ب��ادرة اال�سرتاتيجية للحياد املناخي

 2050حيث كانت دولة الإمارات �أول دولة يف ال�شرق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق
احل���ي���اد امل���ن���اخ���ي ..الف��ت��ا �إىل �أن م���ب���ادرة الإم�����ارات
للحياد املناخي  2050تتما�شى مع املبادئ الع�شرة
للخم�سني اجل���دي���دة ،ك��م��ا ���س��ت��وف��ر امل���ب���ادرة فر�صاً
ج��دي��دة للتنمية امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��ق��دم االقت�صادي،
وتر�سيخ مكانة الدولة وجه ًة مثالية للعي�ش والعمل
و�إن�شاء املجتمعات املزدهرة.

بهدف توفري خدمات دعم متميزة ل�شركة �إيني �أبوظبي

جمموعة موانئ �أبوظبي ت�ؤ�س�س قاعدة لوج�ستية لأعمال قطاع النفط والغاز يف ميناء مغرق
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إطار التزامها امل�ستمر بدعم اجلهود الوطنية الرامية
�إىل تنمية قطاع الطاقة وتطويره يف �إم���ارة �أبوظبي،
وقعت جمموعة موانئ �أبوظبي ،املحرك العاملي الرائد
للتجارة واخل��دم��ات اللوج�ستية ،اتفاقية ج��دي��دة مع
�شركة الطاقة املتكاملة الإيطالية الرائدة عاملياً “�إيني
�أبوظبي” ،تن�ص على ت�أ�سي�س قاعدة لوج�ستية بحرية
ت��دع��م عمليات احل��ف��ر البحرية اخل��ا���ص��ة بال�شركة يف
منطقة الظفرة.
وتتخذ هذه القاعدة اللوج�ستية من ميناء مغرق الرائد

مقراً لها ،الأمر الذي يتيح لل�شركة اال�ستفادة من بنيته
التحتية املتطورة وتوظيف موقعه اال�سرتاتيجي بالقرب
من �أه��م من�صات النفط والغاز البحرية يف املنطقة يف
خدمة عملياتها.
و�إىل ج��ان��ب ح�صولها على ر�صيف خم�ص�ص ،و�ساحة
لتنظيم العمليات ،بالإ�ضافة �إىل املوارد الب�شرية واملعدات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ال�ل�ازم���ة ،ف�����إن ���ش��رك��ة “�إيني �أبوظبي”
�ستتمكن من ا�ستخدام املحطات امليدانية ملعاجلة طني
و�سوائل احل��ف��ر .ورح��ب �سيف امل��زروع��ي ،رئي�س قطاع
امل���وان���ئ ،جم��م��وع��ة م��وان��ئ �أب��وظ��ب��ي ،ب��ان�����ض��م��ام �شركة
“�إيني” �إىل جمتمع �أع��م��ال القطاع البحري املزدهر

يف منطقة ال��ظ��ف��رة ،خ�صو�صاً و�أن��ه��ا تعد �أح���دى �أكرب
ال�شركات العاملية و�أكرثها ت�أثرياً يف قطاع الطاقة العاملي
وتقود العديد من العمليات البحرية اخلا�صة بالطاقة
حول العامل .وقال“ :يوفر هذا التعاون ل�شركة “�إيني”
�إمكانية العمل ب�أعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق
احلفر البحرية التابعة لها� ،إذ ميكنها اال�ستفادة من
�أح���دث م��راف��ق البنية التحتية ال��رائ��دة ال��ت��ي توفرها
جمموعة موانئ �أبوظبي ف�ض ً
ال عن الإمكانيات الكبرية
ال��ت��ي يتيحها م��ي��ن��اء م��غ��رق يف جم���ال خ��دم��ات الدعم
البحري” .م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ب��ارك امل���زروع���ي ،مدير
�إدارة امليناء ،منطقة الظفرة ،قطاع املوانئ – جمموعة

موانئ �أبوظبي“ :يتمتع ميناء مغرق بتاريخ غني وحافل
باعتباره من�ش�أة بحرية رائ��دة يف منطقة الظفرة قادرة
على تقدمي الدعم �إىل جمموعة وا�سعة من العمليات
اخل��ا���ص��ة ب��ق��ط��اع��ات ح��ق��ول ال��ن��ف��ط وال���غ���از البحرية،
والب�ضائع ال��ع��ام��ة وال�����س��ائ��ب��ة ،واخل��دم��ات اللوج�ستية
التجارية” .و�أ���ض��اف“ :لقد �أ�صبح ميناء مغرق اليوم
قادراً على تلبية االحتياجات الإقليمية والعاملية لكربى
���ش��رك��ات ال��ط��اق��ة ال��ع��ام��ل��ة يف منطقة ال�����ش��رق الأو�سط
بف�ضل ق��درات��ه امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تتيح ل��ه خ��دم��ة �أ�سواق
النفط والغاز يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي،
وح�صوله م�ؤخراً على ت�صنيف ميناء دويل”.

الدار العقارية تعقد �شراكة مع مياه وكهرباء الإمارات لتزويد �أ�صولها مب�صادر الطاقة النظيفة

•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركة ال��دار العقارية “الدار”
ات��ف��اق��ي��ة م���ع ���ش��رك��ة م���ي���اه وكهرباء
الإمارات ،الرائدة يف التن�سيق املتكامل
ل��ت��خ��ط��ي��ط و������ش�����راء و�إم�����������داد امل���ي���اه
والكهرباء يف جميع �أنحاء الدولة.
ومبوجب هذه االتفاقية� ،ستز ّود �شركة
مياه وكهرباء الإمارات جميع الأ�صول
الت�شغيلية خ�ل�ال ال�����س��ن��وات اخلم�س
القادمة يف خطوة تهدف �إىل الت�شجيع
على اع��ت��م��اد ح��ل��ول ال��ط��اق��ة النظيفة
والتو�سع يف �إج��راءات عزل الكربون يف
القطاع العقاري.
ويف ال��وق��ت احل����ايل ،مت��ث��ل انبعاثات
النطاق الثاين ال�صادرة عن ا�ستهالك
ال���ك���ه���رب���اء �أك��ب��ر م�����ص��در النبعاثات
الغازات الدفيئة يف الأ�صول العقارية
التابعة ل�شركة ال���دار ،و�ستعمل هذه
االتفاقية على تقليل تلك االنبعاثات

ودع�����م �أن�����ش��ط��ة ع����زل ال���ك���رب���ون عرب
حمفظة ال�شركة .و�ستخ�ضع الطاقة
النظيفة التي �ستز َّود بها �أ�صول الدار
مل��ع��اي�ير ����ش���ه���ادات ال���ط���اق���ة النظيفة
“ال�شهادات الدولية للطاقة املتجددة”
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ���ش��رك��ة م��ي��اه وكهرباء
الإم��ارات ،وهو برنامج ُمبتكر �أطلقته
دائ������رة ال��ط��اق��ة يف �أب���وظ���ب���ي لتمكني
ال�������ش���رك���ات يف الإم����������ارة م����ن التتبع
وال��ت��ح��ق��ق م���ن ا���س��ت��ه�لاك الكهرباء
املتجددة �أو النظيفة �ضمن جهودهم
لتحقيق �أهداف اال�ستدامة.
و ُت��ع�� ّد �شركة م��ي��اه وك��ه��رب��اء الإم���ارات
واح���دة م��ن الكيانات الرئي�سة املعنية
بتنفيذ خمطط �إ�صدار هذه ال�شهادات
يف �أبوظبي ،حيث تقوم ال�شركة بدور
�سجل الوحيد وم�شغل املزاد لت�أ�سي�س
امل ُ ِّ
�سوق �أولية لهذه الأداة اجلديدة ،كما
ُتقيم م���زادات كل � 2أ�شهر ميكن لأي
�شركة امل�شاركة فيها.

وقـ ـ ــال جريج في ـ ـ ــور ،الرئي�س التنفيذي
لل�شـ ـ ـ ـ�ؤون املالي ـ ـ ــة واال���س��ت��دام��ة يف
ال������دار ال��ع��ق��اري��ة “ الآن ه���و الوقت
الأم���ث���ل ل��ك��ي ت����درك ال�����ش��رك��ات الأث���ر
الكبري للأ�صول العقارية على البيئة.
و�إذا نظرنا �إىل االنبعاثات ال�صادرة عن
العمليات الت�شـ ــغيلية وعمليات مواد
البناء ،ف ـ ـ ـ ـ�إن امل��ب��اين ال��ي��وم م�س�ؤولة
عن  37%من انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون يف العامل.
وم���ن ال��وا���ض��ح �أن امل��ب��اين امل�ستدامة
هي واح��دة من �أك�ثر الو�سائل فعالية
ملواجهة ه��ذا التحدي العاملي ،ونحن
فخورون باتخاذ هذه اخلطوة الهامة
م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا ���ش��رك��ة م��ي��اه وكهرباء
الإمارات”.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق����ال ف��ران�����س��وا براي�س،
مدير �إدارة الوقود وال�ش�ؤون التجارية
يف ���ش��رك��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء الإم�����ارات “
نحن �سعداء ب����أن ق��ام��ت �شركة رائدة

يف �أبوظبي مثل ال��دار العقارية ب�أخذ
زمام املبادرة �ضمن م�ساعيها الرامية
ل���ل���و����ص���ول �إىل احل�����ي�����اد ال���ك���رب���وين
م���ن خ�ل�ال ت�����ص��دي��ق م�����ص��در الطاقة
امل�ستهلكة من ال�شبكة ب�شهادة الطاقة
ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ،واالن�����ض��م��ام �إىل كيانات
�أخ������رى يف ق���ط���اع���ات رئ��ي�����س��ي��ة �ضمن

جم��االت الطاقة وال�صناعة والرعاية
ال�صحية والتجارة التي تتخذ �إجراءات
�إيجابية للحد من انبعاثات الكربون.
�أخذت الدار خطوات �سريعة للم�شاركة
يف الربنامج ،لت�صبح �أول �شركة تطوير
و�إدارة وا�ستثمار عقارية و�إح��دى �أكرب
امل�ساهمني فيه”.

دبي ت�سجل ارتفاعا بن�سبة % 10
يف الطلب على الطاقة خالل 2021

•• دبي -وام:

�أعلن معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء وم��ي��اه دب��ي ارت��ف��اع الطلب على الطاقة يف �إم���ارة دب��ي خ�لال عام
 2021بن�سبة  % 10مقارنة بعام  2020حيث بلغ الطلب على الطاقة
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي  50,202جيجاوات
�����س����اع����ة م����ق����ارن����ة م�����ع 45,712
جيجاوات �ساعة يف عام .2020
وق���ال م��ع��ايل �سعيد حممد الطاير
ان�������س���ج���ام���اً م����ع ر�ؤي�������ة وتوجيهات
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” ال��ه��ادف��ة �إىل حتقيق
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف �إمارة
دبي نوا�صل العمل على زيادة القدرة
االنتاجية من الكهرباء واملياه ورفع
قدرة وكفاءة �شبكات النقل والتوزيع
مب��ا ي��واك��ب الطلب امل��ت��زاي��د على الكهرباء وامل��ي��اه وال��وف��اء باالحتياجات
امل�ستقبلية للمتعاملني واملطورين وقطاعات الأع��م��ال مع توفري هام�ش
احتياطي منا�سب وذلك باالعتماد على �أحدث التقنيات الذكية والتخطيط
العلمي ال�سليم .و�أ�ضاف ي�ؤ�شر االرتفاع يف الطلب على الطاقة يف دبي �إىل
التعايف االقت�صادي وع��ودة خمتلف الأن�شطة احليوية حيث جنحت �إمارة
دب��ي ب�شكل ا�ستباقي يف اال�ستفادة من تقنيات ال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة
وتطبيق تدابري احرتازية قوية ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال .وقد �أ�سهمت
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة يف �أن ت��ق��دم دب��ي من��وذج��اً يحتذى على م�ستوى ال��ع��امل يف
اجلاهزية للتعامل مع خمتلف التحديات وحتويلها يف فر�ص واعدة.

انطالق املنتدى العربي لالقت�صاد
الرقمي يف  13فرباير املقبل

•• دبي -وام:

حتت رعاية معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية،
تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية واالحتاد العربي لالقت�صاد الرقمي
“املنتدى العربي لالقت�صاد الرقمي” يف معر�ض “�إك�سبو  ”2020يوم
الأح��د امل��واف��ق  13فرباير  .2022وت���أت��ي ه��ذه الفعالية �ضمن �سل�سلة
املبادرات املعرفية املنبثقة عن “الر�ؤية العربية لالقت�صاد الرقمي” التي
مت الإع�لان عنها يف �أبوظبي  ،2018وهي مبادرة تهدف لتطوير �أ�س�س
االقت�صاد الرقمي يف املنطقة العربية.

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يعلن اعتماد �أول �إطار تنظيمي لل�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج ً
ر�سميا يف املنطقة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع����ل����ن ����س���وق �أب���وظ���ب���ي ل���ل����أوراق
املالية موافقة هيئة الأوراق املالية
وال�سلع ر�سمياً على اع��ت��م��اد �أول
�إط��ار تنظيمي لل�شركات امل�ؤ�س�سة
لأغ���را����ض اال���س��ت��ح��واذ واالندماج
يف منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،مما
�سيمهد الطريق �أمام �إدراج �أ�سهمها
يف �سوق �أبوظبي املايل هذا العام.
وجت����در الإ�����ش����ارة �أن ه���ذا الإط����ار
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ،الأول م���ن ن��وع��ه يف
م��ن��ط��ق��ة دول جم��ل�����س التعاون
اخل��ل��ي��ج��ي ،ق��د ع��م��ل ع��ل��ى تطوير
هذه الأطر التنظيمية ك ّل من �سوق
�أب��وظ��ب��ي ل��ل���أوراق امل��ال��ي��ة ودائ���رة
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة �أبوظبي،
بالتعاون مع �أخ�صائيني قانونيني
وا���س��ت��ث��م��اري�ين م��ن �أج����ل �صياغة
ل��وائ��ح تنظيمية ُتعنى بال�شركات
امل���ؤ���س�����س��ة لأغ����را�����ض اال�ستحواذ
واالن����دم����اج ،ا���س��ت��ن��اداً �إىل الإط����ار
التنظيمي الأم��ري��ك��ي لل�شركات
امل���ؤ���س�����س��ة لأغ����را�����ض اال�ستحواذ
واالن�����دم�����اج ك��م��ع��ي��ار بالإ�ضافة
�إىل الأط����ر التنظيمية الدولية

ذات ال���ّ��ص��ل��ة .و���س��وف ي�ساهم هذا
الإط���ار التنظيمي يف توفري بيئة
ا�ستثمارية ج��اذب��ة للم�ستثمرين
الدوليني وتزويدهم ب�آفاق �أو�سع
م��ن ف��ر���ص ال��ن��م��و ال��ف��ري��دة ،كما
�سيت�ضمن ه��ذا الإط��ار التنظيمي
اللوائح والأح��ك��ام املعنية بالرعاة
من خارج دولة الإمارات لتمكينهم
من التقدم بطلب للح�صول على
املوافقة على �إدراج �أ�سهم �شركاتهم
���ض��م��ن ف��ئ��ة ال�����ش��رك��ات امل�ؤ�س�سة
لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج يف
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية.

ه���ذا ومت��ت��از ال��ل��وائ��ح التنظيمية
ل��ل�����ش��رك��ات امل����ؤ����س�������س���ة لأغ����را�����ض
اال���س��ت��ح��واذ واالن����دم����اج يف دولة
الإم������ارات ب��ح��واف��ز ج��ذاب��ة وبنية
�أ����س���ه���م م��ب��ت��ك��رة ت�����ض��م��ن للرعاة
منتهى ال�سال�سة والكفاءة يف طرح
ال�شركات اخلا�صة لالكتتاب العام
الأويل .و���س��ي��ت��ع�ين ع��ل��ى الرعاة
جمع  100مليون درهم �إماراتي
ك���ح���د �أدن�������ى يف االك���ت���ت���اب العام
الأويل ،ك��م��ا �ست�شمل الوحدات
ال��ت��ي ي��ت��م ب��ي��ع��ه��ا ���ض��م��ان��ات متنح
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وال����رع����اة احل����ق يف

حتويل هذه الوحدات �إىل �أ�سهم.
وحل���م���اي���ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ،يتعني
على ال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض
اال�ستحواذ واالندماج فور اكتمال
ال��ط��رح ال��ع��ام الأويل ال��ت���أك��د من
�إي��داع  90%من العائدات �ضمن
ح�ساب بدون فوائد.
ويف ه�����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق�����ال معايل
حم��م��د ع��ل��ي ال�����ش��رف��اء احلمادي،
رئي�س دائ��رة التنمية االقت�صادية
�أب���وظ���ب���ي“ :ي�ؤكد �إ����ص���دار �إط���ار
ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��دع��م االك���ت���ت���اب العام
الأويل لل�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض

اال���س��ت��ح��واذ واالن���دم���اج التزامنا
بت�صدر طليعة م�شهد االبتكار.
وق���د �أث��م��رت ال��ل��وائ��ح التنظيمية
ال��را���س��خ��ة املُ��ع��ت��م��دة يف �أبوظبي،
�إىل ج��ان��ب بيئة ال��ع��م��ل امل�ستقرة
واخلالية من ال�ضرائب ،عن توفري
ف���ر����ص ج���ذاب���ة ل���رع���اة ال�شركات
امل���ؤ���س�����س��ة لأغ����را�����ض اال�ستحواذ
واالن����دم����اج مم���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون �إىل
ط���رح ���ش��رك��ات��ه��م ل�لاك��ت��ت��اب العام
الأويل .وم���ن خ�ل�ال ت��وف�ير بيئة
حيوية وداع��م��ة ل��ر�ؤو���س الأموال،
وموا�صلة تعزيز �أوا�صر الرتابط

بني امل�ستثمرين وامل�صدرين ،ف�إننا
بذلك ن�ساهم يف دفع عجلة النمو
وتعزيز تنويع اقت�صاد �أبوظبي.
وال �شك �أن ت�أ�سي�س قطاع خدمات
م��ال��ي��ة ق��وي��ة ���س��ي��ج��ذب جمموعة
وا����س���ع���ة م����ن ال�����ك�����وادر املتم ّيزة
وال��ع��ق��ول ال�لام��ع��ة ك���ي يبا�شروا
�أعمالهم وا�ستثماراتهم ويوا�صلون
ح��ي��ات��ه��م ان��ط�لاق��اً م��ن العا�صمة
الإماراتية”.
وم����ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال ه�����ش��ام خالد
توفيق عبد اخل��ال��ق م��ل��ك ،رئي�س
جم���ل�������س �إدارة �����س����وق �أب���وظ���ب���ي

للأوراق املالية“ :ي�سرنا �أن ن�ؤ�س�س
مركزاً �إقليمياً لل�شركات امل�ؤ�س�سة
لأغ���را����ض اال���س��ت��ح��واذ واالندماج
يف �سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية،
�إذ متنح هذه ال�شركات امل�ستثمرين
ممن ين�شدون تنويع حمفظاتهم
اال�ستثمارية ف��ر���ص من��و حتميها
بع�ض �أقوى اللوائح على م�ستوى
العامل .ونحن ملتزمون ب�إ�صدار
ه����ذا الإط������ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وتهيئة
ال�����س��وق م��ن ال��ن��اح��ي��ة الت�شغيلية
ل��دع��م ال��رع��اة يف عمليات االدراج
والت�سويق واالت�صال .وي�أتي �إ�صدار

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و  /ري�������ان
رم��������زى م�����ك�����ارم  ،لبنان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()LR2192898
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0504442198

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و  /رم������زى
ع���ف���ي���ف م�����ك�����ارم  ،لبنان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()RL3544456
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0504442198

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ف����رح نوفا
ب���ي���زون رو���س��ي��ل  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق��م ()P5353345B
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0501648417

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و /خ�����ال�����د
ب�������������در حم��������م��������ود حم����م����د
حم��م��ود ،م�����ص��ر اجلن�سية
 ج�������������واز �������س������ف������ره رق������م( )28065644Aمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0553929245

فقدان جواز �سفر

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 25/ 1/ 2022 Issue No : 13451

70392

Legal notice of payment
Notice No. 193048/1/2021
Warmer : SALIM RAGAB MUHAMMAD MUHAMMAD - Egyptian.
ID No. 784-1978-9050743-3
 Address: Dubai - Bar Dubai - Happiness St- Regal BLg. - 7th floor-office 711P.O Box. 95454 Dubai- Tel. 0508555200
Email: salem ragab@gmail.com
place No: 2477286838
Warner: Benyamin Sayed - Afghan nationality - passport No. P02496669 - ID
No. 784199239147681
Work address: Dubai- Burj Khalifa area - Dubai mall - Souq Al Bahr- Saaha
offices - block C - office w-501B- Legal Group Office - TLG
Tel: 044225831-mob. 0505097371/0504424774
Email: ismailzydan 789@gmail.com - benyamin 537@gmail.com
Subject: notification by publication of warnee/ Benyamin Sayed:
The warner according to this legal notice notifies the warnee legally of payment
of an amount of 33.000 AED (thirty three thousand Dirhams) according to
decision No. 25/06/2020
Public notary

ف����ق����د امل������دع������و  /ن��������ور احل����ق
ع�������م�������ران خ���������ان  ،ب���اك�������س���ت���ان
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم
( - )CD6391221يرجى
مم�����ن ي����ع��ث�ر ع���ل���ي���ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 25/ 1/ 2022 Issue No : 13451

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

Public Notice in Executive Case
 issued by Ajman Federal Court - Civil Execution CourtDon Mineral Water - Ali Ahmed Salem Ahmed Payment Notice
in Case No. AJCEXCICPL2021/0002279 - Execution Order
Defendant :- Don Mineral Water
Address : Emirate of Ajman, Al Jurf, Shop No. (29), Letter (2), King Ali Hussain
Muhammad Building, P.O. Box: 20565, Tel: 067485222, Email: info@donwater.com
- Ali Ahmed Salem Ahmed
Address: Emirate of Ajman, Al Jurf, Shop No. (29), Letter (2), King Ali Hussain
Muhammad Building, P.O. Box: 20565, Tel: 97167485222, Email: info@donwater.com
Whereas, the attached judgment, was issued against you in favor of the Plaintiff/
;Emirates National Factory for Plastic Ind LLC in the above mentioned case
Whereas, the Plaintiff requested the execution of the aforementioned judgment, and
paid the applicable fees, and the said judgment stipulates the following:
Total amount including fees and charges: AED 509503.00
Therefore, you are demanded to execute the executive order within 15 days from the
;date of your notification of this notice, and if you fail to execute the executive order
you shall to attend the session dated ............ at ....... before the court; otherwise, the
court will take the compulsory enforcement measures against you under the law.
Judge / Ali Al Mihbali
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

Date 25/ 1/ 2022 Issue No : 13451

ف��ق��د امل���دع���و  /عبدالرحيم
ع�����زات ع��ب��دال��رح��ي��م م��ك��ى ،
فل�سطني اجلن�سية  -جواز
���س��ف��ره رق���م (5241845
&  )3970645من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0506210235

ه��ذه ال��ل��وائ��ح ا�ستكما ًال جلهودنا
امل��ب��ذول��ة لتنفيذ ا�سرتاتيجيتنا
ال���ط���م���وح���ة ’‘ADX One
ع�بر ط���رح جم��م��وع��ة ج��دي��دة من
املنتجات واخلدمات الرائدة التي
تلبي تطلعات امل�ستثمرين ،مبا يف
ذلك البيع على املك�شوف ّ
املغطى،
و�إق������را�������ض واق��ت��را������ض الأوراق
املالية ،و�صناعة ال�سوق ،و�صناديق
اال�ستثمار املتداولة يف البور�صة.
ون���ع���ت���زم م��وا���ص��ل��ة دع����م عمليات
الإدراج يف ال�سوق �إىل جانب توفري
�أدوات ا�ستثمارية مبتكرة”.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ن���ع���ل���ن ع�����ن ف�����ق�����دان ����ش���ه���ادات
�أ���س��ه��م ل�����ش��رك��ه ات�����ص��االت على
م�����ن ي���ج���ده���ا االت���������ص����ال على
 0505673733او ارجاعها
الت�صاالت املبنى الرئي�سي
عدد الأ�سهم 		 21067
رقم ال�شهادة ETC 11861

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

Service by Publication to Defendant
Sharjah Federal Court- Civil Execution Court- Gladwin Jones Nadovilavitil
Payment Notice in Case No. SHCEXCICIVS2021/0004901- Civil
To Complicated Party/ Gladwin Jones Nadovilavitil
Whereas, on..., the attached judgment was rendered against to for the Plaintiff
)Claimant/ United Motors & Heavy Equipment Co. (L.L.C.
In the above-mentioned Case.
Whereas the complicated party has submitted a request to execute the said judgment,
and paid the fee defined therefor, and whereas the judgment to be executed is rendered
as follows:
Grand total including fees and expenses: AED 493382, in addition to legal interest of
5% as of the claim date until full payment is affected.
Therefore, you are required to execute the content of the above-mentioned executive
writ within (15) days as of the date of service with this notification.
In case you refrain from the same, the court shall take the legal prescribed compulsory
execution procedures against you.
Judge / Moatasem Ahmed Samir Abu Shady
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0009743 civil (partial
To the defendant: Kelechi Kennedy Ugwa
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No. 0522990516
We inform you that the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C in case No. 9743/2021,
the Fourth Commercial One-Day Circuit, has filed the above-mentioned lawsuit
claiming:- Obligate the defendant to pay an amount of (18877.43 dirhams) Eighteen
thousand eight hundred seventy-seven dirhams and forty-three fils, and the interest
at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, and to pay
charges and expenses and attorney fees.
Therefore, you must appear before the Case Management Office No. (7) at the Federal
Court of First Instance in person or through an authorized agent, in order to answer the
case and submit what you have of data, on Thursday 27/01/2022, in order to consider
the case whose numbers are mentioned in your capacity as a defendant. In the event
that you fail to attend or do not send an agent on your behalf, the legal procedures will
be completed in your absence
Judicial Services Office
Fatima Yaquob AlRamsi

العـدد 13432
 2022مم  --العـدد
يناير 2022
 25يناير
االثنني 3
13451
الثالثاء

املال والأعمال

Tuesday 25 January 2022 - Issue No 13451

بح�ضور عمر �سلطان العلماء وم�شاركة ال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة �آبل

مقر املربجمني ي�ستعر�ض ق�ص�ص النجاح والتجارب العاملية الرائدة لإلهام املربجمني و�أ�صحاب املواهب
•• دبي  -وام:

28

م�صرف عجمان مينح «�أراد»
متويال بقيمة  152مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

وق��ع��ت ���ش��رك��ة “�أراد” للتطوير ال��ع��ق��اري �إت��ف��اق��ي��ة م��ع م�����ص��رف عجمان
يقوم امل�صرف مبوجبها بتمويل  152مليون دره��م مل�شروعني رئي�سيني
يف جم��ت��م��ع اجل����ادة امل��ت��ن��ام��ي وال����ذي مي��ث��ل ب����دوره �أك��ب�ر م�����ش��روع متعدد
اال�ستعماالت يف تاريخ ال�شارقة وي�شمل التمويل مبلغ  37مليون درهم
لت�شييد جممع للفلل و 115مليون درهم لبناء املرحلة الثانية والأخرية
من مدر�سة �سابي�س الدولية – اجلادة.
وقال �أحمد اخل�شيبي الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أراد”� “ ..أتاح لنا �سجلنا
املميز من حيث املبيعات وعمليات الت�سليم بناء عالقات قوية وم�ستدامة
مع عدد من ال�شركاء البارزين يف قطاع التمويل و�إننا م�سرورون ب�شراكتنا
م��ع م�صرف عجمان وال��ت��ي �سنتمكن م��ن خاللها م��ن ت�سليم جمموعة
ا�ستثنائية من الفلل الع�صرية �ضمن جمتمع متكامل ومدر�سة ذات م�ستوى
ع��امل��ي �ستمثل ب��دوره��ا �إ���ض��اف��ة قيمة
�إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية املرموقة يف
�إمارة ال�شارقة”.
من جانبه قال حممد �أمريي الرئي�س
التنفيذي مل�صرف عجمان “ ي�سعدنا
�أن ن��ق��دم دعمنا ل�شركة �أراد والتي
تعد واحدة من �أهم �شركات التطوير
ال��ع��ق��اري يف امل��ن��ط��ق��ة وم���ن �أكرثها
تقدما وتطورا �إذ �أنها تركز يف نطاق
�أعمالها على �إن�شاء جمتمعات �سكنية
ع�����ص��ري��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة وان��ط�لاق��ا من
الأهمية الكبرية التي ت�شكلها عملية
احل�صول على التمويل ل�ضمان �سري
عملية التطوير والنمو يف كافة املجاالت ف�إن �سيا�ستنا يف م�صرف عجمان
تهدف �إىل دعم ر�ؤي��ة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الرامية �إىل ت�سهيل
�أعمال ال�شركات بجميع فئاتها و�أحجامها والرتكيز على ا�ستقطابها للقيام
ب�أعمال جتارية يف الدولة”.
و�أ�ضاف �أن ت�سهيالت التمويل ت�شكل جانبا �أ�سا�سيا من �سبل هذا الدعم ومن
خالل اتباعنا لنهج قوي وملتزم بالتنمية وحري�صون على �أن نكون جزءا
فاعال يف عملية التطوير اال�سرتاتيجي لدولة لإمارات يف جميع القطاعات
من خالل �ضمان ح�صول ال�شركات على الدعم املايل الذي حتتاجه حيث
تهدف حلول التمويل الديناميكية لدينا �إىل توجيه ال�شركات لتحقيق
الإ�ستقرار على املدى الطويل من خالل تعزيز قدرتها املالية و�إتاحة فر�ص
جديدة �أمامها الأمر الذي من �ش�أنه حتفيز منو االقت�صاد املحلي.
وت�سهم الإتفاقية اجل��دي��دة ب�ين م�صرف عجمان و”�أراد” بدفع عجلة
الإن�����ش��اءات يف جمتمع اجل��ادة املتكامل م�شروع �أراد الثاين وال��ذي ي�سهم
عند اكتماله بتغيري امل�شهد العمراين يف �إم��ارة ال�شارقة حيث ي�ضم بني
جنباته باقة وا�سعة من املرافق ال�سكنية والرتفيهية والتجارية والفندقية
والتعليمية ع��ل��ى م�ساحة ت��زي��د ع��ن  24م��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع يف منطقة
مويلح بقلب املدينة و�سيتم ا�ستخدام مبلغ التمويل ب�شكل �أ�سا�سي لإمتام
الأعمال الإن�شائية مبدر�سة �سابي�س الدولية – اجلادة وبطاقة ا�ستيعابية
�إجمالية تبلغ  4,000طالب وطالبة حيث �ست�صبح �إحدى �أكرب املدار�س يف
ال�شارقة عند افتتاح مرحلتها الأخرية ا�ستعدادا للعام الأكادميي اجلديد

ا�ست�ضاف مقر املربجمني �أحد م�شاريع
“الربنامج ال��وط��ن��ي للمربجمني”،
ب���ح�������ض���ور م����ع����ايل ع���م���ر ب����ن �سلطان
العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل
ع���ن ب��ع��د ��� ،س��ت��ي��ف وزن����ي����اك املهند�س
وامل�ب�رم���ج وال�����ش��ري��ك امل���ؤ���س�����س ل�شركة
“�آبل” ،يف جل�سة تفاعلية �ضمن “مقر
الإلهام” �شارك فيها عدد من الطالب
وامل���ب��رجم���ي��ن وامل���ه���ت���م�ي�ن ب���االب���ت���ك���ار
والتكنولوجيا والرقمنة ،ا�ستعر�ض فيها
وزنياك جتربته امللهمة و�أب��رز حمطات
م�سريته يف عامل التكنولوجيا.
وي���ه���دف م��ق��ر امل�ب�رجم�ي�ن �إىل �إع�����داد
جيل من ال�شباب املربجمني واملبتكرين
م���ن خ��ل�ال مت��ك�ين امل����واه����ب وتطوير
خرباتها وبناء قدراتها يف �أهم املجاالت
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،وت����وف��ي�ر ب��ي��ئ��ة حا�ضنة
وحمفزة لأ�صحاب املهارات الربجمية،
ليبدعوا يف تنفيذ وت�صميم امل�ستقبل
عرب توظيف الربجمة يف �إيجاد حلول
مبتكرة للتحديات امل�ستقبلية وا�ستك�شاف
ف���ر����ص ج���دي���دة ت���ق���وم ع��ل��ى الرقمنة
والتكنولوجيا احلديثة واال�ستثمار يف
امل��ه��ارات وال��ع��ق��ول الإب��داع��ي��ة للو�صول
�إىل اقت�صاد م��ع��ريف تناف�سي ي�سهم يف
تر�سيخ م��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات مركزاً
ع���امل���ي���اً ل��ل�برجم��ة وامل��ب�رجم��ي�ن وبيئة
حا�ضنة للم�شاريع والأفكار اخلالقة.
وا���س��ت��ع��ر���ض �ستيف وزن���ي���اك ال�شريك
امل�ؤ�س�س ل�شركة “�آبل” و�صاحب فكرة
�إطالق �أول حا�سوب �شخ�صي من “�آبل”
وخبري تطبيقات الذكاء اال�صطناعي،
جتربته يف ع��امل ال�برجم��ة �أم���ام طلبة
من مدر�سة الإب���داع العلمي واملهتمني

بالتكنولوجيا وال�برجم��ي��ات يف “مقر
الإلهام” ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى ا�ست�ضافة
نخبة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني ل�شركات
رقمية مليارية �ضمن جل�سات تفاعلية
لت�سليط ال�ضوء على ق�ص�ص جناحهم
جتربته الرائدة وامللهمة.
و�أ�����ش����اد وزن���ي���اك مب�����ش��اري��ع وم���ب���ادرات
الربنامج الوطني للمربجمني والتي
ك����ان �آخ���ره���ا �إط��ل��اق م��ق��ر املربجمني
وم����ا ي�����ض��م م���ن م����ب����ادرات ال���ت���ي منها
“مقر الإلهام” ال����ذي ي��ع��ت�بر من�صة
ال�ستعرا�ض التجارب الإبداعية لرواد
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال�ب�رجم���ي���ات وحتفيز
امل�����ب�����دع��ي��ن وامل���ب���رجم���ي���ن ل��ل�ارت����ق����اء
بقدراتهم وخ�برات��ه��م ،ودع���ا ال�شركات
�إىل دعم طاقات ال�شباب وت�شجيعهم على
االبتكارات ،وتبني �أفكارهم وتوجيههم
ب��ال��ب��ح��ث ع���ن الأف�����ض��ل ل��ل��و���ص��ول �إىل
الأهداف املتوقعة.

و���س��ل��ط ���س��ت��ي��ف وزن���ي���اك ال�����ض��وء على
جت��رب��ت��ه امل��ل��ه��م��ة وك��ي��ف ان��ب��ث��ق��ت فكرة
ابتكار بحجم حا�سوب «�أب��ل» من مر�آب
���س��ي��ارات ،وال��ب��داي��ات ال��ت��ي جمعته مع
�ستيف جوبز الذي �أ�صبح رئي�س �شركة
“�آبل” ،ح���ي���ث ك�����ان ل�����دى الرجلني
اه����ت����م����ام����ات ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة خمتلفة،
خ��ا���ص��ة وزن���ي���اك ال�����ذي ك����ان من�شغ ً
ال
بفكرة ت�صنيع ح��ا���س��وب ب�سيط و�سهل
اال�ستخدام و�أقل كلفة ،حيث متكنا من
احل�صول على بع�ض التمويل لفكرتهما،
وذهبا �إىل �شركة ات�صاالت قامت بتعيني
���ش��خ�����ص�ين ل��ل��ع��م��ل م��ع��ه��م��ا ،يف الوقت
ال��ذي ك��ان �ستيف يدير �أعماله ويعمل
يف التكنولوجيا بجد واجتهاد وبوترية
عالية من غرفة نومه يف املر�آب.
كما تطرق �إىل م�شروعه الذي مت رف�ضه
 5مرات من العديد من ال�شركات رغم
�إ���ش��ادة املهند�سني ب��ه ،يف ح�ين �أن���ه ظل

م�ص ّمماً ومقتنعاً به ،ما حول الطموح
�إىل �إجن�������از ب����إن�������ش���اء ����ش���رك���ة “�آبل”
العمالقة ،وتناول بدايات ت�أ�سي�س �شركة
“�آبل” مع جمع البيانات وحتويلها اىل
برجميات ب�سيطة ي�سهل ا�ستخدامها،
م�شريا �إىل �أن���ه ك��ان يعد ال�برام��ج عن
طريق هذه الربجميات الب�سيطة ،ومن
ثم انتقل بها مل�ستوى حل امل�شكالت التي
تواجه احلوا�سيب العادية وتطويرها.
ودعا ال�شباب من املربجمني واملبتكرين
�إىل بناء قدراتهم يف جماالت الربجمة
واال�����س����ت����ف����ادة م����ن ال���ب���ن���ي���ة التحتية
الرقمية التي متتلكها دول��ة الإم���ارات
يف تطوير مهاراتهم الربجمية وابتكار
ح��ل��ول للتحديات ت��ق��وم على الرقمنة
والتقنيات احلديثة وا�ستك�شاف فر�ص
ج��دي��دة ت�سهم يف ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد رقمي
م�ستقبلي يتنا�سب مع متطلبات �أ�سواق
العمل ويعزز م�سرية التنمية والتطوير

و�صناعة م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً للأجيال
القادمة.
اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر� ،أن ح���ك���وم���ة دول����ة
الإم���������ارات �أط���ل���ق���ت م��ق��ر املربجمني،
جت�����س��ي��داً ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء
ح��اك��م دب���ي “رعاه اهلل”  ،يف م�شروع
حت���ويل يعيد �صياغة وت��ع��زي��ز مفهوم
جم��ت��م��ع��ات ال�ب�رجم���ة ع��ل��ى امل�ستويني
الوطني وال��ع��امل��ي ،بهدف بناء وت�أهيل
ج��ي��ل ج��دي��د م���ن امل�ب�رجم�ي�ن ،وتعزيز
ق����درات����ه����م وم����ه����ارات����ه����م يف جم�����االت
ال�ب�رجم���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ومتكينهم
ب�����الأدوات واخل��ب�رات ال�لازم��ة وتوفري
�أف�ضل الفر�ص لت�صميم حلول مبتكرة
ل��ت��ح��دي��ات حملية وع��امل��ي��ة ،مب��ا ير�سخ
ري��ادة الإم���ارات وموقعها م��رك��زاً عاملياً
للمربجمني واالقت�صاد الرقمي.

االحتادية لل�ضرائب تدعو لال�ستفادة من قرار متديد فرتة ال�سماح
لإعادة حتديد الغرامات ملخالفة الت�شريعات ال�ضريبية �إىل  31دي�سمرب
•• �أبوظبي-وام:

دعت الهيئة االحتادية لل�ضرائب لال�ستفادة من قرار
جمل�س ال���وزراء بتمديد ف�ترة ال�سماح لإع���ادة حتديد
ال��غ��رام��ات الإداري������ة مل��خ��ال��ف��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�ضريبية
حتى  31دي�سمرب املقبل لت�ساوي  30%من �إجمايل
الغرامات الإداري��ة غري امل�سددة قبل الثامن والع�شرين
م��ن �شهر يونيو املا�ضي ،عند ا�ستيفاء ال�شروط التي
حددها القرار.
و�أك���دت الهيئة �أن ال��ق��رار و َّف���ر فر�صة لال�ستفادة من
هذه الت�سهيالت التي جاءت يف �إط��ار توجيهات القيادة
الر�شيدة بتخفيف الأعباء عن قطاعات الأعمال وتقدمي
املزيد من الدعم لتعزيز م�ساهمتها يف دفع عجلة منو
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ،وت��وف�ير بيئة ت�شريعية �ضريبية
م�شجعة على االمتثال الذاتي.
و�أو�ضحت �أنه مبوجب قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن �إعادة
حتديد الغرامات الإداري���ة التي ُتفر�ض على مخُ الفة
القوانني ال�ضريبية يف الدولة ف�إنه يف حال عدم ا�ستيفاء
امل�سجل لل�ضريبة ل�شرط �سداد كامل ال�ضريبة امل�ستحقة
الدفع عليه بحد �أق�صى يف  31دي�سمرب  ،2021و�شرط

�سداد  30%من �إجمايل الغرامات الإدارية غري امل�سددة
التي ٌفر�ضت عليه قبل  28يونيو  ،2021بحدٍ �أق�صى
يف  31دي�سمرب  ،2021فيمكنه �أن ي�ستويف ال�شرطني
بحد �أق�صى يف  31دي�سمرب .2022
ومبوجب ال��ق��رار اجلديد ملجل�س ال���وزراء تقوم الهيئة
االحت���ادي���ة ل��ل�����ض��رائ��ب ب��ت��ح��دي��د الإج�������راءات لتطبيق
الأحكام املتعلقة ب�إعادة حتديد الغرامات الإداري��ة التي
ُتفر�ض على مخُ الفة القوانني ال�ضريبية يف الدولة،
م��ع م��راع��اة �أن يتم �إع����ادة حت��دي��د ال��غ��رام��ات الإداري����ة
املفرو�ضة على امل�سجل بحدٍ �أق�صى خالل  30يوم عمل
م��ن ال��ت��واري��خ امل��ح��ددة ب��ال��ق��رار بح�سب ت��اري��خ ا�ستيفاء
ال�شروط.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أنه مبوجب القرار الذي دخل حيز
التنفيذ يف الأول م��ن �شهر يناير احل���ايل ف���إن��ه ميكن
للم�سجلني ال��ذي��ن مل ي�ستطيعوا ا�ستيفاء ال�شروط
ح��ت��ى  31دي�����س��م�بر  ،2021اال����س���ت���ف���ادة م���ن �إع�����ادة
حتديد الغرامات الإداري��ة لت�ساوي  30%من �إجمايل
الغرامات غري امل�سددة با�ستيفاء الثالثة �شروط حتى
 31دي�سمرب 2022؛ �أي يف حال كانت الغرامة الإدارية
قد ُفر�ضت على املُ�سجَّ ل مبوجب ق��رار جمل�س الوزراء

رقم  40ل�سنة  2017قبل  28يونيو  2021ومل يتم
�سدادها بالكامل قبل ذلك التاريخ ،وقام املُ�سجَّ ل ب�سداد
كامل ال�ضريبة امل�ستحقة الدفع عليه ،بحد �أق�صى يف
 31دي�سمرب� ،2022أي �أن ال تكون عليه �أية م�ستحقات
���ض��ري��ب��ي��ة ب��ن��ه��اي��ة  ،2022وق����ام ب�����س��داد  30%من
�إجمايل الغرامات الإدارية امل�ستحقة الدفع غري املُ�سدَّدة
حتى  28يونيو  ،2021بحدٍ �أق�صى يف  31دي�سمرب
.2022
وتوا�صل الهيئة االحتادية لل�ضرائب عمليات مراجعة
وت��دق��ي��ق ب��ي��ان��ات �سجالت املُ�سجَّ لني لل�ضريبة الذين
قاموا با�ستيفاء ال�شروط القانونية لال�ستفادة من �آلية
�إع��ادة حتديد الغرامات الإداري��ة التي مت فر�ضها وفقاً
ل��ق��رار جمل�س ال����وزراء رق��م  40ل�سنة  2017وقبل
تاريخ  28يونيو  2021لت�ساوي  30%من �إجمايل
الغرامات امل�ستحقة الدفع غري امل�سددة حتى  28يونيو
املا�ضي.
و�أو�ضحت الهيئة �أن القيم الفعلية الناجتة عن �إعادة
حتديد الغرامات الإدارية انعك�ست بالفعل على ح�سابات
العديد م��ن املُ�سجَّ لني امل���ؤهَّ��ل�ين ال��ذي��ن مت ال��ت���أك��د من
ا�ستيفائهم لل�شروط املحددة وفقاً لقرار جمل�س الوزراء

رقم  49ل�سنة  2021بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س
ب�����ش���أن ال��غ��رام��ات الإداري�����ة ال��ت��ي ُت��ف��ر���ض على مخُ الفة
القوانني ال�ضريبية يف الدولة  -الذي دخل حيز التنفيذ
اعتباراً من  28يونيو املا�ضي ،حيث ظهرت لهم القيم
اجلديدة التي متت �إع��ادة حتديدها على ح�ساباتهم يف
بوابة اخلدمات الإلكرتونية للهيئة ،كما مت �إبالغهم
بر�سائل �إلكرتونية با�ستكمال عملية �إعادة التحديد.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن عمليات مراجعة بيانات �سجالت
بع�ض امل�سجلني م��ازال��ت م�ستمرة لتحديد امل�ؤهَّلني
لال�ستفادة من �إع��ادة حتديد الغرامات الإداري���ة ،حيث
�ستنعك�س القيم الفعلية الناجتة ع��ن �إع���ادة التحديد
على ح�ساب كل مُ�سجَّ ل م�ؤهَّل وم�ستويف ال�شروط بعد
االنتهاء من عملية املراجعة يف حال مت الت�أكد من �أن
املُ�����س��جَّ ��ل ا���س��ت��وف��ى ال�����ش��روط امل���ح���ددة يف ق���رار جمل�س
الوزراء رقم  49ل�سنة  .2021ودعت الهيئة املُ�سجَّ لني
الذين ا�ستلموا �إ�شعارات لإم��داد الهيئة ببيانات داعمة
�إىل الإ���س��راع بتقدمي املعلومات املطلوبة دون ت�أخري،
ليتمكن ف��ري��ق العمل املخت�ص بالهيئة م��ن ا�ستكمال
�إج������راءات م��راج��ع��ة �سجالتهم وت��ن��ف��ي��ذ �إع�����ادة حتديد
الغرامات الإدارية على ح�سابات امل�ؤهلني.

�أرا�ضي دبي توقع مذكرات تفاهم مع � 3شركات لتزويد ال�سوق العقاري باحللول

•• دبي-وام:

وقعت دائرة الأرا�ضي والأمالك يف
دبي مذكرة تفاهم مع ثالث �شركات
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ت���وف�ي�ر احللول
العقارية الذكية وامل��ت��ط��ورة وهي
“بيوت” و”DXBinteract.
“ comو”بروبرتي فايندر”.
وي���أت��ي ذل��ك بهدف ت��زوي��د ال�سوق
العقاري يف الإمارة ب�أف�ضل احللول
الذكية التي تعتمد على البيانات

والتقارير التفاعلية التي ت�سهم
يف تعزيز توجهات التحول الرقمي
التي ي�شهدها قطاع دبي العقاري
�إىل ج��ان��ب دع��م ر�ؤي���ة ال��دائ��رة يف
ج��ع��ل الإم�����ارة ال��وج��ه��ة العقارية
عاملياً يف االبتكار والثقة وال�سعادة
وذل�����ك ت���واف���ق���ا م���ع م�س�ؤوليتها
املبا�شرة يف تر�سيخ قيم ال�شفافية
يف املعلومات والأنظمة والبيانات
والإجراءات العقارية.
و���س��ت�����س��ه��م ال���ب���ي���ان���ات والتقارير
التفاعلية يف توفري �صورة �أو�ضح
و�أ�شمل للم�ستثمرين الراغبني يف
معرفة معلومات ال�سوق العقاري
بطريقة حتليلة �صحيحة ب�شكل
ي�ساعد يف اتخاذهم القرار ال�صائب
�سواء كان يف عملية ال�شراء �أو البيع
�أو اال�ستثمار مب��ا يجعل الإم���ارة
واح��دة من �أك�ثر �أ���س��واق العقارات
���ش��ف��اف��ي��ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى العامل
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Notification by Publication for a defendant
At Case management Office
Sharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance
)In the case number SHCFICIREA2021/0007984 Partial (Civil
To the defendant: Lulette Gracec Kalunsaleg
)Unknown Residence: Abu Dhabi (based on investigation paper
This to notify you that the plaintiff Khawla Majid Saeed Ibrahim Alshamsi - Emirati
national has filled the above mentioned case and requesting the following:
• Bind the defendants to return back AED 8000.
• Bind the defendants to pay the fees, the expenses and attorney fees.
• Notify the defendant with the hearing and the claim list.
Therefore, you are assigned to be present at the hearing on 25/01/2022 in front of Case
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-office
number (office of case manager) In person or through a legal attorney, and submit
a plea for the suit attached with all documents within maximum ten days from the
publication date and this for the consideration of the suit that is mentioned above - as
a defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Alsaeedi

..ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ت���وف�ي�ر فر�ص
مثلى حلماية معلومات امل�ستهلك
م���ن خ�ل�ال ت��ط��وي��ر ح��ل��ول مهمة
لتحديات الع�صر الراهن.
و�ستعمل خمتلف اجلهات التي مت
�إب��رام ال�شراكة معها بالتعاون مع
“�أرا�ضي دبي” على توفري بيانات
نوعية وخا�صة وتفاعلية لأ�سعار
العقارات بح�سب املنطقة وح�سب
ال���ب���ن���اء ال����ع����ق����اري؛ م���ث���ل معرفة
�أ�سعار البيع وال�����ش��راء يف املنطقة
وال��ب��ي��ان��ات امل��ت��غ�يرة ال��ت��ي جتري
يف ال�����س��وق ال���ع���ق���اري �أث���ن���اء تغري
الأ���س��ع��ار وخ�لاف��ه ت��ب��ع��اً للمرحلة
التي مير بها .وقال �سعادة �سلطان
بطي ب��ن جم��رن مدير ع��ام دائرة
الأرا�ضي واالمالك بدبي“ :تلتزم
�أرا���ض��ي دب��ي التزاماً را�سخاً جتاه
�سوق دبي العقاري يق�ضي بتعزيز
�شفافيته وت��وف�ير �أجن���ع احللول

العقارية الذكية واملتطورة الأمر
الذي ي�سهم يف رفع م�ستوى الثقة
لدى امل�ستثمرين واملتعاملني على
ح��� ّد ����س���واء ..وي��ع��ت�بر ذل���ك هدفاً
ا�سرتاتيجياً �ضمن رحلتنا الرامية
�إىل ت��وط��ي��د امل���ك���ان���ة ال���ت���ي باتت
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا الإم�������ارة ع��ل��ى �صعيد
�سوق العقارات العاملي �إىل جانب
امل�ساهمة يف ب��ن��اء �أف�����ض��ل اقت�صاد
على م�ستوى العامل مبا يتما�شى
مع مبادئ وثيقة اخلم�سني التي
�أع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا ال���ق���ي���ادة الر�شيدة
م�ؤخراً والتي ت�ستهدف اخلم�سني
ع�����ام�����اً املقبلة” .م�����ن جانبها
�أك���دت م��اج��دة علي را���ش��د املديرة
التنفيذية لقطاع ت�شجيع و�إدارة
اال����س���ت���ث���م���ار ال���ع���ق���اري يف دائ�����رة
الأرا����ض���ي والأم��ل��اك ب��دب��ي �سعى
الدائرة لتطوير الدائم وامل�ستمر
للخدمات التي تقدمها مبا يحقق

م�����ص��ل��ح��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن املحليني
والأجانب على حد �سواء ..م�شرية
�إىل �أن��������ه م�����ن خ���ل��ال م����ذك����رات
التفاهم �سيتم اتاحة بيئة عقارية
�آم���ن���ة وب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة وموثوقة
للمتعاملني مبا ي�سهم يف متكينهم
م���ن ر�ؤي�����ة ال��ت��غ�يرات اجل���اري���ة يف
ال�سوق العقاري ح�سب اخلريطة
وم��ت��اب��ع��ة ت��غ�يرات الأ���س��ع��ار ب�شكل
فوري وهو الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يدعم توجهات الدائرة امل�ستقبلية
ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية عرب تقدمي
اخلدمات العقارية بحرفية تامة
و�شفافية يف املعلومات والأنظمة
والبيانات واالجراءات.
و�أع���رب ح��ي��در علي خ��ان الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة “بيوت”
و”دوبيزل” ع���ن ���س��ع��ادت��ه بهذه
ال�������ش���راك���ة م����ع دائ�������رة الأرا�����ض����ي
والأم�ل�اك يف دب��ي لدعم اخلطط

اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ة ك���خ���ط���ة دب����ي
احل�ضرية  2040ال��رام��ي��ة نحو
تعزيز القطاع العقاري يف الإمارة
..الفتا �إىل �أن هذه اخلطوة ت�أتي
جت�سيداً للجهود التعاونية التي
ت��ب��ذل��ه��ا م����ؤ����س�������س���ات القطاعني
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ص والهادفة
نحو دفع عجلة النمو وخلق بيئة
اقت�صادية تناف�سية.
م��ن جهته �أو���ض��ح ف��را���س امل�سدي
ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�شركة
“�أوراتك” �أن ه�����ذه ال�شراكة
�ستوفر البيئة التفاعلية يف �سوق
دب����ي ال���ع���ق���اري م���ن خ��ل�ال موقع
“ ”DXBinteract.comالذي
ي�����س��اه��م يف ت���وف�ي�ر ك���ل البيانات
اخل����ا�����ص����ة ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة لأ����س���ع���ار
العقارات بح�سب املنطقة وح�سب
ال���ب���ن���اء ال����ع����ق����اري م���ث���ل معرفة
�أ�سعار البيع وال�����ش��راء يف املنطقة

 971مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���ض��ي والأم�ل�اك بدبي �أم�س �أك�ثر من
 971مليون دره��م و�شهدت الدائرة ت�سجيل  330مبايعة بقيمة 673.49
م����ل����ي����ون دره��������م م���ن���ه���ا  32مبايعة
ل�ل�أرا���ض��ي بقيمة  86.9مليون درهم
و 298مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة
 586.59مليون دره���م .وج���اءت �أهم
م��ب��اي��ع��ات الأرا����ض���ي بقيمة  7ماليني
درهم يف منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة
تليها مبايعة بقيمة  5ماليني درهم يف
منطقة احلبية اخلام�سة تليها مبايعة
ب��ق��ي��م��ة  5م�ل�اي�ي�ن دره�����م يف منطقة
احل��ب��ي��ة اخل��ام�����س��ة .وت�����ص��درت منطقة
احل��ب��ي��ة اخل��ام�����س��ة امل��ن��اط��ق م���ن حيث

ع��دد املبايعات �إذ �سجلت  23مبايعة بقيمة  61مليون دره��م وتلتها منطقة
احلبية الثالثة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  3ماليني درهم وثالثة يف اليفره 2
بت�سجيلها مبايعتني بقيمة مليونني درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق
والفلل جاءت مبايعة بقيمة  31مليون درهم مبنطقة اخلليج التجارى ك�أهم
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  24مليون
دره��م يف منطقة نخلة جمريا و�أخريا
م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة  8م�ل�اي�ي�ن دره�����م يف
منطقة مر�سى دبي .وت�صدرت منطقة
اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت 38
مبايعة بقيمة  99مليون درهم وتلتها
منطقة وادي ال�صفا  5بت�سجيلها 30
مبايعة بقيمة  50مليون درهم وثالثة
يف اخل���ي��ران الأوىل ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 24
مبايعة بقيمة  60مليون درهم.

وال��ب��ي��ان��ات امل��ت��غ�يرة ال��ت��ي جتري
يف ال�����س��وق ال���ع���ق���اري �أث���ن���اء تغري
الأ���س��ع��ار وخ�لاف��ه ت��ب��ع��اً للمرحلة
ال��ت��ي مي��ر بها مت��ام��اً مثل �أ�سواق
الأ�سهم والبور�صات وحركتها.
ب�����������دوره ق��������ال م����اي����ك����ل حل���ي���اين
امل���ؤ���س�����س وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لـ
“بروبرتي فايندر”“ :ت�شرتك
بروبرتي فايندر ودائ��رة الأرا�ضي
والأم�لاك يف دبي يف نف�س الر�ؤية
من خالل تعزيز ومتكني جاذبية
وتفوق �سوق العقارات يف الإمارة..
وم��ن خ�لال عملياتنا الوا�سعة يف
منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط و�شمال
�إفريقيا نتمتع ب�إمكانية الو�صول
�إىل �أك�ب�ر جمموعة م��ن البيانات
اخلا�صة بالأ�سعار املطلوبة وعدد
من املقايي�س وامل���ؤ���ش��رات الأخرى
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ص��ورة الأ�شمل
للقطاع العقاري” .وتوا�صل دائرة

الأرا�ضي والأمالك يف دبي التزامها
بتقدمي بيئة عقارية عاملية مبتكرة
وم�ستدامة جتعل دبي �أ�سعد مدينة
وذل���ك م��ن خ�لال ت��وف�ير خدمات
ذك��ي��ة ل��ي�����ص��ل �إل��ي��ه��ا امل�����س��ت��ث��م��ر يف
�أي وق��ت وم��ن �أي مكان يف العامل
وتوظف الدائرة كافة املوارد املالية
والب�شرية واملهنية للو�صول اىل
�أهدافها اال�سرتاتيجية واحلفاظ
ع��ل��ى ح��ق��وق امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وكافة
الأطراف العقارية.
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Notification by Publication for a defendant
 At Case management OfficeSharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance
)In the case number SHCFICIREA2021/0007984 Partial (Civil
To the defendant: the defendant number 2: Williamsons Advertising & Kyle Adrei
Travel Leisure Tourism Services.
Unknown Residence: Ras Al Khaima
This to notify you that the plaintiff Khawla Majid Saeed Ibrahim Alshamsi - Emirati
national has filled the above mentioned case and requesting the following:
• Bind the defendants to return back AED 8000.
• Bind the defendants to pay the fees, the expenses and attorney fees.
• Notify the defendant with the hearing and the claim list.
Therefore, you are assigned to be present at the hearing on 25/01/2022 in front of Case
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-office
number (office of case manager) In person or through a legal attorney, and submit
a plea for the suit attached with all documents within maximum ten days from the
publication date and this for the consideration of the suit that is mentioned above - as
a defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Alsaeedi
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املال والأعمال

Tuesday 25 January 2022 - Issue No 13451

الإمارات تقود مبادرة رائدة لتبني ثقافة التوازن بني اجلن�سني وزيادة متثيل املر�أة يف املنا�صب القيادية مب�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الوطنية والعاملية

29

�شم�ســـة �صــــالح :الوثيقــــة مبـــادرة نوعيــة و�أهـــدافها تتجــــاوز
النطـــاق املحلـــي �إىل امل�ستـــويني الإقليمــــي والعــــاملي
دبي القاب�ضة :التوازن وتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني مكون رئي�سي للن�سيج املجتمعي يف
الإمارات  -يونيليفر :عدد الن�ساء يف الأدوار الإدارية بال�شركة يقدر بـ  % 43.4عام 2021

•• دبي  -وام:

�أك��د م�س�ؤولو � 18شركة وطنية
وعاملية عمالقة مقرها الإمارات
ع����ل����ى ال�����ب�����دء ب���ت���ن���ف���ي���ذ م����ب����ادئ
ب��روت��وك��ول ط��وع��ي لتبني ثقافة
ال����ت����وازن ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين وزي����ادة
متثيل املر�أة يف املنا�صب القيادية
مب����ؤ����س�������س���ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة معلنني عن
حزمة مبادرات وبرامج لرتجمة
هذه الوثيقة �إىل واقع ملمو�س يف
بيئة عمل داعمة للنوع االجتماعي
داخ���ل ال��دول��ة ويف ال��ب��ل��دان التي
تعمل بها وذلك بتعاون وثيق مع
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية
امل�ستدامة واملجل�س اال�ست�شاري
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ص ب�����ش���أن �أه����داف
التنمية امل�ستدامة.
و�أع���رب���ت ه���ذه ال�����ش��رك��ات  -التي
ت��ع��م��ل يف جم������االت م��ت��ن��وع��ة يف
ال��دول��ة  -ع��ن اع��ت��زازه��ا بتوقيع
ال��وث��ي��ق��ة ال��ط��وع��ي��ة ال��ه��ادف��ة �إىل
ت�����س��ري��ع ال���ت���وازن ب�ي�ن اجلن�سني
ورف�������ع ن�����س��ب��ة مت���ث���ي���ل امل���������ر�أة يف
امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة �إىل 30%
بحلول ع��ام  2025التي جاءت
ت�����أك����ي����داً م���ن���ه���ا ع���ل���ى التزامها
ب��ت�����س��ري��ع ال���ه���دف اخل��ام�����س من

�أهداف التنمية امل�ستدامة املتعلق
ب��ال��ت��وازن ب�ين اجلن�سني ومتكني
جميع الن�ساء والفتيات وا�صفة
اياه باملبادرة الرائدة على م�ستوى
القطاع اخلا�ص حول العامل.
و�أع����رب امل�����س���ؤول��ون ع��ن فخرهم
واع��ت��زازه��م ب����أن ت��ك��ون �شركاتهم
جزءاً من ر�ؤية وتوجهات القيادة
ال����ر�����ش����ي����دة ل���ت���ع���زي���ز تناف�سية
الإم����ارت عاملياً ودعمها لأهداف
جم��ل�����س الإم�������ارات ل��ل��ت��وازن بني
اجلن�سني ب�ش�أن تقلي�ص الفجوة
ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين ب��ك��اف��ة قطاعات
ال���دول���ة ..م����ؤك���د ًة حر�صها على
ت���ع���زي���ز ����ش���راك���ت���ه���ا م����ع املجل�س
خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة لتحقيق
ه��ذا الهدف ملا له من انعكا�سات
�إيجابية على االقت�صاد الوطني
واال�ستدامة املجتمعية وعلى �أداء
هذه ال�شركات نف�سها.
 �شركاء يف امل�س�ؤوليةوجزء من النجاح.
يف ه��ذا التقرير ال��ذي نن�شره يف
جزءين نتناول �أهمية “ الوثيقة”
ور�ؤي����ة ه��ذه امل�ؤ�س�سات الوطنية
وال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ردود االقت�صادي
واالج�����ت�����م�����اع�����ي ل�����ل�����ت�����وازن بني
اجلن�سني ومبادراتها لتعزيز بيئة

العمل الداعمة للنوع االجتماعي
و�آليات تطبيق مرتكزات التقرير
على �أر�ض الواقع.
وق����ال����ت ����س���ع���ادة ���ش��م�����س��ة �صالح
الأم��ي��ن ال���ع���ام مل��ج��ل�����س الإم�����ارات
للتوازن بني اجلن�سني �إن الإعالن
ع��ن ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة ي�أتي
ا�ستكماال مل�سرية اجلهود الكبرية
ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا جم��ل�����س الإم�����ارات
ل��ل��ت��وازن ب�ين اجلن�سني برئا�سة
حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال������وزراء وزي����ر ����ش����ؤون الرئا�سة
�سمو ال�شيخة منال بنت حممد
ب����ن را�����ش����د �آل م���ك���ت���وم لتعزيز
ال����ت����وازن ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين بكافة
ق��ط��اع��ات ال��دول��ة وب��ن��اء �شركات
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع���ل���ى امل�ستويني
املحلي والعاملي فقد �أطلق خالل
ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ال��ع��دي��د من
املبادرات لت�سريع حتقيق الهدف
اخل��ام�����س م���ن �أه������داف التنمية
امل�ستدامة وال��ت��ي يعك�سها املركز
املتقدم للإمارات عاملياً مب�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية وت�صدرها دول
امل��ن��ط��ق��ة يف جم���ال ال���ت���وازن بني
اجلن�سني.
وو�����ص����ف����ت ال���وث���ي���ق���ة باخلطوة
ال��ن��وع��ي��ة يف جم���ال ال���ت���وازن بني
اجلن�سني بالدولة لأن��ه��ا مبادرة
ط���وع���ي���ة م����ن ال���ق���ط���اع اخلا�ص
لتعزيز التوازن بني اجلن�سني يف
م�ؤ�س�ساته مبا يواكب الإجنازات
املتحققة على امل�ستوى احلكومي
م��ت��وق��ع�� ًة ان�����ض��م��ام ال��ك��ث�ير من

ال�������ش���رك���ات �إىل
ال�������ت�������ع�������ه�������د يف
الفرتة املقبلة.
و�أو�����ض����ح����ت �أن
التعهد يت�ضمن
 4ركائز رئي�سية
تت�ضمن امل�ساواة
يف الأج�������������������ور
وال������ت������وظ������ي������ف
وال�ترق��ي��ة على
�أ���س��ا���س امل�ساواة
ب��ي�ن اجلن�سني
مب���������ا يف ذل������ك
امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة ال��ع��ل��ي��ا دمج
م��ن��ظ��ور ال���ت���وازن ب�ي�ن اجلن�سني
يف ال�سيا�سات والربامج احلاكمة
للعمل بال�شركات و�أخرياً التحلي
بال�شفافية.
وذك�����رت �أن ه���ذا ال��ت��ع��ه��د خطوة
ن��وع��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ج����دي����دة ت���ع���زز مكانة
ال���دول���ة ع��امل��ي��اً ح��ي��ث �أن �أهدافه
ب����رف����ع ن�����س��ب��ة مت���ث���ي���ل امل���������ر�أة يف
املنا�صب القيادية تتجاوز النطاق
املحلي �إىل امل�ستويني الإقليمي
والعاملي.
م��ن جهته �أك���د �إب��راه��ي��م الزعبي
الرئي�س التنفيذي لال�ستدامة
يف �شركة ماجد الفطيم القاب�ضة
�إح�����دى ال�����ش��رك��ات امل��وق��ع��ة على
التعهد ال��ت��زام ال�شركة ب�سل�سلة
م���ن امل����ب����ادرات ال���ت���ي ت���رك���ز على
النهو�ض املهني باملواهب الوطنية
�أب���رزه���ا خ��ط��ة لتوظيف � 3آالف
مواطن ومواطنة ي�سعون �إىل بناء
حياتهم املهنية يف القطاع اخلا�ص

خ�لال ال�سنوات
اخل��م�����س املقبلة
ك��م��ا ت�سعى �إىل
مت���ث���ي���ل امل���������ر�أة
بن�سبة  30%يف
جم��ل�����س الإدارة
والأدوار العليا
واملتو�سطة.
من جانبها قالت
ه����دى بوحميد
ال���������رئ���������ي�������������������س
ال������ت������ن������ف������ي������ذي
ل����ل����ت���������س����وي����ق يف
دب��ي القاب�ضة �إن تعزيز التوازن
وتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني هو
مكون رئي�سي للن�سيج املجتمعي
يف الإم�����ارات ..م�شرية �إىل و�ضع
ال��ب�رام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة املختلفة
وط�����ر ِح اجل���وائ���ز ال��ت��ق��دي��ري��ة يف
ال�����ش��رك��ة مم���ا �أ���س��ف��ر ع���ن �إح����راز
ت��ق�� ّدم��اً م��ل��ح��وظ��اً ع��ل��ى م�ستوى
ت���غ���ي�ي�ر وت����ط����وي����ر ال����ع����دي����د من
ال�����س��ي��ا���س��ات املتعلقة بالتوظيف
وال��ت�رق����ي����ات وامل�����زاي�����ا مبختلف
القطاعات �أعمالنا عرب املجموعة
التي ت�شمل  10قطاعات ويعمل
ب��ه��ا �أك�ث�ر م��ن � 20أل���ف ّ
موظف
وموظفة.
ب�������دوره �أع�������رب ل�������ؤي ال�شرفاء
ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف
ج�نرال م��وت��ورز ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري��ق��ي��ا ع���ن اع���ت���زاز ال�شركة
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��ع��ه��د ..
قائال :
“ هدفنا يف ج�نرال م��وت��ورز هو

�أن ن�صبح ال�شركة الأك�ثر �شمو ًال
يف ال����ع����امل م����ن خ��ل��ال ال����ري����ادة
ب�شفافية وم�����س��اءل��ة ف��� ً
��ض�لا عن
ثقافة داخ��ل��ي��ة ق��وي��ة وممار�سات
م�����ك�����ان ال����ع����م����ل ال�����ع�����ادل�����ة بني
اجلن�سني .يف امل�ستقبل”..
م�شرياً �إىل �أن املر�أة ت�شغل حالياً
 % 31من املنا�صب القيادية يف
مكاتب ال�شركة.
�أم�����ا �أول���ي���ف���ي���ا ب��ل��ن��ج��ه��ام النائب
الأول لرئي�س �شركة ما�سرتكارد
ل�ل�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل�����ش��رق �أوروب�����ا
وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا فقالت
�إن العامل املتكافئ هو عامل �أكرث
�شمو ًال..
منوهة ب�أن التوازن بني اجلن�سني
ي��ع��د �أح�����د ال���رك���ائ���ز الأ�سا�سية
ملا�سرتكارد حيث ت�سعى ال�شركة
لإط���ل���اق االق���ت�������ص���اد الن�سائي
ومتكني رائدات الأعمال.
من ناحيته �أكد باتريك هيجينز
م��دي��ر امل����وارد مبجموعة مار�س
ال���ت���ج���اري���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�شرق
الأو���س��ط و�أف��ري��ق��ي��ا  “ :نحن يف
م��ار���س ال��ت��ج��اري��ة ف��خ��ورون جدًا
بال�شراكة مع جمل�س التوازن بني
اجلن�سني .وهدفنا ه��و الو�صول
�إىل ن�سبة  60/40بحلول عام
 2025ع�ب�ر ج��م��ي��ع م�ستويات
م�ؤ�س�ستنا وخا�صة على امل�ستوى
القيادي”.
من جهته قال �أحمد خ�شن رئي�س
�شركة �شنايدر �إلكرتيك مبنطقة
اخلليج �إن التوازن بني اجلن�سني
مي��ث��ل �أول���وي���ة ق�����ص��وى لل�شركة

خالل ا�ستقبال وفد من القن�صلية ال�سورية يف دبي

غرفة ال�شارقة ت�ستعر�ض مع �سوريا الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وتعزيز التبادل التجاري
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
ال��ع�لاق��ات ال��ت��ج��اري��ة واالقت�صادية
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م����ع وف�����د م����ن قن�صلية
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة يف
دب������ي� ،إىل ج���ان���ب زي�������ادة التبادل
التجاري وا�ستعرا�ض �أب��رز الفر�ص
اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل���ت���اح���ة مب���ا يدعم
التعاون االقت�صادي ويعزز ال�شراكة
بني رجال �أعمال الطرفني.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي انعقد
م�ؤخرا يف مقر الغرفة ،بني �سعادة
ع��ب��د اهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
ال�شارقة ،و�سعادة كنان زهر الدين
القن�صل العام للجمهورية العربية
ال�سورية يف دبي والوفد املرافق له،
بح�ضور �سعادة حممد �أحمد �أمني
العو�ضي مدير عام غرفة ال�شارقة،

وعبد العزيز �شطاف م�ساعد املدير
ال��ع��ام ل��ق��ط��اع االت�����ص��ال والأعمال
وعدد من امل�س�ؤولني بالغرفة.

�شراكات ا�ستثمارية
ورح�����ب ����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل �سلطان
ال��ع��وي�����س ب��ال��وف��د ال����زائ����ر ،م�ؤكدا
�أن ال��ل��ق��اء ���س��ي��وف��ر ف��ر���ص��ة لإقامة
�شراكات ا�ستثمارية بني م�ؤ�س�سات
و������ش�����رك�����ات ال����ق����ط����اع اخل�����ا������ص يف
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق�ين ،م�����ش�يرا �إىل
�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود امل�شرتكة
ب��ي�ن ال�������ش���ارق���ة و�����س����وري����ا ل����زي����ادة
حجم التبادل التجاري م��ن خالل
اال���س��ت��ث��م��ارات و�إق���ام���ة امل�شروعات
واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ص املتوفرة
وخ���ا����ص���ة يف ق���ط���اع���ات التطوير
ال��ع��م��راين وال�����س��ي��اح��ة وال�صناعة
وال����زراع����ة وغ�ي�ره���ا ،م�����ش��ددا على
حر�ص الغرفة لتنويع �شراكاتها مع

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
Date 25/ 1/ 2022 Issue No : 13451

70392

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 856/ 2022
)Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC
Respondent: T V S PASSENGERS TRANPORT BY RENTED BUSES
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 49542.95 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner
until an amount of 49542.95 AED remained in their possession, for Murabaha the
vehicle that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the
amount in his debt, but the respondent didn't provide any action
Plate Emirates Plate NO
DUBAI
60556

Code
K

Car Brand
NISSAN ALTEMA

Car Color
White

Car Model
2014

Therefore, we first warn you to pay 49542.95 AED within a maximum of one week
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement
of the amount deposited in the reservation file NO: 2931/2018 order on RAK Court
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

كل الدول ال�سيما العربية ال�شقيقة
ع���ل���ى ك����ل امل�������س���ت���وي���ات ال�صناعية
وال���ت���ج���اري���ة ،ان�����س��ج��ام��ا م���ع ر�ؤيــة
القيـ ــادة الر�شيدة ب�أهمية تعزي ـ ــز

ع�لاق��ات ال�شارقة االقت�صادية مع
الأ���ش��ق��اء ال���ع���رب ،م����ؤك���دا ا�ستعداد
ال��غ��رف��ة ل��ت��ق��دمي ك���ل ���س��ب��ل الدعم
وال���ت�������س���ه���ي�ل�ات ل����رج����ال الأع����م����ال
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. :211/2021/1339-real estate execution
Considered at :4th execution department No:186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No: 635/2020 -partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 154358), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (Real Estate).
– Address : Emirate of Dubai- Airport St- Port Saeed area- Business Point Building
Mezzanine- Office No. 9-Tel: 0504643947- Email : Execution1@omalc.ae - Makkani:
3244594826
Notifiee: 1- Mohammed Haider M Aljarash, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 154358) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Iman Abdullah Al-Manhoushi

ال�����س��وري�ين ال��راغ��ب�ين باال�ستثمار
يف ال�����ش��ارق��ة لال�ستفادة م��ن املزايا
الفريدة والبيئة االقت�صادية املثالية
التي توفرها الإمارة.

متانة العالقات
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���س��ع��ادة ك��ن��ان زهر
ال�����دي�����ن ،ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال���ع�ل�اق���ات
ال�سورية الإماراتية وحر�ص بالده
على تو�سيع التعاون االقت�صادي مع
�إم��ارة ال�شارقة ،وتطوير ال�شراكات
اال�ستثمارية ب�ين القطاع اخلا�ص
يف البلدين يف خمتلف القطاعات
احليوية ،معربا عن �أمله ب�أن ت�ساهم
ه����ذه ال����زي����ارة يف حت��ق��ي��ق معدالت
�أعلى من ال�شراكة مبا يلبي تطلعات
ال��ب��ل��دي��ن ال�شقيقني و�إمكاناتهما
االق����ت���������ص����ادي����ة ،واال�����س����ت����ف����ادة من
الفر�ص اجل��دي��دة لإق��ام��ة امل�شاريع
يف امل���ج���االت ك��اف��ة ،م�����ش�يرا �إىل �أن
ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة ب�ي�ن الإم�������ارات
و����س���وري���ا ���س��ج��ل��ت ح���راك���ا ملحوظا
خالل الفرتة املا�ضية ،متوقعا منو
ت��دف��ق اال���س��ت��ث��م��ارات �إىل الأ�سواق
ال�سورية يف ظل حت�سن الأو�ضاع.
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Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1327-real estate execution
Considered at : 4th execution department No:186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 68/2020-partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 194400), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area-Business Point Building Mezzanine- Office No. 9 -Tel: 0504643947- Email : Execution1@omalc.aeMakkani : 3244594826
Notifiee:1- Isa Ebrahim Isa Alkaabi, his capacity: Defendant
Subject of Notification :has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 194400) to the execution
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this
notification.
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

حم��ل�� ًي��ا وع���امل��� ًي���ا ..و�أن����ه����ا تفخر
بالطريقة التي تراعي بها ثقافة
�شاملة يتم من خاللها متكني كل
من الن�ساء.
ب���دوره �أك���د �ساجنيف ك��ك��ار نائب
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�شركة
يونيليفر ملنطقة ال�شرق الأو�سط
ورو���س��ي��ا و�أوك��ران��ي��ا وبيالرو�سيا
وت��رك��ي��ا �أن ���ض��م��ان ت��ن��وع القوى
ال��ع��ام��ل��ة ه��و �أول���وي���ة ق�����ص��وى يف
ال�������ش���رك���ة مم����ا �أدى �إىل زي�����ادة
ع��دد الن�ساء يف الأدوار الإداري����ة
يف الإم�������������ارات م�����ن % 21.8
يف � 2014إىل % 43.4
يف ..2021الفتا �إىل �أن م�ساواة
امل���������ر�أة �أك���ب���ر ان���ف���ت���اح للتنمية
االجتماعية واالقت�صادي.
من ناحيته �أ�شار ر�شيد فرجاتي
الع�ضو امل��ن��ت��دب يف �شركة ي��و بي
ا�س ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شبه
ال��ق��ارة الهندية و�آ���س��ي��ا الو�سطى
�إىل ال��دع��م ال��ق��وي ال���ذي تقدمه
ال�شركة لدخول رائ��دات الأعمال
�إىل �ساحة ال��ت��ج��ارة العاملية من
خالل برنامج الن�ساء امل�صدرات..
م��ع��رب��اً ع��ن اع��ت��زاز /ي��و ب��ي ا�س/
بتوقيع هذا التعهد.
و�أكد م�س�ؤولو ال�شركات الوطنية
وال��ع��امل��ي��ة رغبتهم يف �أن يكونوا

����ش���رك���اء يف حت���ق���ي���ق م����زي����د من
التقدم بهذا امللف الهام وحر�صهم
على مواكبة الإجن��ازات املتحققة
يف ال���ت���وازن ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين على
م�����س��ت��وى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف
الإمارات التي �ساهمت يف حتقيق
نقلة نوعية يف الرتتيب العاملي
ل��دول��ة الإم����ارات وت�صدرها دول
امل��ن��ط��ق��ة مب����ؤ����ش���رات التناف�سية
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ق��اري��ر املتخ�ص�صة
ح��ي��ث ق��ف��زت �إىل امل��رك��ز الثامن
ع�شر عاملياً واحتلت املركز الأول
ع���رب���ي���اً يف ت��ق��ري��ر امل�������س���اواة بني
اجل��ن�����س�ين  2020ال�����ص��ادر عن
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ك��م��ا ح�����ص��دت امل��رك��ز الأول على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا يف تقرير “املر�أة و�أن�شطة
الأع�����م�����ال وال����ق����ان����ون ”2021
ال�صادر عن البنك الدويل واملركز
الأول ع��رب��ي��اً يف ت��ق��ري��ر الفجوة
بني اجلن�سني ال�صادر عن املنتدى
االق����ت���������ص����ادي ال���ع���امل���ي 2021
وح��ق��ق��ت امل���رك���ز الأول ع��امل��ي��اً يف
 9م���ؤ���ش��رات تناف�سية مرتبطة
مب��دى التقدم يف حتقيق الهدف
اخل��ام�����س م���ن �أه������داف التنمية
امل�����س��ت��دام��ة امل��ع��ن��ي ب��ال��ت��وازن بني
اجلن�سني خالل .2021

تفاهم بني احتاد الغرف وغرفة
التجارة وامل�شاريع وال�صناعة يف مالطا

•• ابوظبي-وام:

وق��ع احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة بدولة الإم���ارات مذكرة تفاهم مع
غرفة التجارة وامل�شاريع وال�صناعة بجمهورية مالطا ،بهدف ت�شجيع
وتو�سيع ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري وال�����ص��ن��اع��ي ،وتفعيل عالقات
�أ�صحاب الأعمال وال�شركات التجارية وال�صناعية يف كل من دولة الإمارات
ومالطا ،وذلك وفقاً للقوانني ال�سارية يف كال البلدين.
وقع االتفاقية �سعادة عبداهلل حممد املزروعي ،رئي�س احتاد غرف التجارة
وال�صناعة بالدولة و�سعادة ماري�سا زويرب ،رئي�سة غرفة التجارة وامل�شاريع
وال�صناعة بجمهورية مالطا ،وذلك بح�ضور معايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي ،وزير دولة للتجارة اخلارجية ،و�سعادة ماريا كاميلريي كاليجا،
�سفرية جمهورية مالطا ل��دى ال��دول��ة ،و�سعادة حميد حممد ب��ن �سامل،
الأمني العام الحتاد الغرف الإماراتية.
و�أك��د �سعادة عبداهلل حممد امل��زروع��ي� ،أن مذكرة التفاهم ت�أتي يف �إطار
اجلهود التي يبذلها احت��اد غرف الإم���ارات ،لتعميق التعاون بني القطاع
اخلا�ص الإماراتي ونظرائه يف الدول الأخرى ،مبدياً تطلعه اىل �أن ت�سهم
هذه املذكرة يف الو�صول �إىل �آفاق رحبة من التعاون التجاري واال�ستثماري
امل�شرتك .و�أ�شار املزروعي �إىل �أن احتاد غرف الإمارات �سيوا�صل العمل على
تعميق ات�صاالته مع غرفة التجارة وامل�شاريع وال�صناعة بجمهورية مالطا،
وتن�سيق العمل امل�شرتك من �أجل تبادل الزيارات واملعلومات حول الفعاليات
االقت�صادية والأن�شطة التجارية التي املتاحة يف كال البلدين.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 25/ 1/ 2022 Issue No : 13451

70392

Dubai first instance courts
Notification by Publication of payment
In execution No.1929/2021/208- civil execution
Considered at : sixth execution circuit No. 227
Execution subject: Execution of the judgment rendered in Case No. 2021/5100/544
)Muscat court - Sultanate of Oman, paying the executive amount of (1.171.233 AED
including charges and expenses.
plaintiff: Marwan Mohieldin Al-Zaim
Address: Kifah Al Zaabi Advocates and Legal Consultants- UAE Corniche Albuhaira
-Almajaz 3- Al Ferdan center next to Al Buhaira police station - office 203
Represented by: Kifah Muhammad Nasser Muhammad Al-Shahsi Al-Zaabi.
To be announced : 1- Muhammad Karim Karima: the defendant
Notification Subject: The above-mentioned executive lawsuit has been brought against
you, and you are obligated to pay the executed amount, which is (1171233) dirhams,
to the plaintiff or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of
publishing this announcement.
Prepared by : Iman Abdullah Al-Manouche
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EAT 180832

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  KAYISHHAباللغة الإجنليزية حتتها كلمة كيّ�شها باللغة
العربية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
�إن�شاء املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب �أو التجميع ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARVANAAباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180836
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364754تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364016تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،وجميع اخلدمات
الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARVANAAباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179932
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363531تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية،
عرو�ض �سينمائية ،خدمات الت�صوير الرقمي� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت ،معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم� ،إنتاج الأفالم ،خدمات
العرو�ض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ،عر�ض متثيليات حية ،الت�صوير بامليكروفلم ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية،
توفري جتهيزات دُور ال�سينما ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرايف ،تنظيم حفالت (ترفيه)،
�إنتاج و�إعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
الرتفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�سينمائي ،ت�أجري م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،توفري
ت�سهيالت الرتفيه ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو الرقمية ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري
�أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو �ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجريبروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري
م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو ،ت�أجري �أ�شرطة الفيديو ،خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية،
ا�ستديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،ن�شر وكتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفيه) ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،الرتجمة� ،إعداد �أ�شرطة الفيديو� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�سجيل �أ�شرطة الفيديو ،تنظيم
املباريات (ترفيه) ،خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية ،تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي ،خدمات الرتفيه ال�سمعي،
خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�صرية لغايات الرتفيه ،الرتفيه التفاعلي ،تنظيم الأحداث الرتفيهية� ،إعداد الربامج الرتفيهية
للبث ،توفري ت�سهيالت للرتفيه ،خدمات الرتفيه عرب �ألعاب الفيديو والكمبيوتر ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة (من �شبكة
حا�سوب) �أو من خالل �أي �شبكة ات�صال �أخرى ،توزيع م�سل�سالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�ستقلة� ،إخراج برامج
الإذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج الأنباء للراديو �أو التلفزيون ،توفري املطبوعات الإكرتونية الفورية (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية ،توفري معلومات عن الأنباء ،اخلدمات التي هدفها الأ�سا�سي الرتفيه �أو الت�سلية �أو
اال�ستجمام ،عرو�ض الأعمال الفنية �أو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية �أو ترفيهية �أو تعليمية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك
خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180834
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364733تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة كيّ�شها باللغة العربية على ميينها ر�سم تعبريي ل�شكل �سيارة
والعالمة ب�أكملها داخل م�ستطيل �أ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180793

EAT 180835
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364736تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Kayishhaباللغة الإجنليزية وعلى ي�سارها ر�سم تعبريي
ل�شكل �سيارة والعالمة ب�أكملها داخل م�ستطيل �أ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180794

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364020تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364728تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

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

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

EAT 180833
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364730تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة كيّ�شها باللغة العربية على ميينها ر�سم تعبريي ل�شكل �سيارة
والعالمة ب�أكملها داخل م�ستطيل �أ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  KAYISHHAباللغة الإجنليزية حتتها كلمة كيّ�شها باللغة
العربية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

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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EAT 180847

EAT 180839

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364769تاريخ2021/11/16 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364150تاريخ2021/11/10 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARNABباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182265
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366038تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة كمبيوتر ،برجميات كمبيوتر ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة تعليم� ،أجهزة
ذاكرات كمبيوتر ،برامج كمبيوتر ،لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ،برامج لت�شغيل الكمبيوتر� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر،
برجميات �ألعاب الكمبيوتر ،من�صات برجميات الكمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية متكاملة باللغة
العربية وحتتها  MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة
�أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182269
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366048تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير
عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم وتطوير و�صيانة �أنظمة الكمبيوتر ،حتليل البيانات التقنية بوا�سطة الكمبيوتر،
اختبار �أو فح�ص �أو بحث اخلوادم و�أجهزة الكمبيوتر الأخرى وبرامج الكمبيوتر ،حتميل وحتديث و�صيانة برجميات الكمبيوتر،
برجمة الكمبيوتر للآخرين ،برجمة الكمبيوتر� ،صيانة برجميات الكمبيوتر ،حتليل �أنظمة الكمبيوتر ،ت�صميم �أنظمة الكمبيوتر،
اال�ست�شارات املتعلقة بربجميات الكمبيوتر ،خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات ،اال�ست�شارات املتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر،
اال�ست�شارات املتعلقة ب�أمن الكمبيوتر ،اال�ست�شارات يف جمال ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات يف جمال توفري الطاقة،
حتويل البيانات �أو الوثائق من �أو�ساط مادية �إىل �إلكرتونية ،حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته (بخالف التحويل املادي)،
�إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين� ،إن�شاء وت�صميم فهار�س املعلومات �أ�سا�سها املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين،
خدمات تكنولوجيا املعلومات ،ا�ست�شارات �أمن البيانات ،خدمات ت�شفري البيانات ،تطوير من�صات الكمبيوتر ،ن�سخ برامج الكمبيوتر،
تخزين البيانات االلكرتونية ،احلو�سبة ال�سحابية ،ت�أجري �أجهزة الكمبيوتر ،ت�أجري برجميات الكمبيوتر ،توفري برامج الكمبيوتر
امل�صممة ح�سب موا�صفات الآخرين ،االختبار �أو الأبحاث على الآالت والأجهزة والأدوات ،توفري ا�ستخدام م�ؤقت للتطبيقات التي
�أ�سا�سها الويب لوظائف احل�ساب ،توفري برامج كمبيوتر يف �شبكات البيانات ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،تفعيل مواقع االنرتنت على
الكمبيوتر ،ا�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات ،توفري املعلومات عن تكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب مواقع االنرتنت ،تفعيل وت�أجري
م�ساحات الذاكرة ،حتميل برجميات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات �أمن االنرتنت ،مراقبة �أنظمة �أجهزة الكمبيوتر من خالل الو�صول �إليها
عن بُعد ،مراقبة �أنظمة �أجهزة الكمبيوتر للك�شف عن الأعطال ،مراقبة �أنظمة �أجهزة الكمبيوتر للك�شف عن الو�صول غري امل�صرح
به �أو اخرتاق البيانات ،الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع ،خدمات تكنولوجيا املعلومات اخلارجية ،برجميات كخدمة ،من�صات
كخدمة ،بُنى حتية كخدمة ،ا�سرتجاع بيانات الكمبيوتر� ،أبحاث وتطوير املنتجات اجلديدة للآخرين� ،أبحاث يف جمال تكنولوجيا
االت�صاالت ،تفعيل اخلوادم ،حتديث برجميات الكمبيوتر ،ت�أجري خوادم ال�شبكة ،ا�ست�شارات ت�صميم املواقع االنرتنت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية متكاملة باللغة العربية وحتتها
 MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة �أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل،
وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخل��دم��ات العلمية والتقنية وخ��دم��ات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خ��دم��ات التحاليل والأبحاث
ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  BuyAnyCarباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 181050

EAT 180838
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364759تاريخ2021/11/16 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 180837
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364755تاريخ2021/11/09 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  BuyAnyCarباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 181049

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Kayishhaباللغة الإجنليزية وعلى ي�سارها ر�سم تعبريي
ل�شكل �سيارة والعالمة ب�أكملها داخل م�ستطيل �أ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 181048

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364171تاريخ2021/11/10 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364170تاريخ2021/11/10 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364161تاريخ2021/11/10 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخل��دم��ات العلمية والتقنية وخ��دم��ات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خ��دم��ات التحاليل والأبحاث
ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARNABباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة37:
�إن�شاء املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب �أو التجميع ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARNABباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإع�لان� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،وجميع اخلدمات
الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  CARNABباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182268

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182267

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182266

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366047تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366046تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366041تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�����ص��االت ،ت�أجري زم��ن الو�صول �إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية ،توفري الو�صول �إىل قواعد البيانات،
االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب
الكمبيوتر ،تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر� ،إر�سال الربيد االلكرتوين� ،إر�سال
امللفات الرقمية ،توفري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكات كمبيوتر عاملية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية
متكاملة باللغة العربية وحتتها  MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز
مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة �أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي� ،إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
�إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،توجيه الأعمال ،تطوير الأعمال� ،أبحاث ال�سوق ،خدمات معاجلة
البيانات ،خدمات الإعالن والدعاية ،حتليل بيانات الأعمال ،درا�سات ال�سوق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية
متكاملة باللغة العربية وحتتها  MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز
مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة �أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية
متكاملة باللغة العربية وحتتها  MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز
مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة �أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

31
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 175623

EAT 172965

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364805تاريخ2021/11/17 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :باليا هولدينغ كوربوري�شن
وع��ن��وان��ه :ي��ون��ت ب��ي �سويت  547 ،302وي�ست � 27سرتيت ،ن��ي��وي��ورك ،ان واي  ، 10001ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364803تاريخ2021/11/17 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 939 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون واخل��دم��ات امل�صرفية ،اخل��دم��ات امل�صرفية ب��الإن�ترن��ت ،اخل��دم��ات امل�صرفية بالهاتف ،اخلدمات
امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية ،معلومات الأعمال امل�صرفية،
خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة
املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات
بطاقات الدين ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار الأم��وال ،حتويل
الأم��وال الكرتونياً ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات
�شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني
على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات حفظ ال��ودائ��ع ،بنوك التوفري ،خدمات ح�سابات البنوك ،خدمات
معلومات ح�سابات البنوك ،اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بالأعمال عرب االنرتنت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FLEXIPAYباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32:
م�شروبات خفيفة ،ع�صائر ،م�شروبات غري كحولية.
و�صف العالمة :عالمة  CASA DRAGONESعبارة عن ر�سم لدائرة باللون الأزرق وحمددة
باللون الذهبي بها كلمات  CASA DRAGONESباللغة الإ�سبانية بخط منحني باللون الأبي�ض
بداخلها دائرة �صغرية باللون الأبي�ض وحمددة باللون الذهبي بها الرقم  16باللون الذهبي وفوق الدائرة
ر�سم مميز لطائر الن�سر باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 179935
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363540تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�صاالت ،الإذاع��ة بالراديو والبث بالتلفزيون ،الإت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية و�شبكات الألياف
الب�صرية والربقيات والتلفون ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،معلومات حول االت�صاالت ،وكاالت
الأنباء ،توفري قنوات �إت�صال للت�سوق عن بعد ،توفري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوب دولية ،ت�أجري
معدات االت�صال و�أنظمة االت�صال الال�سلكي ومعدات البث عرب الأقمار ال�صناعية ،الإجتماعات عن بُعد،
خدمات االت�صال الال�سلكي ،خدمات البث والإر�سال عرب الكبالت والأقمار ال�صناعية ،خدمات الإت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية ،معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�سلكية ،توجيه وربط االت�صاالت� ،إر�سال
معلومات الن�صو�ص املرئية والن�صو�ص عن بعد ،خدمات الربيد ال�صوتي ،خدمات البث والإر�سال املرئي،
خدمات االت�صال املرئي ،خدمات �إر�سال الر�سائل املرئية ،خدمات �سلكية ،جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة
�أ�سا�سية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات راديو الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180309
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363379تاريخ2021/11/01 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :كوم�سكوب تكنولوجيز ال ال �سي
وعنوانه 1100 :كوم�سكوب بلي�س  ،ا�س �إي هيكوري  ،نورث كارولينا  ، 28602الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة �شبكات االت�صاالت والبيانات حتديدًا �أجهزة لنقل وجتميع ال�صوت والبيانات وات�صاالت الفيديو عرب
البنى التحتية لل�شبكات املتعددة وبروتوكوالت االت�صاالت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة MOSAICباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 182270
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366049تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  -10برج �أي بي �أي �سي� ،شارع املرور� ،ص.ب� ، 8230.أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية
�أو احليوانات ،خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب،
طب الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز ال�صحية ،دُور العجزة واملقعدين ،م�ست�شفيات ،خدمات الإخ�صاب
خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور التمري�ض ،خدمات فنيي
الب�صريات ،خ��دم��ات ال�صيادلة لتح�ضري الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،ال��ع�لاج الطبيعي ،اجلراحة
التقوميية ،خدمات علماء النف�س ،خدمات العالج� ،إع��ادة ت�أهيل مر�ضى الإي��ذاء اجل�سدي ،ت�أجري مرافق
�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية
متكاملة باللغة العربية وحتتها  MALAFFI CONNECTEDباللغة الإجنليزية بخط مميز
مكتوب ب�شكل دائري داخل دائرة �أو�سطها مٌ ظلل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 179934

EAT 179933

EAT 178520

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363538تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان ووك���االت ال��دع��اي��ة والإع��ل�ان وال��دع��اي��ة والإع��ل�ان بالطلب ال�بري��دي وحت��دي��ث مواد
الدعاية والإع�ل�ان وت���أج�ير امل�ساحات الإع�لان��ي��ة� ،إ�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع��م��ال ،توجيه الأع��م��ال ،تفعيل
الن�شاط املكتبي ،تقييم الأعمال ،تنظيم الإ�شرتاك يف ال�صحف ،تنظيم الإ�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل ،جتميع املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية ،الإدارة
التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين� ،أبحاث الت�سويق ،خدمات �إقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة
يف ال�صحف ،الإعالن والدعاية املبا�شرة ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإع�لان ،الدعاية والإع�لان ،وك��االت الدعاية والإع�لان� ،إع��داد �أعمدة الدعاية والإع�لان ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،الإعالن عرب الراديو ،الدعاية والإعالن بالتلفزيون ،الدعاية والإعالن عرب
التلفزيون ،الإ�ستفتاء و�إ�ستطالع الآراء� ،إدارة و�إجراء اال�ستفتاءات وا�ستطالعات الآراء العامة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات راديو الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363534تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برجميات
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة ت�سلية معدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية ،جميع برامج
وبرجميات الكمبيوتر بغ�ض النظر عن و�سائط الت�سجيل �أو و�سائل الن�شر� ،أي ،برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية
�أو مت تنزيلها م��ن �شبكة حا�سوب ع��ن بعد� ،آل��ي��ات تعمل بالنقد لأج��ه��زة التلفزيون� ،أج��ه��زة ت�شغيل الأق��را���ص املدجمة،
�أق��را���ص مدجمة )�سمعية ب�صرية(� ،أق��را���ص مدجمة )ل��ذاك��رة ال��ق��راءة فقط( ،برامج �ألعاب كمبيوتر� ،أجهزة للألعاب
املعدة لال�ستخدام مع �شا�شات عر�ض �أو �شا�شات مراقبة خارجية� ،أقرا�ص وبرامج وبرجميات �ألعاب الكمبيوتر ،برامج
�ألعاب الكمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب الكمبيوتر م�سجلة على �أ�شرطة )برجميات( ،برامج الكمبيوتر
للتلفزيون التفاعلي والألعاب و�/أو امل�سابقات التفاعلية ،برامج وبرجميات الألعاب االلكرتونية ،برامج �ألعاب الكمبيوتر
متعددة الو�سائط التفاعلية� ،ألعاب الفيديو املربجمة )برجميات( ،الهواتف املتحركة� ،أجهزة االت�صاالت املتحركة ،بطاريات
الهواتف املتحركة ،طرفيات االت�صاالت املتحركة� ،أط��واق للهواتف املتحركة ،علب للهواتف املتحركة ،نغمات رنني قابلة
للتنزيل للهواتف املتحركة� ،أجهزة لال�ستعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات راديو الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :365135تاريخ2021/11/22 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فليك�سريوم ا�س دي ان .بي �إت�ش دي.
وعنوانه ، 2-22 :جاالن بيه جيه يو � 8/3إيه  ،باندار دامان�سارا بريدانا  47820 ،بيتالينغ جايا � ،سيالنغور
 ،ماليزيا .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية االت�صال بالهاتف اخللوي ،االت�صال بالتلفونات ،االت�صال
عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر ،توفري املعلومات يف جمال االت�صاالت،
�إر�سال الر�سائل ،توفري الو�صول �إىل قواعد البيانات ،توفري غرف الدرد�شة عرب االنرتنت ،تقدمي االت�صاالت
عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر ،توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�سوق عن بعد ،توفري �إمكانية
تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكات كمبيوتر عاملية ،ت�أجري معدات االت�صال ،البث �أو االر�سال عرب الأقمار ال�صناعية،
دفق البيانات ،خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،خدمات االت�صاالت� ،إر�سال امللفات الرقمية ،البث
الال�سلكي� ،إر�سال الفيدوهات والأف�لام وال�صور والت�صاوير والن�صو�ص وال�صور الفوتوغرافية والألعاب
واملحتوى املتولد من امل�ستخدم واملحتوى ال�صوتي واملعلومات عرب االنرتنت ،توفري و�صول للمعلومات عرب
�شبكات البيانات ،توفري و�صول �إىل االنرتنت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FLEXIROAMباللغة الإجنليزية بخط مميز .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

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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EAT 181339
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364708تاريخ2021/11/16 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :هارمان �إنرتنا�شيونال �إند�سرتيز� ،إنكوربوريتد
وعنوانه 8500 :بالبوا بوليفارد  ،نورثريدج � ،سي �أيه  ، 91329الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
حزم بطاريات� ،أجهزة �شحن للبطاريات ،بطاريات� ،أجهزة �شحن للبطاريات التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،بطاريات �شم�سية ،بطاريات
تعمل بالطاقة ال�شم�سية قابلة لإعادة ال�شحن ،كابالت طاقة ،كابالت ال�شحن الكهربائي ،كابالت بيانات ،كابالت �صوت� ،أ�شرطة طاقة،
�أدوات واقية من التغري املفاجئ ،لوحات مفاتيح ،ف�أرة ،كامريات ويب ،كامريات فيديو� ،أدوات حتكم بالإ�ضاءة� ،أجهزة �إ�ضاءة اللتقاط
ال�صور والفيديو� ،أ�ضواء كهربائية لال�ستخدام يف الت�صوير الفوتوغرايف بجودة احرتافية� ،أ�ضواء لال�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر
وكامريات الفيديو� ،صمامات ثنائية باعثة لل�ضوء (ال ئي دي)� ،سماعات الر�أ�س� ،سماعات الأذن ،مكربات �صوت ،مكربات �صوت
ال�سلكية ،ميكروفونات ،مكربات لل�صوت ،وحدات نقل ال�صوت ،حموالت لل�صوت والفيديو ،حماور للنواقل التتابعية امل�شرتكة (يو
ا�س بي) ،حموالت للنواقل التتابعية امل�شرتكة (يو ا�س بي) ،منافذ �شحن للنواقل التتابعية امل�شرتكة (يو ا�س بي) ،حمطات حموالت
للكمبيوتر ،منا�صب مُعدة لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف املتحركة� ،أربطة لأجهزة
الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف املتحركة� ،أغطية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية
و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف املتحركة ،علب حمل وحامالت وعلب واقية ومنا�صب تتميز مبو�صالت للتزويد بالطاقة
وحموالت ومكربات �صوت و�أجهزة �شحن للبطاريات وخا�صة مُعدة لال�ستخدام مع �أجهزة الكرتونية رقمية حممولة حتديدًا �أجهزة
الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف املتحركة� ،أجهزة التحكم بال�صوت حتديدًا امل�ساعدات الرقمية
ال�شخ�صية وحماور الت�شغيل الآيل املنزيل املتكونة من مكربات ال�صوت التي يتم تفعيلها بال�صوت و�أجهزة وبرجميات الكمبيوتر
للتحكم يف الأجهزة املت�صلة بال�شبكة يف انرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) وت�شغيل �أجهزة الإ�ضاءة املت�صلة بالإنرتنت و�أجهزة الأمن املنزيل،
�أجهزة التحكم بالت�شغيل الآيل املنزيل و�أجهزة املعلومات التي يتم التحكم فيها بال�صوت و�أجهزة امل�ساعدات ال�شخ�صية التي يتم
التحكم فيها بال�صوت التي تدمج خدمات مقدمة عرب التطبيقات وتطبيقات الربجميات ومكربات ال�صوت الذكية املت�صلة بال�سحابة
والتي يتم التحكم فيها بال�صوت� ،أجهزة كمبيوتر و�أجهزة حتكم عن بعد للتحكم بت�شغيل �أجهزة التلفزيون و�شا�شات الفيديو و�أجهزة
اال�ستقبال الرقمي وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت والفيديو والو�سائط وم�شغالت الألعاب و�أنظمة الرتفيه و�أنظمة امل�سرح املنزيل
وحماور الت�شغيل الآيل املنزيل و�أجهزة و�شا�شات عر�ض الكرتونية ا�ستهالكية ،برجميات كمبيوتر م�ستخدمة للتحكم باملعلومات
التي يتم التحكم فيها بال�صوت و�أجهزة امل�ساعدات الرقمية حتديدًا مكربات ال�صوت الذكية املت�صلة بال�سحابة والتي يتم التحكم فيها
بال�صوت مع �إمكانات امل�ساعدات ال�شخ�صية الرقمية االفرتا�ضية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  InfinityLABباللغة الإجنليزية بخط مميز على ي�سارها رمز الالنهاية بطريقة
مميزة والعالمة ب�أكملها باللونني الأ�سود والأخ�ضر الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل،
وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451
EAT 182430
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366126تاريخ2021/12/07 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة18:
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري ال��واردة يف فئات �أخرى،
جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب ال�سفرية ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط
و�أطقم احليوانات وال�سروج.
و�����ص����ف ال����ع��ل�ام����ة :ال����ع��ل�ام����ة ع����ب����ارة ع����ن ك���ل���م���ة  ECOLITEحت���ت���ه���ا ر�����س����م مل����رب����ع ب����ه كلمتي
 SUSTAINABLE MATERIALSبينهما ر�سم لثالث �أوراق �شجر ب�شكل دائري وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 180841

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364779تاريخ2021/11/16 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخل��دم��ات العلمية والتقنية وخ��دم��ات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خ��دم��ات التحاليل والأبحاث
ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SellAnyCarباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 180840
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :364773تاريخ2021/11/16 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :سيالنيكار.كوم (م.م.ح)
وعنوانه� :ص.ب  ، 120123ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،وجميع
املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SellAnyCarباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 181756
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366035تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ف�صيلو فازهايل
وعنوانه� :ص.ب ، 96157 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،الت�سلية ،خدمات النوادي (للرتفيه
�أو التعليم) ،التدريب الريا�ضي� ،إقامة درو���س لياقة بدنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي
ال�صحية (خدمات تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة) ،خدمات مع�سكرات العطالت (للرتفيه)،
تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفيه) ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافية �أو التعليمية ،تنظيم
املباريات الريا�ضية ،خدمات التدريب ال�شخ�صي (التدريب على اللياقة البدنية) ،الرتبية البدنية ،التدريب
العملي (�إ�ستعرا�ض) ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،توفري ت�سهيالت ا�ستجمامية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا
املركبات ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري مرافق الإ�ستادات ،ت�أجري مالعب التن�س ،خدمات املع�سكرات
الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،التدريب العملي (�إ�ستعرا�ض) ،التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية �أو
تدريبية)� ،إعادة التدريب املهني ،معلومات عن الرتبية والتعليم واال�ستجمام والرتفيه.
و���ص��ف ال��ع�لام��ة :ال��ع�لام��ة ع��ب��ارة ع��ن ك��ل��م��ة  PUCAب��خ��ط وط��ري��ق��ة مم��ي��زة حت��ت��ه��ا كلمتي PRO
 TENNISداخل ر�سم مل�ستطيل بينهما دائرة بها ر�سم مل�ضربي تن�س وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون املالية  ،ال�ش�ؤون النقدية  ،اال�ست�شارات املالية  ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،
املعلومات املالية  ،الإدارة املالية  ،اخلدمات التمويلية  ،ا�ستثمار الأم��وال  ،القرو�ض املق�سطة  ،القرو�ض املالية ،
التمويل التباديل  ،اخلدمات املالية التي تعمل بالبطاقات  ،توفري البطاقات وال�سندات املدفوعة م�سبقاً  ،خدمات
بطاقات النقد  ،خدمات بطاقات ال�شحن  ،اخلدمات امل�صرفية التي ميكن الو�صول �إليها من خالل البطاقات ،
اخلدمات املالية املتعلقة ببطاقات البنوك  ،معاجلة الدفعات التي تتم من خالل بطاقات ال�شحن  ،ا�ستثمار ر�ؤو�س
الأم���وال  ،جمع التربعات اخلريية  ،الكفاالت املالية  ،التمويل اجلماعي  ،خدمات جمع التربعات عرب املواقع
االلكرتونية للتمويل اجلماعي  ،اخلدمات امل�صرفية املتعلقة باال�ستثمار  ،معلومات عن اال�ستثمار � ،إدارة اال�ستثمار
 ،اال�ست�شارات املتعلقة باال�ستثمار  ،حتليل اال�ستثمار  ،اال�ستثمار املايل  ،خدمات اال�ستثمار  ،خدمات بنوك اال�ستثمار
 ،خدمات �صناديق اال�ستثمار  ،القرو�ض املالية املتعلقة بالتجارة  ،خدمات الدفع التجاري االلكرتوين  ،خدمات
الدفع املايل.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  .investnationباللغة الإجنليزية باللونني الأ�سود و الأ�صفر.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :363541تاريخ2021/11/02 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :تاور ميديا مدل اي�سـت منطقة حرة  -ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب ، 500765 .مدينة دبي للإعالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية،
عرو�ض �سينمائية ،خدمات الت�صوير الرقمي� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت ،معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم� ،إنتاج الأفالم ،خدمات
العرو�ض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ،عر�ض متثيليات حية ،الت�صوير بامليكروفلم ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية،
توفري جتهيزات دُور ال�سينما ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرايف ،تنظيم حفالت (ترفيه)،
�إنتاج و�إعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
الرتفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�سينمائي ،ت�أجري م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،توفري
ت�سهيالت الرتفيه ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو الرقمية ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري
�أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو �ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجريبروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري
م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفيديو ،ت�أجري �أ�شرطة الفيديو ،خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية،
ا�ستديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،ن�شر وكتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت
التذاكر (ترفيه) ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،الرتجمة� ،إعداد �أ�شرطة الفيديو� ،إنتاج �أفالم الفيديو ،ت�سجيل �أ�شرطة الفيديو ،تنظيم
املباريات (ترفيه) ،خدمات مو�سيقى الر�سوم املتحركة الرتفيهية ،تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي ،خدمات الرتفيه ال�سمعي،
خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�صرية لغايات الرتفيه ،الرتفيه التفاعلي ،تنظيم الأحداث الرتفيهية� ،إعداد الربامج الرتفيهية
للبث ،توفري ت�سهيالت للرتفيه ،خدمات الرتفيه عرب �ألعاب الفيديو والكمبيوتر ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة (من �شبكة
حا�سوب) �أو من خالل �أي �شبكة ات�صال �أخرى ،توزيع م�سل�سالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�ستقلة� ،إخراج برامج
الإذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج الأنباء للراديو �أو التلفزيون ،توفري املطبوعات الإكرتونية الفورية (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية ،توفري معلومات عن الأنباء ،اخلدمات التي هدفها الأ�سا�سي الرتفيه �أو الت�سلية �أو
اال�ستجمام ،عرو�ض الأعمال الفنية �أو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية �أو ترفيهية �أو تعليمية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات راديو الآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك
خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 181755
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366033تاريخ2021/12/06 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ف�صيلو فازهايل
وعنوانه� :ص.ب ، 96157 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 181533
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :365140تاريخ2021/11/22 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ريتايل ورلد ليمتد وعنوانه :ليفل  ، 1بامل جروف هاو�س  ،ويكهامز كاي  ، 1رود تاون  ،تورتوال ،
اجلزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات بطاقات الوالء،
تنظيم وا�ست�شارات الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني ،امل�ساعدة يف الإدارة التجارية
�أو �إدارة البيع بالتجزئة� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،ترويج املبيعات (للآخرين) ،بحث الكفاالت،
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة ،و�إدارة وت�شغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FOSCHERباللغة الإجنليزية فوقها من الي�سار ر�سومات
هند�سية مميزة على �شكل مثلث.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 182506
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366737تاريخ2021/12/15 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أف �أت�ش كابيتال �ش.م.خ.
وعنوانه :مكتب  ،202الطابق الأول ،بناية حممد حمد حممد البادي الظاهري� ،شارع زايد الأول ( اخلالدية)،
�ص.ب� ،7808 .أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 179936

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم حمدد ل�شكل بيت حتته كلمة  homecentreباللون الأ�سود
على ميينه ر�سم مزخرف ل�شكل بيت باللون الذهبي حتته كلمة  homecentreباللون الرمادي وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25يناير  2022العدد 13451

EAT 182432
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366133تاريخ2021/12/07 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�����ص����ف ال����ع��ل�ام����ة :ال����ع��ل�ام����ة ع����ب����ارة ع����ن ك���ل���م���ة  ECOLITEحت���ت���ه���ا ر�����س����م مل����رب����ع ب����ه كلمتي
 SUSTAINABLE MATERIALSبينهما ر�سم لثالث �أوراق �شجر ب�شكل دائري وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 182431
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :366129تاريخ2021/12/07 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
و�����ص����ف ال����ع��ل�ام����ة :ال����ع��ل�ام����ة ع����ب����ارة ع����ن ك���ل���م���ة  ECOLITEحت���ت���ه���ا ر�����س����م مل����رب����ع ب����ه كلمتي
 SUSTAINABLE MATERIALSبينهما ر�سم لثالث �أوراق �شجر ب�شكل دائري وجميع
الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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دعوة حل�ضور
االجتماع الثاين للخربة
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

املعلن �إليها /
املدعي عليها  /ليدينغام درايك �سوليو�شونز (م د م �س)
يف الدعوى رقم ( )2021/3915جتاري جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني
املوافق  2022/1/31يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا لعقد الإجتماع الثاين للخربة عن بعد
وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.comتليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري  /عبدالرحمن �أحمد عبدالرحمن ال حممد
رقم القيد مبحاكم دبي 195

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  2021/388تنفيذ
�إىل املحكوم عليه  :عارف عبداملجيد يو�سف البلو�شي
املنفذ �ضدها الثانية  :جمدولني توفيق ابراهيم الطاهر
حيث �أنه قد �صدر احلكم يف الدعوى � 112/2021ضدكما ل�صالح املدعي
حممد عبداملنعم �ضهري  -اجلن�سية فل�سطني
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  34342درهم بالإ�ضافة اىل ما ي�ستجد من م�صاريف.
لذلك انتما مكلفان 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�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة
يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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تغيري ا�سـم  /يون�س علي �سيف علي اخليلي

تقدم املواطن (يون�س علي �سيف علي اخليلى) بطلب
اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري
ا�سمه من (يون�س) اىل(م�سلم)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0045483
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :ابراهيم بن �أحمد حممد النقبي  -اجلن�سية :
الإمارات �إىل الطرف الثاين  :احمد جا�سم حممد علي القوا�ضي احلمادي  ،اجلن�سية :
الإمارات باال�سم التجاري (كافترييا فالفل الدمياطي) ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات
احلفيفة (كافترييا)) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة
رخ�صة مهنية رقم  558078ال�صادرة بتاريخ  2008/10/9يف دائرة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197

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

ا�سم امل�صفي  :ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
ال��ع��ن��وان  :مكتب رق��م  - 1101ا���س��ك��وت ب���ارك بالي�س ��� -ش��ارع ال�شيخ زاي���د  -املركز
التجاري  - 1الهاتف  04-8768662 :حممول  0555578859 :مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
انوار ال�صحراء لرتكيب اجهزة الطاقة ال�شم�سية �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/12/26واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/12/26وعلى 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

�إعالن �إجتماع خربة
70540

�إعالن بالن�شر
�أعمـال اخلبـرة احل�سابيـة
يف الدعـوى رقـم  2966/2021جتــاري جـزئي
املدعى عليهـا  /اي�سيـل غـروب �إم اي م.د.م�.س.
ب��الإ���ش��ارة للمو�ضوع �أع�لاه وعطفاً على ق��رار حمكمة دب��ي تعييني خبرياً ح�سابياً يف ال��دع��وى املذكورة
�أع�لاه مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي بتاريخ  ،2021/10/14يقت�ضي عليكم او
من ميثلكم قانونـا مراجعة اخلبري احل�سابي /م�صعب من�صـور عـبـر و�سـائـل االت�صال التاليـة �( :أمانة
حما�سبون قانونيون  -دبي  -القرهود  -بناية بنك ال�شارقة  -مكتب  )301هاتف رقم ،04-2868836
فاك�س رقم  ،04-2868837بريد الكرتوين court@amanacac.ae
وذل��ك ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  26/01/2022لتقدمي كافة وجميع م��ا لديكم م��ن �أوراق و م�ستندات
بخ�صو�ص مو�ضوع الدعوى ،وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي يف موعد �أق�صاه �سبعة �أيام من تاريخ
ن�شر هذا الإع�لان عرب و�سائل االت�صال املذكورة �أع�لاه وذل��ك ال�ستالم لتقدمي كافة وجميع امل�ستندات
مو�ضـوع الدعـوى.
اخلبري احل�سابي  /م�صعب من�صور

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

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

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

يف الدعوى رقم  2021/3915جتاري جزئي  -دبي

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
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العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70197

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

ا�سم ال�شركة  :انوار ال�صحراء لرتكيب اجهزة الطاقة ال�شم�سية �ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1F-44ملك الغرير لال�ستثمار  -املطينة  -ال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  924395 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1532050مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها ب���إن��ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل���ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/12/26واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/12/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رق��م  - 1101ا�سكوت بارك
بالي�س � -شارع ال�شيخ زايد  -املركز التجاري  - 1الهاتف  04-8768662 :حممول
 0555578859 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

حمكمة عجمان االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()AJCAPSHPAF2021/0001173

70533

بناء على طلب  :امل�ست�أنف ايهاب حممد داخل الطالب
رمز التفوي�ض MYnZtV
وعنوانه  /االمارات العربيه املتحده  -اماره دبی  -منطقه اخلليج التجاري � -شارع مرا�سی درایف  -برج البحرية املركزي  -مكتب
1405
اىل  :امل�ست�أنف �ضده  :زهره �سالم عزیز
رمز التفوي�ض DUF7at
وعنوانه  /االمارات العربية املتحده  -اماره عجمان  -منطقه النعيميه � -شارع ال�شيخ زايد  -برج بوابه عجمان  -الطابق االول
مكتب رقم 104
انت مكلف بح�ضور اجلل�سة املرئية واملقررة بتاريخ  ،2022/1/31ال�ساعة  10.30والذي �سيعقد يف حمكمة عجمان االحتادية
دائرة الدائرة الإ�ستئنافية الرابعة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف بيانات
الإجتماع :
رقم اجلل�سة EH00050292
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/عائ�شة �صالح يو�سف �صالح ال علي  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة
امل�سماه (�صالون حتفة النهدة للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم (� ،)609963إىل ال�سيد /را�شد �ضياء حممد �ضياء  -اجلن�سية
الهند - ،تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
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

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إىل املحكوم عليه  :دون للمياه املعدنية  -العنوان � :إمارة عجمان اجلرف حمل رقم ( )29حرف ( )2بناية ملك علي
ح�سني حممد �ص ب  20565هاتف رقم  067485222الربيد االلكرتوين info@donwater.com :
علي احمد �سامل احمد  -العنوان � :إمارة عجمان اجلرف حمل رقم ( )29حرف ( )2بناية ملك علي ح�سني حممد
�ص ب  20565هاتف رقم  067485222الربيد االلكرتوين info@donwater.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صنع الإمارات الوطني لل�صناعات البال�ستيكية  -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  509503.0درهم
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�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70533

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري -
 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
هاتف
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية كراج اوف رود هاو�س وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2022/1/21واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/1/21وعلى 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

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0005027عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004793عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :االحتاد لالفالم امللونة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :دبي جبل علي رقم مكاين ()1708070164
ت 0555199364 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�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  2022/1/20م.

�إىل املدعي عليه  :كافترييا �شاي النعناع االخ�ضر
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية � 1شارع ح�سن بن الهيثم بناية املفهوم
اجلديد للعقارات عقار رقم  7رقم مكاين 4340111732
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�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  2022/1/24م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004916عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0004901مدين

�إىل املدعي عليه  :تريندز ل�صناعة ادوات ولوازم التجميل والعناية ال�شخ�صية ذ م م
ومن ميثلها جمهول حمل الإقامة  :عجمان رقم مكاين 4652523652161
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�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  2022/1/24م.

�إىل املحكوم عليه  :غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ال�شركة املتحدة لل�سيارات واملعدات الثقيلة 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 493382
درهم  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ املطالبة حتى 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.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009743مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :كيلي�شي كينيدي اجوا
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف 0522990516
نعلمكم بان املدعي� /أجرة ال�شارقة ذ م م يف الدعوى رقم  2021/9743الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها � :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )18877.43ثمانية
ع�شر �ألفا وثمامنائة و�سبعة و�سبعون درهم و  43فل�س  ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  ،مع ال��زام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذا
يقت�ضي ح�ضورك ام��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى رق��م ( )7مبحكمة ال�شارقة االحت��ادي��ة االبتدائية �شخ�صيا ً �أو
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق
 2022/01/27وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة �أرقامها بو�صفك مدعى عليه ويف حال تخلفك عن احل�ضور
او عدم ار�سال وكیل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  537/2021/38جتاري م�صارف جزئي  -دبي
املدعى عليهم  )1 :مركز دبي لل�سرياميك �ش ذ م م
 )2عبد القادر القادري (دبي  -املرقبات  -ديرة � -شارع �صالح الدین  -مبنى الكندي � -شقة )2
نرجو �إعالمكم �أن عدالة حمكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى �أعاله واملقامة
�ضدكم من  /بنك ات�ش ا�س بي �سي(فرع دبي).
ونظرا للإجراءات االحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�ضي عن بعد ندعوكم
حل�ضور اجتماع خ�بره ع�بر ن��ظ��ام االت�����ص��ال امل��رئ��ي ( )ZOOM APPLICATIONيف متام
ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم االثنني املوافق  2022/1/31بال�ضغط على الرابط التايل- :
https://us04tweb.zoom.us/j/٧٦٣٨٥٩٢٨٠١٥pwd=FVdN95v-kVNISSmB2zg8gobfoFzx4B.1
Meeting ID: 763 8592 8015
Passcode: cef2wb

علـى �أن يتم ت��زوي��دن��ا بامل�ستندات التـي تـعـزز دفـوعكم يف ه��ـ��ذه ال��ـ��دع��وى علـى ال�بري��د الإلكرتوين:
� khouse@knowledgehouse.aeأو على الوات�س �آب رقم.0562539394 :
خبري م�صريف  /حممد كامل عريان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/309

70533

املنذر  :ه�شام حافظ ،النم�سا اجلن�سية ،هوية رقم ()٧٨٤١٩٦٢٦٩٦٤٩٧٣٥
العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -هاتف رقم ٠٥٥٧٧٧٤٠٢٢ :
املنذر �إليه � :شبانه عبدال�شيخ ،الهند اجلن�سية ،بطاقة هوية رقم ()٧٨٤١٩٧٦٩٦٢٠٢٤٣٧
العنوان �( :إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -كالفر باي تاور  -مكتب رقم )403
االمارات العربية املتحدة  -هاتف متحرك0554801400 :
الربيد االلكرتوين riyaz@realty force.com
ومبوجـب هـذا الإن��ذار الـعـدلـي فـان املنـذر ينـذر املنـذر �إليـه ب�ضرورة �إعـادة مبلـ ( )10,500درهـم وهــو
قيمـة الت ـ ـ ــامني للفتـرة الإيجاريــة مــن تاريـخ  2021/3/1وحـتـى تــاریخ � 2022/12/31إ�ضـافة ملبلـغ
( )1,750درهـم قيمـة تبـديل م�ضخة امليـاه فـي العـقـار و ذلـك خـالل ( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا
الإنـذار و �إال �سي�ضـطر املنـذر لإتخـاذ الإجـراءات القانونيـة التـي حتفـظ لـه حـقـه و ا�ست�صدار �أمر االداء مع
حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

حمكمة التنفيذ املدنية

اعالن اجتماع خربة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0026768

70533

اخطار عديل للوفاء مببلغ  9900درهم
املخطر  :دجلة لتجميع لوحات التوزيع الكهربائية ذ م م وميثلها بالوكالة  /عبداهلل �سمري �أحمد  -عراقي
اجلن�سية بوكالة رقم  - sh20170620c21236العنوان  :ال�شارقة  -كلباء � -شارع ابوبكر الرازي الهاتف
0558088013
املخطر �إليه  :قوة االبداع ملقاوالت البناء ذ م م
العنوان  :ال�شارقة  -منطقة التعاون  -بناية مطعم ال�سفرطا�س  -هاتف 0569032643 - 0508304011 :
ال�شرح
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  9900درهم 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 اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل
لل�سحب وبيانه كالتايل ال�شيك رقم  500110مبلبغ  9900درهم بتاريخ ا�ستحقاق  30/09/2020وامل�سحوب
على م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي  ،وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى .لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام
من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا
االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل

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

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -دون للمياه املعدنية علي �أحمد �سامل احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICPL2021 /0002279امر اداء

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70555

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

تنازل /بيع

70392

حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيدة /م�سمه بروین اخرت  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /حممد لقمان
�شودری ا�سالم احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (البحر االحمر
للخراطة الهند�سية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( ،)558932تعديالت �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

وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه � :شركة ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ م م فرع ال�شارقة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شهباز يو�سف حممد اعظم
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  82062.0درهم
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  :خ�ضر احمد حم�شية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد طارق حممد �إ�سماعيل
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 160830
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�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

االمارات العربية املتحدة

تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0005506عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خ�ضر احمد حم�شية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0000141مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70535

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

70021

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

ا�سم ال�شركة  :كراج اوف رود هاو�س
العنوان  :م�ستودع  2ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية (حممد �سيف) بردبي  -القوز  -ال�شكل
القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  -رقم الرخ�صة
 736049 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1660018 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب���أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/1/21واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/1/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف
 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :الل جوبيناثان جوبيناثان �شاندريكا  -اجلن�سية:
الهند ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
حممد على حممد ا�سالم  -اجلن�سية  :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (الراحة لت�صليح
االطارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )609124ال�صدرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر 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

33
حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/944

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه � /أ�شرف احمد عبداهلل ح�سني � -سوداين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة �أبوظبي � -شارع املطار  -فيال
رقم  -متحرك رقم 0502919526
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )54736.96درهم
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 ( )54736.96درهم  ،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

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

�سنة ال�صنع

لون املركبة

2015
احمر
دودج ت�شالنجر
13
�أبوظبي
38580
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 /احمد حممد عبدالنبي

رقم املركبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /حممد عادل حممد عظيم يو�سف � -سوداين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع عمار
بن يا�سر  -بناية الزمالك � -شقة رقم  - 209متحرك رقم 0553064848
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )53465.43درهم
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 ( )53465.43درهم  ،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

�سنة ال�صنع

لون املركبة

2015
رمادي
ني�سان اك�س تريل
V
دبي
14967
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 وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز
التحفظي رقم  2020/1941امر على عري�ضة مدين حمكمة ر�أ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

حماكم دبي

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /ميثاء ح�سن ادينه البلو�شي  -عمانية اجلن�سية  -وعنوانها �إمارة ال�شارقة  -منطقة الفيلي � -شارع القاد�سية -
فيال رقم  - 32223متحرك رقم 055244775
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )57599.99درهم
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 ( )57599.99درهم  ،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

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ابي�ض
هوندا اكورد
3
ال�شارقة
78563
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 وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز
التحفظي رقم  2019/1110امر على عري�ضة حمكمة ر�أ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بالن�شر
 130/2022/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :اتالنت�س لل�صرافة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :مريدي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل
بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )492.396والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ
ا�ستالم املبلغ االخ�ير يف  2017/7/3وحتى مت��ام ال�سداد وال��زام املدعي عليهما االول والثاين
بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/27ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70021

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1339/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/635عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )154358درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان  -عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد بن حيدر بن حممد اجلرا�ش � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )154358درهم 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
العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6762/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب ا�ست�صدار �ضدها االمر بان ت�ؤدي لطالبة االمر مببلغ وقدره
( )17.571.75درهم �سبعة ع�شر الف درهم وخم�سمائة واحد و�سبعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س والر�سوم
واالتعاب .
املدعي:بلو ما�سرت خلدمات التنظيف ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -منطقة بو�شغارة � -شارع �شارع امللك في�صل
وميثله:فهد بن را�شد بن عي�سى بن عبداللطيف ال�سركال
املطلوب �إعالنه  -1 :دزتي ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/26:بالزام
املطلوب �ضدها بان ت�ؤدي للطالبة مبلغ ( )17571.75درهم فقط مبلغ وقدرة �سبعة ع�شر الف وخم�سمائة
واحد و�سبعني درهم وخم�سة و�سبعني فل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد والزامها الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

70021

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي  -وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد
مبوجب الوكالة امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة
عن بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
امل��ن��ذر ال��ي��ه � /سيف علي خلف ال�شعبي  -اردين اجلن�سية  -وع��ن��وان��ه �إم���ارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي  -بناية HEAD OF
 MOUNTAINSبجوار جامعة خليفة � -شقة  - 203متحرك رقم 0568093944
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )21233درهم
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 ( )21233درهم  ،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

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1348/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/162ن��زاع تعيني خربه عقاري ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )494185درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صوع للمقاوالت الفنية
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -برج اال�سا�س  -رقم 205
املطلوب �إعالنه  -1 :جاب مو�سيا�ستون ديفيلومبنت�س ليمتد � -سابقا  -اوكافاجنو هولدينج ليمتد
 حاليا � -صفته  :منفذ �ضدهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )494185دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

2013
رمادي
هيونداي اك�سنت
6
ابوظبي
92075
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 وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز
التحفظي رقم  2020/2807امر على عري�ضة مدين حمكمة ر�أ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/395جتاري م�صارف جزئي ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )780.510/77درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي  -دي����رة ��� -ش��ارع ب��ن��ي ي��ا���س  -ب��ج��وار غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي  -هاتف
رقم - 043874225:موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنه � -1 :سا�شني رامنات كومبارى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة
مبنطقة (الثنية االوىل)  -برقم ار�ض  - 77رقم الوحدات  - 203ا�سم املبنى مادي�سون ريزدن�سي
 وفاء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )780510.77درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذمفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6181/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
م��و���ض��وع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ا���ص��دار االم���ر ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي����ؤدي لطالبة االم���ر مبلغ وقدره
( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى
وحتى متام ال�سداد درهم والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي�:سوزان حممود الكياجي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -أبوهيل  -ديرة  -دبي � -شارع �صالح الدين  -مبنى بناية �سارة � -شقة االول
مكتب  - 101وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :فادي عون ابراهيم ال�شامي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/25:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهما والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ  2021/9/9وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020النوع/امر اداء املعدل باال�ستئناف
رقم 39/2021:ا�ستئناف امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )271925.29درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :لك�شمي ميتل تيك �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثانية  -دبي � -شارع رقم  - 12مبنى م�ستودع رقم
 2-1بجانب كوليجان انرتنا�شيونال امريت�س  -وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي
املطلوب �إعالنه  -1 :بروتك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )271925.29درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 8042/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضده االم��ر ب��ان ي���ؤدي لطالب االم��ر املبلغ املرت�صد يف ذمته
قيمة ال�شيكني رقم  000017و  000018والبالغ  650.000الف درهم �ستمائه وخم�سني الف درهم  ,مع فائدة
قانونية � %12سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكني وحتى ال�سداد التام وا�صدار امر مبنع �سفر املطلوب �ضده
االمر جمدي ح�سن �سر اخلتم حاج االمني � ,سوداين اجلن�سية  ,مع ا�صدار االمر بايداع جواز �سفره بخزينه
املحكمة والتعيميم بامر منعه من ال�سفر على جميع منافذ الدولة مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:رفيع احلق مبني احلق
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى برج اير�س بلو � -شقة اخلام�س
املطلوب �إعالنه  -1 :جمدي ح�سن �سر اخلتم حاج االمني � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/1/11:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي ( )650.000درهم الف درهم �ستمائة وخم�سني الف درهم والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم مقابل
اتعاب املحاماة ومنعه من ال�سفر والتعميم عليه يف جميع منافذ الدولة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  323/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4265/2019جتاري جزئي وامل�ؤيد باال�ستئناف
رقم  2339/2020ا�ستئناف جتاري ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1.298.511.81درهم مليون ومائتي
وثمانية وت�سعون الفا وخم�سمائة واحد ع�شر درهما وواحد وثمانون فل�سا �شامال للر�سوم وامل�صاريف
والفائدة القانونية واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ  :ار تي ا�س لت�أجري معدات البناء ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة جبل علي م�ستودع ملك �شركة تطوير (جممع دبي لال�ستثمار) خلف مبنى
دي��وا  -نف�س بناية الريامي انرتنا�شيونال �ستيل تيك  - 042500008 -م��ت��ح��رك - 0506761639:رقم
مكاين2991393202:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ويل جي اند بي الوطنية ���ش.ذ.م.م � -2أبوظبي جي اند بي ذ.م.م � -صفتهما :
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1070694.24درهم 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  13451بتاريخ 2022/1/25

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4187/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  198/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )693288.51درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :اوفر�سيز بوليمرز برايفت ليمتد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بزن�س بوينت � -شقة
الرابع 409
املطلوب �إعالنهما  -1 :تكنوفا لل�صناعات البال�ستيكية اخلا�صة املحدودة  -2تيكنوفا اند�سرتيز
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )693288.51درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70533

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9884/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :احمد ح�سام حممد ذيب نافع الناجي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة دولر ال�شرق االو�سط لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة دولر ال�شرق االو�سط لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70392

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بالن�شر
 2782/2021/16جتاري جزئي

70197

حماكم دبياالبتدائية

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8470/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70021

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/852

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سيد غ�ضنفر علي نقوي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )44387.50دره��م اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة �شامال لر�سوم واملحكمة ,
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

حمكمة دبي االبتدائية
70530

2014
ابي�ض
ني�سان
K
دبي
60556
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 وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز
التحفظي رقم  2018/2931امر على عري�ضة حمكمة ر�أ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/هاله طويل ح�سون  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )39025.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية 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

حماكم دبياالبتدائية

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

اعالن بالن�شر
 207/2021/5486تنفيذ جتاري

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  582ل�سنة  2021حجز حتفظي
جتاري ال�صادر بتاريخ.2021/12/6:
املتظلم:جلوبال بريفيومز �إند �سرتي م.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -اخلالدية  -ابوظبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�سويح للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :متظلم �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى تظلم من قرار الرف�ض ال�صادر يف الدعوى رقم 582
ل�سنة  2021حجز حتفظي جتاري ال�صادر بتاريخ - 2021/12/6:وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2022/2/1ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه  /تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش ذ م م  -وعنوانها �إمارة دبي  -منطقة ديرة  -انرتنا�شيونال �ستي
 � - PERSIA M03شقة رقم  - 408متحرك رقم 0563511883املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )49542.95درهم
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 ( )49542.95درهم  ،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

اعالن بالن�شر
 207/2021/5488تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 520/2021/72:تظلم جتاري

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70392

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/856

نوع املركبة

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/621عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 1,186,270درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم /
 04/3874225موبايل رقم  - 055/7016552رقم مكاين ( - )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :ندا علي ا�صغر �شريازي اول  -عنوانه � :إمارة دبي -منطقة ال�شيخ زايد  -ال�شقة رقم ( )1304الطابق رقم ( )13املبنى رقم
(� )11ساوث ريدج رقم ( )5داون تاون  -برج خليفة  -قطعة االر�ض رقم ( )201هاتف متحرك رقم 0502114144 - 0508869800 :
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو���ص��اف��ه �أدن���اه ل��دى اجلهة التي �أن��ي��ط بها البيع (�شركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة برج خليفة رقم االر�ض  201 :رقم املبنى  - 5 :ا�سم املبنى
� :ساوث ريدج  5امل�ساحة  86.68 :مرت مربع رقم الوحدة  1304 :مببلغ  1.288.352.47درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/621عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 1,186,270درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم /
 04/3874225موبايل رقم  - 055/7016552رقم مكاين ( - )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :ندا علي ا�صغر �شريازي اول  -عنوانه � :إمارة دبي -منطقة ال�شيخ زايد  -ال�شقة رقم ( )1304الطابق رقم ( )13املبنى رقم
(� )11ساوث ريدج رقم ( )5داون تاون  -برج خليفة  -قطعة االر�ض رقم ( )201هاتف متحرك رقم 0502114144 - 0508869800 :
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو���ص��اف��ه �أدن���اه ل��دى اجلهة التي �أن��ي��ط بها البيع (�شركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة برج خليفة رقم االر�ض  201 :رقم املبنى  - 5 :ا�سم املبنى
� :ساوث ريدج  5امل�ساحة  86.68 :مرت مربع رقم الوحدة  1304 :مببلغ  1.288.352.47درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/860

نوع املركبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضدها
يف التنفيذ رقم  754/2021/211تنفيذ عقاري

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  754/2021/211تنفيذ عقاري

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/886

الفئة

جهة الرتخي�ص

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2014
رمادي
لكز�س جي ا�س 350
9
ابوظبي
67145
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 /احمد حممد عبدالنبي

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

نوع املركبة

70392

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية� /سلمى الكتبي  ،اماراتية حممد مبوجب الوكالة
امل�صدقة امام الكاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ  2021/5/17باملحرر رقم  2021/1/102800ب�صفتها وكيلة عن بنك
دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2021/1/53035وعنوانه امارة
دبي  -منطقة القرهود  -بناية القرهود �ستار  -الطابق الثاين مكتب  202متحرك 0544145222
املنذر اليه � /أدهم خالد �سعيد الع�سلي  -فل�سطيني اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي  -منطقة امل�صفح -
بناية رقم � - 152شقة  - 202متحرك رقم 0559576777
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )80152درهم
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 ( )80152درهم  ،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
الفئة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/943
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1929/2021/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/5100/544حمكمة م�سقط �سلطنة
عمان  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1.171.233درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مروان حمي الدين الزعيم
عنوانه:وحمله املختار مكتب كفاح الزعابي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية االم��ارات  -امارة
ال�شارقة  -كورني�ش البحرية املجاز  3برج الفردان بجوار مركز �شرطة البحرية مكتب 203
وميثله:كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد كرمي كرميا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )1171233دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13451بتاريخ 2022/1/25

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1327/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/68عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )194400درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عي�سى ابراهيم عي�سى الكعبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )194400درهم وت�سليمه 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
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�شاعر املليون ينطلق ب�أم�سيته الثامنة املبا�شرة م�ساء اليوم

والن�صف م�سا ًء بتوقيت الإمارات ،من م�سرح �شاطئ الراحة
•• �أبوظبي-الفجر:
ب�أبوظبي ،وعرب قناتي بينونة والإمارات وتطبيق الربنامج.
ينطلق برنامج �شاعر املليون بن�سخته العا�شرة ،ب�أم�سيته و�سيقدم � 6شعراء روائعهم ال�شعرية خالل الأم�سية و�أمام
الثامنة ،م�ساء اليوم الثالثاء وذلك يف متام ال�ساعة التا�سعة �أع�����ض��اء جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل��ك��ون��ة م���ن (���س��ل��ط��ان العميمي

مدير �أك��ادمي��ي��ة ال�شعر ،ال��دك��ت��ور غ�سان احل�سن ،ال�شاعر
حمد ال�سعيد) ،وجمهور ال�شعر يف م�سرح �شاطئ الراحة
وعرب ال�شا�شات.و�سيعلن مطلع الأم�سية الثامنة عن نتائج
ت�صويت امل�شاهدين لأربع �شعراء من احللقة املا�ضية ،وهم

(علي بن بر ّيك الرا�شدي من الإم���ارات وح�صل على 46
درجة� ،سلطان �سعود الو�سمي من الكويت وح�صل على 44
درج���ة� ،إب��راه��ي��م ال��زع��ب��ي م��ن ال�سعودية وح�صل على 43
درج���ة ،ث��اين �سعود ال�شديد م��ن ال��ع��راق وح�صل على 42

درجة)� ،إذ ميكن لع�شاق ال�شعر الت�صويت ل�شاعرهم املف�ضل
عن طريق التطبيق اخلا�ص بربنامج �شاعر املليون �أو موقعه
الإلكرتوين ،ومنح الفر�صة ل�شاعر واحد منهم للت�أهل �إىل
املرحلة القادمة.

بالتعاون مع دبي للثقافة

مهرجان طريان الإمارات للآداب ي�سلط ال�ضوء على الأدب الإماراتي يف يومه االفتتاحي
•• دبي-الفجر:

�أعلن مهرجان طريان الإم��ارات للآداب،
امل���ق���رر �إق���ام���ت���ه يف ال���ف�ت�رة ب�ي�ن  3و31
فرباير بفنادق احلبتور �سيتي ،عن افتتاح
دورة امل��ه��رج��ان ي���وم  3ف�براي��ر 2022
ب�سل�سلة م��ن الفعاليات املجانية ت�سلط
ال�ضوء على �أبرز املواهب الإماراتية.
ويت�ضمن ال��ي��وم الإم���ارات���ي ،ال���ذي يُقام
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة الثقافة وال��ف��ن��ون يف
دب��ي“ ،دبي للثقافة” ،جمموعة من12
فعالية م��ن اجلل�سات وال��ور���ش وعرو�ض
الأداء تركز على الأدب الإم��ارات��ي �ضمن
م��وا���ض��ي��ع �شتى ت��ت��ن��وع ب�ين امل����ر�أة واللغة
ال��ع��رب��ي��ة وب�ي�ن ال��ث��ق��اف��ة و�أدب الأطفال،
وذل�������ك مب�������ش���ارك���ة ن���خ���ب���ة م����ن الأدب��������اء
واملبدعني واملتحدثني الإم��ارات��ي�ين مثل
�سعادة ال��ل��واء حممد �أحمد امل��ري ،مدير
ع����ام الإدارة ال��ع��ام��ة ل�ل��إق���ام���ة و�ش�ؤون
الأجانب بدبي ،واملمثل واملخرج والكاتب
والناقد وامل�ست�شار الثقايف ،الدكتور حبيب
العطار والفنانة القديرة �سمرية �أحمد
والعديد غريهم.
وم��ن جهته� ،أك��د ال��دك��ت��ور �سعيد مبارك
ب���ن خ��رب��ا���ش ،امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع
ال ُفنون والآداب يف “دبي للثقافة” ،على
�أهمية اليوم الإم��ارات��ي يف دعم ال�صناعة
الإب���داع���ي���ة وامل����واه����ب امل���ب���دع���ة يف دول���ة
الإم����ارات العربية املتحدة ع�بر الإ�ضاءة
على املواهب الثقافية الإماراتية و�إف�ساح
امل���ج���ال �أم���ام���ه���ا ل��ل��ت��ع��رف �إىل �إب���داع���ات
نظرائها من دول العامل ،قائ ً
ال“ :نحر�ص

على دعم اليوم الإماراتي باعتباره من�صة
ثقافية تفاعلية مهمة تتيح الفر�صة �أمام
كوكبة م��ن امل��واه��ب الإم��ارات��ي��ة املتم ّيزة
مل�شاركة ر�ؤاها وجتاربها مع جمهور وا�سع
ومتنوع .وم��ن خ�لال ه��ذه املن�صة ن�سهم
�أي�����ض��اً يف جعل الثقافة يف م��ت��ن��اول �شتى
�أط��ي��اف املجتمع وق��ري��ب��ة منهم ،وتعزيز
االزده���ار ال��ذي ي�شهده قطاع الثقافة يف
الإمارة ودعم ال�صناعة الإبداعية واملواهب
املبدعة ،و�صو ًال �إىل تر�سيخ مكانة الإمارة
على خارطة الثقافة والإبداع يف العامل”.
وبهذا ال�صدد ،قالت �أحالم بلوكي ،مديرة
م���ه���رج���ان ط���ي��ران الإم����������ارات ل���ل����آداب:
“يعترب ال�ترك��ي��ز على الأدب الإماراتي
يف ال��ي��وم االف��ت��ت��اح��ي للمهرجان مبثابة
�أف�����ض��ل ان��ط�لاق��ة لأه���م احتفالية �أدبية
عربية حتتفي بالكلمة املكتوبة واملقروءة،
حيث يزخر الأدب الإماراتي برثاء فكري
يعك�س التنوع الثقايف والإرث احل�ضاري

الذي تتمتع به دولة الإمارات ب�شكل عام،
و�أهمية املنجز الفكري الذي يقدمه الأدباء
الإماراتيون ب�شكل خا�ص .وكلنا ثقة ب�أن
الفعاليات التي ي�ست�ضيفها املهرجان يف
دورت���ه املقبلة �ستلقى ترحيباً ك��ب�يراً من
خمتلف فئات اجلمهور املتعط�ش ملحتوى
فكري و�أدب وثقايف فريد من نوعه”.
ت�ستك�شف ج��ل�����س��ة “املر�أة وال��ت��ع��ل��ي��م يف
الإمارات” الإجنازات اال�ستثنائية للمر�أة
الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى م���دى اخل��م�����س�ين عاماً
امل��ا���ض��ي��ة ودوره������ا ال����ري����ادي احل���ي���وي يف
ت�شكيل م�ستقبل الإم����ارات امل�شرق ودفع
عجلة التنمية الوطنية ال�شاملة ،وي�شارك
يف اجلل�سة واحدة من النماذج اال�ستثنائية
وهي الدكتورة عائ�شة ال�سيار� ،أول وكيل
م�ساعد يف وزارة الرتبية والتعليم ومالكة
مدر�سة ال�شارقة الأمريكية.
وللغة ن�صيب كبرية يف مهرجان طريان
الإمارات للآداب ،حيث �ست�ستعر�ض جل�سة

“ترى كيف ي��ب��دو م�ستقبل الكلمات؟”
�أه��م��ي��ة الكلمة و�أ���ش��ك��ال��ه��ا وك��ي��ف �ستبدو
يف امل�ستقبل ،مب�شاركة الدكتورة عائ�شة
باخلري ،م�ست�شارة البحوث يف الأر�شيف
الوطني والدكتور �سعيد خلفان الظاهري،
ال�شريك املُ�ؤ�س�س يف �شركة (حكومة )01
ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سمارت ورلد.
ويف جل�سة حوارية ثرية بعنوان “جل�سة
االق��ت�����ص��اد الإبداعي” ،ي�ستك�شف نخبة
م�����ن امل����ت����ح����دث��ي�ن ج�����وان�����ب االق���ت�������ص���اد
الإب��داع��ي ،بداي ًة من العالقة بني الأدب
واالق���ت�������ص���اد ب�����ش��ك��ل ع�����ام ،م������روراً بتنوع
جم����االت الآداب وال��ف��ن��ون وم�ساهمتها
يف دع��م اقت�صاد ال��دول��ة �ضمن املنظومة
الإبداعية وو���ص��و ًال �إىل اال�سرتاتيجيات
الف ّعالة التي تخ�ص�صها دول��ة الإم���ارات
لدعم ورفد القطاع الإبداعي .من �ضمن
�ضيوف اجلل�سة ال�شيخ ماجد القا�سمي،
والفنان عبد اهلل امل�سرتيح النعيمي ،ونورة

العو�ضي وجوزيبي مو�سكاتيلو وغريهم.
وتتناول جل�سة “ح�سا�سية النقد” جانباً
خمتلفاً م��ن ج��وان��ب نقد وتقييم الكتب
ومثلث عالقة الناقد والكاتب والقارئ،
وكيف تبدو عالقة الناقد ودوره الفعلي
ال��ي��وم م��ع التغيريات التي طالت امل�شهد
الأدب������ي .وي��ت��ح��دث يف اجل��ل�����س��ة ً
ك�ل�ا من
الأك��ادمي��ي��ة وال��ن��اق��دة ال��دك��ت��ورة ،مرمي
ال���ه���ا����ش���م���ي ،وع���ل���ى ال����ع����ب����دان وعائ�شة
�سلطان.
بينما تركز ور���ش��ة “كيف �أح��م��ي �أ�سرتي
– ح��ل��ول ال��ت�����ش��ايف وال��ط��اق��ة النظيفة”
مع الأدي��ب��ة والروائية وال�شاعرة فاطمة
امل���زروع���ي ع��ل��ى م��و���ض��وع ا���س��ت��خ��دام املواد
الطبيعية ك��ال�����ض��وء وال��ث��ل��ج يف معاجلة
وت�������ش���ايف م����ن ن���ح���ب ،وك���ي���ف ي���غ�ي�ر ذلك
ر�ؤي��ت��ن��ا ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ،يف ح�ي�ن ي����روي لنا
خلف احلبتور يف جل�سة “درو�س يف احلياة
م��ع خلف احلبتور “رحلة حياته املليئة

بالكفاح وال��ن��ج��اح��ات ع�بر جمموعة من
االق��ت��ب��ا���س��ات املُ��ل��هِ��م��ة واحل���ك���اي���ات التي
درو�سا من حياة
ُجمعت بعناية لرتوي لنا ً
�شخ�صية ا�ستثنائية.
و�سين�ضم �إىل جل�سة “ا�ستمع �إىل ق�ص�صك
املف�ضلة ب�أ�صوات كتابها” ك ً
ال من نادية
ال��ن��ج��ار ،و�صاحلة عبيد و�إب��راه��ي��م خادم
مل�شاركة جمموعة خمتارة من ق�ص�صهم
ورواياتهم ،التي �أث��رت يف نفو�س العديد
م����ن ال���ن���ا����س ،ب�����ص��وت��ه��م .وت��ت��م��ي��ز هذه
اجلل�سة بحوارات تفاعلية مع احل�ضور.
كما �سيرثي جمموعة من ال�شعراء وهم
حممد يو�سف ،وعبدالرحمن احلمريي،
و�أم������ل ال�������س���ه�ل�اوي ،و���ش��ي��خ��ة املطريي،
جت��رب��ة زوار امل��ه��رج��ان بباقة م��ن �أجمل
الأب���ي���ات ال�����ش��ع��ري��ة �إىل ج��ان��ب م�شاركة
خ�برات��ه��م وق�ص�ص م��ن رحلتهم يف هذا
املجال الثرّ ي.
ي���ذك���ر �أن اجل��ل�����س��ات ���س��ت�����ش��ه��د م�شاركة

جم��م��وع��ة م���ن الأدب��������اء واملتخ�ص�صني
الإم��ارات��ي�ين ،من بينهم :املمثل واملخرج
وال���ك���ات���ب وال���ن���اق���د وامل�����س��ت�����ش��ار الثقايف
ال����دك����ت����ور ح���ب���ي���ب ال����ع����ط����ار ،والفنانة
الإماراتية القديرة �سمرية �أحمد ،وامل�ؤلف
واملخرج امل�سرحي والإعالمي الإماراتي،
ج��م��ال م��ط��ر ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل�ست�شارة
وال��ك��ات��ب��ة ه���ال���ة ك���اظ���م ،وال��ك��ات��ب��ة نورة
خوري ،والفنانة احلائزة على العديد من
امل�سرحية والتلفزيونية وال�سينمائية يف
الوطن العربي واملزيد غريهم.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
ل��ل��م��ه��رج��ان ك���ان���ت ق���د ط���رح���ت م����ؤخ���راً
تذاكر املهرجان للجمهور ومب��ا يتما�شى
م��ع ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د للعمل الأ�سبوعي،
و�شهدت التذاكر �إقبا ًال كبرياً من اجلمهور
وال �سيما اجلل�سات التي ت�ست�ضيف غاري
ف��اي�نرت�����ش��وك ،ون���ادي���ة ح�����س�ين ،وديفيد
وي��ل��ي��ام��ز ،و�أح��م��د م���راد و���ش��ه��د ال����راوي،
و�إميان مر�سال ،و�إندرا نويي ،وعزة فهمي
و�سعادة عمر �سيف غبا�ش.
ميكن احل�صول على ال��ت��ذاك��ر واالطالع
ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��م�����ش��ارك�ين يف
امل����ه����رج����ان ع��ب��ر امل�����وق�����ع الإل������ك���ت��روين
للمهرجان.
ي���ل���ت���زم امل����ه����رج����ان ب���ج���م���ي���ع ال���ق���وان�ي�ن
واالج���������������راءات االح���ت���رازي�������ة اخلا�صة
بـ”كوفيد ،”-19و�س ُيطلب من الزائرين
ارتداء كمامات الوجه وتقدمي �إما �شهادة
تطعيم �أو �شهادة اختبار �سلبية �صادرة
يف غ�����ض��ون ��� 72س��اع��ة م��ن ت��اري��خ زي���ارة
املهرجان

احتاد كتاب و�أدباء الإمارات يفعل نادي النقد
ف ّعل احتاد ك ّتاب و�أدب��اء الإم��ارات نادي النقد بعد فرتة من التوقف ،حيث
اختار جمل�س �إدارة االحت��اد الناقدة الإماراتية الدكتورة م��رمي الها�شمي
لتكون رئي�ساً للنادي ،الذي يهدف �إىل تفعيل احلركة النقدية يف الإمارات
ب�أقالم نقدية �إماراتية والنهو�ض باحلركة النقدية املوازية للحركة الأدبية

املحلية والعربية وم��ا ينتج عنها من م�ساهمة يف تقييم الأع��م��ال الأدبية وي�ستهل النادي برنامج فعالياته لهذا املو�سم من خالل ندوة بعنوان “حداثة
الإماراتية و�إبراز خمتلف جوانبها� ،إىل جانب م�ساعدة ال ُك ّتاب الإماراتيني الرواية الإماراتية اجلديدة ـ الثبات والتحرر” ،مب�شاركة الناقدة الدكتورة
ومعاونتهم يف �إن�ضاج �أعمالهم الأدب��ي��ة� ،إ�ضافة �إىل �إب���راز ح�ضور الناقد هند امل�شموم والكاتب والإع�لام��ي جمال مطر ،وتدير احل��وار الأكادميية
الناقدة الدكتورة بديعة الها�شمي .ويتناول امل�شاركون حماور حول حتوالت
الإماراتي يف احلراك الأدبي وت�شجيعه على منار�سة النقد ذاتيا وكتابياً.

ال��رواي��ة يف الإم���ارات من منظور التكوين والتطور وخروجها من �شرنقة
الواقع التقليدي �إىل ف�سحة ال�سرد احلديث.
وت��ق��ام الفعالية ع�بر من�صة  zoomوذل���ك يف ال�ساد�سة م��ن م�ساء يوم
الثالثاء املوافق  25يناير.

الأ�صول الثقافية يف دبي ت�ستعيد زخمها مع �أكرث من � 521ألف زائر عام 2021
�أكدت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي
للثقافة” �أن �أداء �أ�صولها الثقافية يف دبي
�أظ��ه��ر ت��ع��اف��ي��اً م��ل��ح��وظ��اً ب��ع��د ع���ام �صعب
فر�ضته تداعيات جائحة كوفيد 19-على
ال��ع��امل ،فقد ا�ستقطبت املتاحف واملواقع
ال�تراث��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ك��ت��ب��ات العامة
التابعة للهيئة �أك�ثر من � 521أل��ف زائر
خالل العام  .2021و�أظهرت �إح�صائيات
�أج���رت���ه���ا “دبي للثقافة” �أن املتاحف
وامل��واق��ع التاريخية وال�تراث��ي��ة واملكتبات
ال��ع��ام��ة يف دب����ي م���ا زال����ت ت��ك��ت�����س��ب زخماً
كوجهة �سياحية وثقافية لأفراد اجلمهور
م���ن م��واط��ن�ين وم��ق��ي��م�ين وزوار� ،إذ بلغ
�إجمايل عدد الزيارات �إىل تلك املواقع يف
العام املا�ضي  521,753زيارة؛ ت�صدرتها

امل��واق��ع ال�تراث��ي��ة بن�سبة  50يف امل��ئ��ة من
�إجمايل ال��زوار ،تلتها املكتبات بن�سبة 39
يف امل��ئ��ة ،بينما حققت املتاحف ن�سبة 11
يف املئة.
و�أك���دت منى في�صل ال��ق��رق ،م��دي��رة �إدارة
املتاحف واملدير التنفيذي لقطاع الثقافة
والرتاث بالإنابة يف دبي للثقافة� ،أنه رغم
الأو�ضاع والتداعيات التي فر�ضتها جائحة
كوفيد 19-على القطاع الثقايف والإبداعي
يف خم��ت��ل��ف �أن����ح����اء ال���ع���امل خ��ل�ال العام
امل��ا���ض��ي� ،إال �أن “دبي للثقافة” اعتمدت
منهجية فاعلة يف التعاطي مع التحديات
ال��ت��ي فر�ضتها الأزم����ة ،وذل���ك م��ن خالل
تنظيم اجلوالت االفرتا�ضية ،وور�ش العمل
والأن�شطة املتنوعة واجلل�سات احلوارية

وامل��ح��ا���ض��رات التثقيفية االف�ترا���ض��ي��ة يف
تلك املواقع ،والتي ا�ستهدفت جميع �أفراد
املجتمع .وجن��ح��ت بعد ف�ترة الإغ�ل�اق يف
ا�ستعادة �أل��ق ن�شاط احل��رك��ة الثقافية يف
الإم���ارة و�إب��ق��اء اجلمهور على توا�صل مع
ت��اري��خ �إم����ارة دب��ي ومعاملها الثقافية ،مع
احل���ر����ص ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة الإج������راءات
االح�ترازي��ة واالحتياطات الوقائية التي
ت�ضمن للعاملني يف تلك امل��واق��ع وكذلك
الزوار �أعلى م�ستويات احلماية.
و�أ�����ش����ارت �إىل �أن �أداء امل��ت��اح��ف واملواقع
ال�ت�راث���ي���ة يف الإم�������ارة ي�����س�ير يف االجت����اه
ال�صحيح للتعايف ،وهو ما اعتربته �إجنازاً
م��ه��م��اً يف ال��وق��ت ال����ذي م��ا زال����ت متاحف
العامل تعاين من تداعيات الأزم���ة ،حيث

�أكد تقرير �صدر عن منظمة الأمم املتحدة
للرتبية وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة “اليون�سكو”
على الو�ضع اله�ش للمتاحف بعد م�ضي
عام على تف�شي اجلائحة ،حيث �أغلق قرابة
 90%م��ن متاحف ال��ع��امل �أب��واب��ه خالل
الأزم��ة ،مع احتمال �إقفال  13%تقريباً
من املتاحف �إقفا ًال نهائياً.
وبح�سب الإح�صائيات ،بلغ �إج��م��ايل عدد
زوار املواقع الرتاثية  259,216زائراً،
وت�����ص��در ح��ي ال��ف��ه��ي��دي ال��ت��اري��خ��ي قائمة
امل��واق��ع الرتاثية م�ستقطباً 153,807
زائ��راً ،بينما ا�ستقبلت قرية حتا الرتاثية
 105,409زائرين .وو�صل �إجمايل عدد
زوار املتاحف �إىل  59,106زائرين ،منها
� 24,304إىل متحف االحتاد و18,909

�إىل متحف ال�شندغة .كما و�صل �إجمايل
ع���دد اجل�����والت الإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي نفذتها
الهيئة يف املتاحف وامل��واق��ع الرتاثية �إىل
 9,731جولة.
�أم��ا مكتبة دب��ي العامة بفروعها يف �أنحاء
الإم��ارة ،فقد اجتذبت  203,431زائراً،
وك��ان �أبرزها مكتبة الطوار التي ق�صَ دَها
 45,333زائ���راً ،ومكتبة ال�صفا للفنون
والت�صميم التي �شهدت  32,645زيار ًة،
بينما و�صل �إجمايل عدد الفعاليات التي
�أقيمت يف تلك املكتبات �إىل  645فعالية
ب��واق��ع  12,932م�����ش��ارك��ا .ك��م��ا �أجنزت
املكتبات  1,684خدمة �إلكرتونية ،وبلغ
�إجمايل �إعارات الكتب � 235,930إعار ًة،
م��ن��ه��ا  70,356ل��ل��ك��ب��ار و 165,574

للأطفال� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سجلت املكتبات
ان��ت�����س��اب  1,286ع�����ض��واً ج��دي��داً يف عام
 ،2021لي�صل عدد الع�ضويات الإجمايل
�إىل  27,916ع�ضوية.
و�أعرب �سعيد مبارك خربا�ش املري ،املدير
التنفيذي لقطاع ال ُفنون والآداب يف “دبي
للثقافة” ،ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ع��ودة �إ�شراقة
الأن�شطة القرائية والثقافية يف الإمارة،
م����ؤك���داً ال��ت��زام “دبي للثقافة” بتطوير
وحت��دي��ث م��ك��ت��ب��ات دب���ي ال��ع��ام��ة بو�صفها
وج��ه��ة لتنوير ال��ع��ق��ول ب��امل��ع��رف��ة� ،إ�ضافة
�إىل تنظيم ال�برام��ج والأن�شطة املعرفية
داخل تلك املكتبات ،و�إطالق املبادرات التي
ت��ه��دف �إىل ن�شر متعة ال���ق���راءة والتع ّلم “مبادرة ���ص��ن��دوق القراءة” واملخيمات
بني الأطفال والآب��اء على حد �سواء؛ مثل ال�صيفية وال�شتوية.
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"الكاهن"يناق�ش ق�ضية مهمة للغاية

درة� :شكرا على
ا�ستقبالكم العظيم
مل تتوان يو ًما يف �أن تطور من نف�سها وتعمل
على حت�سني موهبتها التي مل تف�شل يو ًما يف
�إعجاب اجلمهور ،حتى ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل قمة
الن�ضج الفني يف فيلم "الكاهن" ،فقد فاج�أت جمهورها
ب�أداء مبهر ،وخا�ضت مبارزة متثيلية �أمام عمالقة ولكنها
خلقت لنف�سها امل�ساحة لتظهر من بينهم ظهور مميز ي�شيد
به النقاد واجلمهور ،هي الفنانة درة التي تك�شف لنا تفا�صيل
كوالي�س فيلمها اجلديد "الكاهن"..
• يف البداية ماذا عن �أمنياتك لعامك اجلديد؟
 �أم��ن��ي��ات��ي ال تتغري م��ن ع��ام لآخ���ر� ،أمت��ن��ى ال�سعادةوال�صحة لأنها مهمة للغاية و�أي�ضاً ال�سالم النف�سي.
• تظهرين يف فيلم "الكاهن" ب��دور �صحفية..
كيف ترين هذه املهنة؟
 �أرى �أن���ه���ا م��ه��ن��ة ���ص��ع��ب��ة م��ث��ل م��ه��ن��ة الفنانبال�ضبط ،لكن اجلمهور لن ي��رى ممار�ستي
للعمل ال�صحفي داخ���ل الفيلم ،ب��ل �سريى
�أك���ث��ر رح���ل���ت���ي ل��ل��ب��ح��ث و�إث�����ب�����ات حقيقة
بعينها.
• ح���دي���ث���ك ع����ن "الكاهن" مي��ل��أه
احلما�س ..ما ال�سر يف ذلك؟
ريا ،وكنت �أود �أن
 الكاهن ت�أجل كث ً�أتواجد يف ال�سينما قبل نهاية العام،
كما �أن��ن��ي �أرى �أن الفيلم يناق�ش
ق�ضية مهمة للغاية ،وبه ر�سالة
يجب االلتفات لها.
• الفيلم ي�ضم جنو ًما كبار
مثل ح�سني فهمي وحممود
ح�������م�������ي�������دة ..م�������������اذا ع���ن
الكوالي�س معهم؟
 ال ي��وج��د �أج���م���ل منال��ت��ع��ام��ل م��ع الأ�ستاذ
ح���������������س���ي���ن ف����ه����م����ي
والأ����س���ت���اذ حممود
ح����م����ي����دة���� ،س���واء
�أمام الكامريا �أو
خ��ل��ف��ه��ا ،تعلمت
م���ن���ه���م���ا ك����ث��ي�راً،
و�أه��م �شيء تعلمته
االن�ضباط وااللتزام،
ك��م��ا �أن دم��ه��م��ا خفيف
جدًا.

• كيف ر�أيتِ وجودك كعن�صر ن�سائي وحيد يف الفيلم بجانب جنوم
كبار؟
 كانت م�سئولية كبرية ،ومل يكن هناك "دلع" يل ب�صفتي العن�صرالن�سائي ،وقد مت معاملتي مثلهم متا ًما.
• هل ا�ستعنتِ بدوبلرية ب�سبب م�شاهد الأك�شن يف الفيلم؟
 كانت هناك دوبلرية ت�أتي بالفعل ،لكن املخرج عثمان �أبو لنب جربمعي ،وبالفعل ا�ستطعت �أن �أق��وم بكل م�شاهد الأك�شن ،فلم ن�ستعن
ب��ه��ذه ال��دوب��ل�يرة ،وال�����س��ي��ارة انقلبت ب���ي ،ل��ك��ن ع��م��وم��اً مل �أتعر�ض
لإ�صابات بالغة فقط كدمات.
• ماذا عن ظهورك بدون مكياج داخل الأحداث؟
 �أنا ممثلة ،و�أرى �أن املمثل ال يجوز �أن يعتمد على املاكياج ،فال يعقل�أن �أك��ون �أج�سد دور فتاة تعر�ضت حلادثة ودخلت امل�ست�شفى و�أظهر
مباكياج �أو �شكلي جميل ،البد �أن يكون هناك كدمات وجروح وذلك
الطبيعي لأي ممثلة يف العامل.
• حدثينا عن م�سل�سلك اجلديد "امل�شرحة"؟
علي متا ًما،
 امل�شرحة ينتمي لأعمال الرعب وه��و جتربة جديدة ّو�أمتنى �أن يعجب اجلمهور.
• يف النهاية ..كيف يدعمك زوجك هاين �سعد؟
 هو دائماً يدعمني وي�ساندين ،وتقديره ملهنتي و�صعوباتها يف حدريا.
ذاته يعد دع ًما كب ً
"�شكرا علي ا�ستقبالكم العظيم"
���ش��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة درة م����ؤخ���را���� ،ص���ورا ج���دي���دة ل��ه��ا ،ع�ب�ر ح�سابها
ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل االجتماعي لتبادل ال�صور والفيديوهات
“ان�ستجرام”.
وظهرت الفنانة درة يف ال�صور ب�إطاللة باللون الأبي�ض والأ�سود،
تاركة خ�صالت �شعرها من�سدلة علي �أكتافها ،مع ميك اب رقيق يربز
مالمح وجهها.
وعلقت درة علي ال�صور ،كاتبة�“ :شكرا لكم علي ا�ستقبالكم العظيم
لفيلم الكاهن وردود الأفعال الإيجابية والإي��رادات واالهتمام ،وملن
مل ي�شاهد الفيلم بعد امتني ان ت�ستمتعوا به ويف انتظار �آراءكم،
اتفرجتوا علي فيلم الكاهن املعرو�ض حاليا يف ال�سينما؟ وما ر�أيكم
يف فريوز ال�شهاوي؟”.
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زينة تنتهي من ت�صوير
(التاريخ ال�سري لكوثر)
انتهت الفنانة امل�صرية زينة من ت�صوير
فيلم (التاريخ ال�سري لكوثر) ،الذي
ا���س��ت��غ��رق ت�����ص��وي��ره ن��ح��و � 4سنوات،
ب�سبب ت��وق��ف��ات لأ���س��ب��اب خمتلفة،
فيما ت�ستكمل ت�صوير م�شاهدها يف
م�سل�سل (.)420
وقالت م�صادر يف ال�شركة املنتجة
للفيلم لـ(الراي)( :مت ت�صوير
امل�شاهد الباقية كاملة ،وحالياً
ي��ت��م ع��م��ل امل���ون���ت���اج ،و�سيتم
ق�����ري�����ب�����اً حت������دي������د م����وع����د
لعر�ضه).
وي��ت��ن��اول (ال��ت��اري��خ ال�سري
لكوثر) ف�ترة ما بعد ثورة
 25ي���ن���اي���ر ،2011
وي�������ش���ارك يف بطولته
ك����ل م����ن ل��ي��ل��ى علوي،
حم�����س��ن حم���ي���ي ال���دي���ن،
�أح��م��د ح���امت ،ف��را���س �سعيد،
�إي���ن���ا����س ك���ام���ل وعبدالرحيم
ح�سن ،وهو من ت�أليف و�إخراج
حممد �أمني.
ويف م����ا ي��ت��ع��ل��ق مب�سل�سل
( ،)420ف��م��ن امل���ق���رر �أن
ي��ن��ت��ه��ي ال��ت�����ص��وي��ر ب�شكل
ك��ام��ل ،ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال�شهر
اجلاري.
ولفتت م�صادر يف ال�شركة
امل��ن��ت��ج��ة ل������ـ(ال������راي) �إن
املخرج هاين خليفة يكثف
ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً لالنتهاء
����س���ري���ع���اً م����ن امل�سل�سل
امل���ك��� ّون م���ن  6حلقات،
ومن املقرر عر�ضه على
من�صة �إلكرتونية.
وي�شارك يف بطولة
( )420ك���ل
م��ن �سماح �أنور،
حم���م���د �شاهني
ور�شدي ال�شامي ،وهو
من ت�أليف حممد رجاء.

(كورونا) ّ
يعطل (الكبري �أوي � )6سلمى عبد الغني تبد�أ ت�صوير
م�شاهدها مب�سل�سل (قانون العمل)

عاود فريو�س كورونا مطاردة الدراما الرم�ضانية
يف م�صر .فبعد �ساعات قليلة من تعطيل وت�أجيل
م�سل�سل (الم �شم�سية) ،بطولة الفنانة منى زكي،
و�إبعاده عن ال�سباق الدرامي الرم�ضاين ،تعطل
ت�صوير م�سل�سل (الكبري �أوي .)6
وق��ال��ت م�����ص��ادر يف ���ش��رك��ة (���س��ي�نرج��ي) املنتجة
ل���ـ(ال���راي) �إن (ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع �إ���ص��اب��ة �أحد

املقربني م��ن بطل امل�سل�سل الفنان �أح��م��د مكي ل��ـ(ال��راي)� ،إن حالته ال�صحية م�ستقرة ،وينفذ
بفريو�س كورونا ،ثم �إ�صابة الأخري ومعه املخرج بروتوكو ًال عالجياً يف العزل املنزيل ،وهي احلال
�أحمد اجلندي ،فتقرر على الفور وقف الت�صوير ذاتها للمخرج اجلندي ،الفتني �إىل �أنه ال توجد
موقتاً ،حتى ال ينت�شر الفريو�س بني فريق العمل� ،إ�صابات �أخرى بني فريق العمل حتى اللحظة.
وم��ن �أج��ل العودة �سريعاً ،للم�شاركة يف عرو�ض ي�شارك يف بطولة (الكبري �أوي  )6كل من الفنانني
بيومي ف�ؤاد ،حممد �سالم ،ه�شام �إ�سماعيل ورحمة
�شهر رم�ضان املقبل.
يف امل���ق���اب���ل ،ق�����ال م���ق���رب���ون م����ن ال���ف���ن���ان مكي �أحمد ،وهو من ت�أليف م�صطفى �صقر.

تبد�أ الفنانة �سلمى عبدالغني ت�صوير م�شاهدها
مب�سل�سل "قانون العمل" وال����ذي م��ن املقرر
عر�ضه على �إحدى املن�صات.
م�سل�سل "قانون العمل" بطولة� :إي��اد ن�صار،
وري���ه���ام ع��ب��د ال��غ��ف��ور ،وث����راء ج��ب��ي��ل ،و�إ�سالم

�إبراهيم ،ور�شة كتابة مرمي نعوم ،ومن �إخراج ن��ور ال�شريـ ـ ــف م�سـ ــرحية "يا غ��ول��ة عنيكي
حمراء".
مرمي �أبو عوف.
الفنانة �سلمى عبد الغني �شاركت يف م�سل�سل كما �شاركت يف م�سل�سل "قلبي معي" بالإمارات
وت�شارك �أي�ضا مب�سل�سل "ك�أنه �أم�س" من �إخراج
"�سرايا عابدين"
م��ع الفنانة ال��ك��ب�يرة ي�����س��را ،و���ش��ارك��ت الفنان حممد جمعة.
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توابل حتمي من ال�سرطان
ك�شفت الدكتورة تاتيانا ديك ،خبرية التغذية
الرو�سية ،عن خم�سة توابل حتمي اجل�سم من
ال�سرطان.
وت�شري اخل��ب�يرة يف حديث لوكالة نوفو�ستي
الرو�سية للأنباء� ،إىل �أنه من ال�ضروري �إ�ضافة
القرفة والكركم والزعرت واملرميية وامل َ ْر َد ُقو�ش
َّ
ال�شائِع (�أوريغانو) �إىل النظام الغذائي.
وت�����ض��ي��ف ،لأن ه���ذه ال��ت��واب��ل غنية مب�ضادات
الأك�����س��دة ،ال��ت��ي لها ت���أث�ير م�ضاد لل�سرطان،
وتكافح اجلذور احلرة.

وت����ق����ول" ،هذه ل��ي�����س��ت ك���ل خ�����ص��ائ�����ص هذه
ال���ت���واب���ل .ف��ال��ق��رف��ة م��ث�لا ت��خ��ف�����ض م�ستوى
ال�����س��ك��ر يف ال����دم وت��ق��ل��ل م���ن خ��ط��ر الإ�صابة
ب����أم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة .و�أم���ا
الكركم فيح�سن وظائف الدماغ وي�ساعد على
تخفي�ض الوزن".
وت�����ض��ي��ف� ،إن ال��زع�تر م��ف��ي��د يف ال��وق��اي��ة من
�أمرا�ض ال�برد ،واملرميية ت�ساعد يف م�شكالت
اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي ،و�أم����ا امل��ردق��و���ش ال�شائع،
في�ؤثر �إيجابيا يف عمل اجلهاز اله�ضمي.

يف اكت�شاف هام ..باحثون يزعمون ك�شف
�سر الو�صول �إىل �سن  90وما فوق!

الين�سون
�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور �أحمد
اخل����ط����ي����ب� ،أخ�صائي
ال����ت����غ����ذي����ة العالجية
وع��������ل��������اج ال���������س����م����ن����ة
وال�����ن�����ح�����اف�����ة ،جامعة
القاهرة� ،أن هناك فوائد
�صحية ع��دي��دة لتناول
م�����������ش�����روب ال���ي���ن�������س���ون
ال����داف����ئ و�أه���م���ه���ا� ،أن���ه
م�سكن ل�ل�أمل ،وي�ساعد
على تهدئة �أمل البطن
"املغ�ص" عند الأط��ف��ال ،يف حالة معاناة الطفل من الإ�صابة بنزالت
ال�برد ،وكذلك يقلل �أمل البطن التي تتعر�ض لها ال�سيدات فرتة الدورة
ال�شهرية.
ويفيد ت��ن��اول م�شروب الين�سون يف ع�لاج التهابات احل��ل��ق ،الناجتة عن
الإ���ص��اب��ة ب��ن��زالت ال�ب�رد والأن��ف��ل��ون��زا ،وك��ذل��ك يف ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة ال�شخ�ص
بال�سعال ال�شديد وامل�صاحب ل��وج��ود بلغم ،وتقليل ح��دة الأمل ال�سعال
ال�شديدة .لذلك ين�صح الدكتور �أحمد ،باالهتمام بتناول م�شروب الين�سون
املفيد ل�صحة الكبار والأطفال ،بدال من امل�شروبات الغنية بالكافيني ،التي
يت�سبب الإفراط يف تناولها يف الإ�صابة ببع�ض الأ�ضرار ال�صحية العديدة.

• من �أين ي�ستخرج الفلني؟
من �أحد �أنواع �شجر البلوط

• ما عك�س كلمة رجل ع�صامي؟
رجل عظامي

• ما ا�سم الغدد التي تقوم بتنقية الدم وتطهريه؟
الغدد الليمفاوية

• كم عدد �ضربات نب�ض الطفل يف الدقيقة؟
 85نب�ضة

• من بني احلوا�س اخلم�سة .ما هي احلا�سة الأقل فعالية؟
حا�سة ال�شم

• نقار اخل�شب ينقر جذوع الأ�شجار لي�ضع بي�ضه يف الثقوب
حلمايتها  ...فما هي �سرعة نقار اخل�شب يف النقر ؟
�سرعته �أكرث من  8مرات يف الثانية �أي حوايل  500مرة يف الدقيقة

فتاتان تركبان دراجة بخارية كهربائية ومتران �أمام جم�سم لتميمة بكني الأوملبية ال�شتوية بينج دوين دوين  ، 2022يف بكني .رويرتز

يعي�ش ال�سكان يف جميع �أن��ح��اء العامل لفرتة �أط��ول من �أي وق��ت م�ضى،
ويحاول الباحثون ك�شف �سر الو�صول �إىل  90عاما و�أكرث.
هناك العديد من القوى التي تدعم �إطالة العمر املتوقع ،وال ينبغي النظر
�إىل �أي منها مبعزل عن غريها .وم��ع ذل��ك ،ثبت �أن جمموعات �سكانية
حم��ددة ت�صل با�ستمرار �إىل  90عاما وم��ا ف��وق .وكانت ه��ذه املجموعات
ال�سكانية مو�ضوع الكثري من البحث.
ويهدف الباحثون �إىل ك�شف �أ�سرار طول العمر من خالل الرتكيز على
"املناطق الزرقاء"  -وهي مناطق جغرافية ت�ضم بع�ضا من كبار ال�سن يف
العامل .وركزت �إحدى الدرا�سات على �إيكاريا  -وهي جزيرة جبلية تقع يف
بحر �إيجه ال�شرقي بني ميكونو�س و�سامو�س(.اليونان)
وعلى الرغم من الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي املنخف�ض ووجود عوامل
اخلطر القلبية الوعائية (ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري وتدخني التبغ)،
فقد حافظ ال�سكان امل�سنون يف هذه اجلزيرة ال�صغرية على و�ضع �صحي
ج��ي��د ن�سبيا .وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،ل��وح��ظ��ت م��ع��دالت منخف�ضة من
االكتئاب ،وقوة ع�ضلية عالية ،وقدرات وظيفية جيدة يف املنطقة.
ويعد منط احلياة �أحد العوامل الهامة القابلة للتعديل التي ميكن �أن ت�ؤثر
على متو�سط العمر املتوقع.
وهكذا� ،أج��رى الباحثون درا�سة من �أجل و�صف منط احلياة ،مبا يف ذلك
احلياة االجتماعية والنظام الغذائي والن�شاط البدين ل�سكان �إيكاريا الذين
يبلغون من العمر  90عاما و�أكرث.
وركزت بع�ض الأعمال ال�سابقة على �إيكاريا ،ولكنها در�ست ال�سكان الأ�صغر
�سنا ومل تبحث يف اجلوانب نف�سها ،يف منط حياة اجتماعي معني.
و�أجريت درا�سة ر�صدية مقطعية لو�صف منط حياة الأ�شخا�ص الذين تبلغ
�أعمارهم  90عاما �أو �أكرث ،والذين يعي�شون يف �إيفديلو�س �أو را�شي�س ،وهما
بلديتان يف جزيرة �إيكاريا اليونانية.
وجرت مقابلة  71م�شاركا خ�ضعوا ال�ستبيان جزر البحر الأبي�ض املتو�سط
لتكرار الغذاء ( )MEDIS-FFQوا�ستبيان الن�شاط البدين الدويل
( .)IPAQوك��ان تكرار االت�صاالت االجتماعية يوميا لـ  77.9%من
امل�شاركني ،و�أ�سبوعيا بن�سبة  ،16.1%و�شهريا بن�سبة  .5.9%وكان
الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية الأول��ي��ة �أم���را �صعبا يف املا�ضي بالن�سبة
لـ  66.2٪من امل�شاركني� .أم��ا م�ستوى االل��ت��زام بحمية البحر الأبي�ض
املتو�سط فبلغ  .62.7%وكانت م�ستويات الن�شاط البدين معتدلة �أو
عالية لـ  71.8%من امل�شاركني.
وخل�ص الباحثون �إىل �أنه "يف اخلتام ،متتع امل�شاركون مب�ستوى عال جدا
من الت�ضامن الأ�سري والتفاعل االجتماعي والن�شاط البدين".
وتابعوا" :النتائج املتعلقة بحمية البحر الأبي�ض املتو�سط �أق��ل �إقناعا.
�سيكون من املثري لالهتمام درا�سة ت�أثري هذه العوامل على طول عمر كبار
ال�سن الذين يعي�شون يف �إيكاريا".
وتختلف حمية البحر الأبي�ض املتو�سط باختالف البلد واملنطقة ،لذا فهي
حتتوي على جمموعة من التعريفات.
ولكنها ب�شكل ع��ام غنية ب��اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه والبقوليات واملك�سرات
والفا�صوليا واحلبوب والأ�سماك والدهون غري امل�شبعة مثل زيت الزيتون.

• زئري الأ�سد ميكن �سماعه من على م�سافة  8كيلومرتات
• النعامة تعي�ش حتى  75عاما وتظل قادرة على التكاثر حتى �سن اخلم�سني.
• يف م�صر الفرعونية كان الأ�سبوع يت�ألف من � 10أيام.
• يتعني على معدة الإن�سان �أن تفرز بطانة خماطية جديدة كل �أ�سبوعني و�إال ف�إنها �سته�ضم نف�سها.
• هناك نوع من النمل ي�شتهر با�سم (النمل ال�سفاح) وذلك لأنه ي�شن غ��ارات على م�ستعمرات النمل
امل��ج��اورة ل��ه حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ث��م يقتاد ع��ددا م��ن ذل��ك النمل وي��ج�بره على العمل
كعبيد لديه!
ً
• ل�سان القط �سالحه الدائم فهو مملوء بغدد تفرز �سائال ي�ضمد جرحه عدة مرات حتى يلتئم.
• روى �أح���د الباحثني �أن���ه �سمع ع��ن ط��ائ��ر ق��ام بتجبري ق��دم��ه امل��ك�����س��ورة با�ستعمال ال��ط�ين وعيدان
احلطب.
• �أكرب جزء من فيتامينات الفاكهة يوجد يف ق�شرها ولذلك ينبغي �أن ن�أكلها بق�شرها.
• ع�صري الفاكهة وحده يجب تناولة ب�سرعه فالأنتظار يعر�ض فيتاميناته لأك�سدة الهواء كما �أن بع�ض
الأنواع تف�سد ب�سرعه و�أهمها اجلزر.
• من خل ال حتليل دموع الب�شر تبني �أنها حتتوي على مواد كيمائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما
يبكي الأن�سان.
ً
• �إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفا لب�ضع �ساعات قبل �أن ي�سقط �أر�ضا.

الل�ص والأمني!
تقابل رج�لان يف �أح��د الأ���س��واق احدهما طيب ير�ضى مبا ق�سمه اهلل فيحمل للنا�س اغرا�ضهم مقابل مبلغ
ب�سيط او يقوم باداء بع�ض االعمال يف املحال ب�أجر ،اما االخر فهو خبيث يتل�ص�ص على النا�س رمبا ي�ستطيع
ان ي�سرق �شيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع اي�ضا ان ي�سرق ما تطوله يداه ..تقابل
الرجالن يف دكان واحد فقد ا�ست�أجرهما �صاحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ يراقب الطيب واخلبيث .اخذ
الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن وكلما ر�أى �شيئا �صغريا غاليا اخذه وو�ضعه يف جيبه او �صدره وكلما ر�أى �شيئا
ي�ؤكل تناول منه حتى امتلأت معدته بل لقد جل�س لأخذ ق�سط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان اهلل هو
الذي يراه فعمل بهمة ون�شاط وامانة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �شبع فيه
اخلبيث نوما فلما ا�ستيقظ �س�أل ان كان �صاحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�ضر ومل يرك نائما  ..هنا دخل
�صاحب الدكان فما كان من اخلبيث اال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�ض وقال كفاين
تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�ضا ف�ضحك �صاحب الدكان وقال نعم �س�أح�ضر الطعام حاال  ..و�صفق بيديه فدخل
رجالن عمالقان هما ولديه وقال لهما هذا يريد ان ي�أكل ويرتاح وا�شار على الطيب وذاك يريد ان ي�أكل ويرتاح
وينظف نف�سه ..وا�شار على اخلبيث ف�أخذا الرجل الطيب �إىل الدكان وقدما له الطعام ال�شهي وفرا�شا للراحة
ومبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخال وام�سكا باخلبيث وقلباه ر�أ�سا على عقب ف�أوقعاه كل ما يف جبيه و�صدره
ثم نف�ضاه جيدا من كل ما �سرقه وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �ضربا مربحا كاد ان ي�صيبه بعاهات
خمتلفة ومن ثم القياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�ص وافاق وحذار من التعامل معه
مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون اما الطيب فقد طلبه
�صاحب الدكان عامال لديه ب�أجر جيد جزاء امانته وطيبته .

