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�شارك طبيب مقطع فيديو على موقع التوا�صل االجتماعي تيك توك
ي�شرح فيه خماطر اال�ستحمام ب�شكل يومي على ال�صحة.
وميلك الدكتور ميخائيل فار�شاف�سكي ( 31عاماً) طبيب الرعاية
الأولية يف نيوجري�سي قاعدة جماهريية �ضخمة على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،مع �أكرث من  920.000متابع على تيك توك.
و�شارك الدكتور فار�شاف�سكي م�ؤخراً مقطع فيديو على املن�صة ي�شرح
بع�ض الآث ��ار ال�سلبية املحتملة لال�ستحمام ك��ل ي��وم ،م��ن جتفيف
ب�شرتك وف ��روة ال��ر�أ���س ،مم��ا ي� ��ؤدي �إىل ق���ش��رة ال��ر�أ���س� ،إىل �إزال ��ة
البكترييا اجليدة التي حتافظ على �صحة الب�شرة.
ويف املقطع ال��ذي ح�صد  1.7مليون م�شاهدة ،ق��ال الدكتور مايك
"ال يحتاج اجلميع لال�ستحمام يومياَ .يف الواقع ،هناك خم�سة �أ�شياء
ميكن �أن ت�سوء �إذا قمت باال�ستحمام ب�شكل يومي".
�أو��ض��ح الدكتور فار�شاف�سكي �أن �أول م�شكلة ميكن �أن ي ��ؤدي �إليها
اال�ستحمام اليومي ه��ي جفاف اجل�ل��د .حيث ميكن �أن ي ��ؤدي ذلك
�إىل ح��دوث ت�شققات يف اجللد ،مما ي�سمح للبكترييا وامل��واد امل�سببة
للح�سا�سية بالت�سرب حتت الب�شرة.
ال�سبب الثاين ال��ذي قدمه هو زي��ادة احتمال ت�شكل ق�شرة الر�أ�س.
وق��ال ال��دك�ت��ور فار�شاف�سكي �إن الق�شرة ميكن �أن تن�ش�أ م��ن "فروة
الر�أ�س اجلافة" .وميكن �أن ي�سبب الإفراط يف غ�سل ال�شعر بال�شامبو
جمموعة من امل�شكالت مبا يف ذلك ق�شرة الر�أ�س.

قاعة للتنفي�س عن الغ�ضب الناجم عن كورونا

تف ّرج �سانا �سولني حاملة ع�صا يف يدها ،عن غ ّمها يف قاعة للتنفي�س
عن ال�ضغوط يف فنلندا تلقى �إقبا ًال كبرياً من الن�ساء ،ال �س ّيما ب�سبب
جائحة كورونا .وقد عقدت ال�س ّيدة اخلم�سينية العزم على التخ ّل�ص
من �سموم ك ّل ما يكدّر عي�شها .ف�أخرجت غ�ضبها ّ
حمطمة �آالت طباعة
قدمية و�أواين ومكان�س كهربائية ملدّة  25دقيقة على وقع مو�سيقاها
ّ
املف�ضلة .وهي تقول "�أ�صبحت يف حالة ج ّيدة ج ّداً وقد �أطلقت العنان
للغ�ضب الذي يخاجلني".
وهي تك�شف يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س من "قاعة الغ�ضب"
(راي��ج روم) ه��ذه يف هل�سنكي "نحن الن�ساء اعتدنا على الت�ص ّرف
بلباقة والتح ّكم مب�شاعرنا".
ومل يكن من ال�سهل عليها ا ّتخاذ قرار املجيء �إىل هذا املوقع ،بح�سب
ما تق ّر و�سط حطام البال�ستيك والزجاج .وهي تقول "ا�صطحبتني
�صديقة �إىل املوقع على �سبيل التجربة .وق��د رف�ضت ذل��ك يف بادئ
أف�ضل �إ�صالح ما ّ
الأمر .و�أنا � ّ
تعطل".
لكنها �أق��دم��ت ع�ل��ى ه��ذه اخل �ط��وة يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف مبنا�سبة عيد
ميالدها اخلم�سني ،بعدما ارت ��أت �أنها ت�ستحق الرتويح عن نف�سها
يف ظل �ضغوط العمل التي تواجهها يف جمال خدمة الزبائن "حيث
يلقى املرء �أحياناً معاملة �سيئة من النا�س" .و�أغلبية مرتادي "قاعة
الغ�ضب" ه��ذه التي د ُّ�شنت يف مطلع يوليو (مت��وز) املا�ضي هم من
الن�ساء و" 80%من الزبائن هم من الن�ساء اللواتي ترتاوح �أعمارهن
بني  25و 45عاماً" ،وف��ق ي��ان رانينن �صاحب املوقع ال��ذي يحقق
جناحاً كبرياً لدرجة �أن املواعيد كلها نفدت منذ افتتاحه.

كينيا تطور عقار ًا لعالج مر�ضى كورونا

�أثار عقار جديد ،م�ضاد للفريو�سات ،يتم تناوله عن طريق الفم �أم ً
ال
يف �إمكانية عالج فريو�س كورونا.
وذك��رت �صحيفة "ني�شن" الكينية �أم�س الأول ال�سبت �أنه مت تطوير
ال�ع�ق��ار ،امل�ع��روف با�سم "مولنوبريافري" لعالج الإن�ف�ل��ون��زا ،وتبني
الآن �أنه يقل�ص احتماالت دخول امل�ست�شفى �أو الوفاة ،بواقع الن�صف،
بالن�سبة للمر�ضى ،املعر�ضني خلطر الإ�صابة مبر�ض �شديد ،طبقاً
لنتائج جتارب �سريرية م�ؤقتة ،مت الإعالن عنها يوم اجلمعة.
و�إذا مت الرتخي�ص با�ستخدامه� ،سيكون عقار "مولنوبريافري"� ،أول
عقار م�ضاد للفريو�سات ،يتم تناوله عن طريق الفم ،لعالج فريو�س
كورونا .وحتى الآن ،يتم املوافقة على خليط من الأج�سام امل�ضادة،
يتم �أخذها عن طريق الوريد ،لعالج مر�ضى كورونا ،غري املقيمني
يف امل�ست�شفيات.

القمر اال�صطناعي
يلتقط �أول �صوره لعطارد
ال �ت �ق��ط ال �ق �م��ر اال� �ص �ط �ن��اع��ي "بيبي
كولومبو" املخ�ص�ص ال�ستك�شاف عطارد
�أوىل �صوره لأق��رب كوكب �إىل ال�شم�س،
وح ّلق على ارتفاع نحو مئتي كيلومرت
م�ن��ه ،بح�سب م��ا �أعلنت وك��ال��ة الف�ضاء
الأوروبية �أم�س الأول ال�سبت.
وه� ��ذه امل� ��رة الأوىل م �ن��ذ �إط �ل��اق هذا
ال �ق �م ��ر اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي امل� ��� �ش�ت�رك بني
وكالتي الف�ضاء الأوروبية واليابانية عام
 2018يح ّلق فوق الكوكب الذي ي�ش ّكل
"هدفاً" له .ومن املقرر �أن يُكتفى بو�ضع
"بيبي كولومبو" يف مدار عطارد يف العام
 2025لأن الو�صول �إىل �أ�صغر كواكب
النظام ال�شم�سي بالغ ال�صعوبة.
وال �ت �ق �ط��ت ك� ��ام �ي�رات امل ��رك �ب ��ة �� �ص ��وراً
بالأبي�ض والأ��س��ود خالل حتليقها فوق
عطارد ،ولكن بعدما و�صل �إىل اجلانب
الليلي م��ن ال�ك��وك��ب ،مل تكن الظروف
"مثالية" اللتقاط ال�صور مبا�شرة من
ال�ن�ق�ط��ة الأق � ��رب ( 199كيلومرتاً)
 ،وك��ان��ت �أق � ��رب ال �� �ص��ور ال �ت��ي جن��ح يف
ال �ت �ق��اط �ه��ا م ��ن م �� �س��اف��ة ن �ح��و 1000
ك �ي �ل��وم�ت�ر ،ع �ل��ى م ��ا �أو�� �ض� �ج ��ت وكالة
الف�ضاء الأوروبية يف بيان.
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طبيب يك�شف خماطر اال�ستحمام ب�شكل يومي

كيفية ا�ستحمامك قد تت�سبب
يف �ضرر ب�صحة الدماغ والقلب

بي�سكيه يت�سلم قيادة
حمطة الف�ضاء

ال يزال العديد من الرجال يربطون تناول املزيد من اللحوم بارتفاع
م�ستوى هرمون الذكورة لديهم .غري �أن درا�سات حديثة فندت
ه��ذا امل��ف��ه��وم ال��ذك��وري وك�شفت �أن النظم الغذائية
النباتية �ضرورية لل�صحة اجلن�سية �أي�ض ًا .من الأفكار
الرا�سخة يف املوروث ال�شعبي العربي �أن تناول اللحوم،
�ضروري للرجال لأنها ترفع م�ستوى هرمون الذكورة
"الت�ستو�ستريون" يف اجل�سم كونها حتتوي على
الربوتينات والزنك .كما يعتقد غالبية الرجال
�أن ت��ن��اول الكثري م��ن ال�بروت�ين ،وخا�صة
ال�بروت�ين احل���ي���واين��� ،ض��روري للحفاظ
على م�ستويات ال��ه��رم��ون ال��ذك��وري
وحلمايتهم من ال�ضعف .

درا�سات حديثة تفند ارتباط تناول اللحوم بالذكورة
لهذا يرف�ض العديد من الرجال تناول الغذاء النباتي
خ�شية م��ن �أن ي��ؤث��ر ذل��ك �سلباً على م�ستويات هرمون
"الت�ستو�ستريون" لديهم وبالتايل على �صحتهم  .لكن
ث�ل�اث درا�� �س ��ات ح��دي �ث��ة ق��دم �ه��ا ال�بروف �ي �� �س��ور راجنيث
راما�سامي و فريقه و ن�شرت نتائجها على موقع كلية الطب
بجامعة ميامي ميلر ،ن�ق� ً
لا ع��ن م��وق��ع “”fitbook
الأمل ��اين ،تفيد ب ��أن ال��رج��ال الذين يعتمدون يف نظامهم
ال�غ��ذائ��ي ع�ل��ى احل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة ،اخل �� �ض��روات والفواكه
والبقوليات ،ال يتمتعون ب�صحة جن�سية �أف�ضل فح�سب ،بل
�إنها �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
ق ّيمت الدرا�سة الأوىل العالقة بني م�ستويات امل�ست�ضد
ال�برو��س�ت��ات��ي ال�ن��وع��ي وال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ل��دى 1399
رج ً
ال يف منت�صف العمر .والنتيجة هي �أن الرجال الذين
يعتمدون على الأطعمة النباتية لكنهم لي�سوا نباتيني
�صارمني ،لديهم م�ستوى امل�ست�ضد الربو�ستاتي �أقل من
ع���ش��اق ت�ن��اول ال�ل�ح��وم .م��ن جانبه يو�ضح الربوفي�سور
امل�شارك يف الدرا�سة ،علي مزنر� ،أن م�ست�ضد الربو�ستات
ه��و ع�لام��ة ح�سا�سة للك�شف ع��ن ��س��رط��ان الربو�ستاتا،
حم��ذرا من �أن اللحوم ال تزيد وحدها من م�ستوى هذا
الربوتني ب�شكل كبري فح�سب ،بل �أي�ضاً امل�شروبات املحالة
واحلبوب املكررة والوجبات ال�سريعة.
احلماية من �سرطان الربو�ستاتا
�أم��ا الدرا�سة الثانية فقد �ألقت نظرة فاح�صة على دور
اللحوم بكميات كبرية يف الت�سبب يف �سرطان الربو�ستاتا
املميت .يقول مزنر�" :أظهرت درا�سات �سابقة �أن �سرطان
ً
مرتبطا
ال�برو��س�ت��ات��ا الأك �ث�ر ع��دوان �ي��ة مي�ك��ن �أن ي�ك��ون
با�ستهالك اللحوم بكرثة" .يف الدرا�سة املذكورة  ،الحظ
ال �ب��اح �ث��ون  47243رج �ل� ً
ا ع�ل��ى م� ��دار  28ع ��ا ًم ��ا .مت
ت�شخي�ص  6660منهم ب�سرطان الربو�ستاتا ،تويف منهم
� 807شخ�صاً .نتائج الدرا�سة �أظهرت �أي�ضاً �أن الرجال
الأ�صغر �س ّناً مم��ن يعانون م��ن امل��ر���ض ،ك��ان ا�ستهالكهم
للحوم فوق املتو�سط .يف املقابل� ،أ�شار ال�شباب الأ�صحاء
�إىل �أنهم ي�أكلون ب�شكل �أ�سا�سي الأطعمة النباتية ،و�أقل من
واحد يف املائة فقط منهم نباتيون .ووفقًا لأطباء امل�سالك
ال�ب��ول�ي��ة ،لي�ست ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل جتنب ت�ن��اول اللحوم
ب��ال�ك��ام��ل ،فيكفي التقليل منها لتقليل خطر الإ�صابة

ب�سرطان الربو�ستاتا .درا�سة ُن�شرت يف ربيع عام ،2021
تو�صل من خاللها العلماء �أن النباتي لي�س �أقل "ذكورة"
من �آك��ل اللحوم على م�ستوى الهرمونات الذكورية .بل
�إن بع�ض العنا�صر الغذائية التي توجد فقط يف الفاكهة
واخل �� �ض��روات وم��ا �شابهها حتمي م��ن ال�ضعف  .ووفقًا
ال عانى ن�صفهم تقريباً
للدرا�سة ،ف�إن �إجمايل  2549رج ً
م��ن �ضعف خفيف �إىل �شديد  .ولي�س م��ن امل�ستغرب �أن
الن�سبة كانت �أقل بكثري لدى الرجااللذين تناولوا وجبات
نباتية يف الغالب .وبهذا ال�صدد يقول الربوفي�سور امل�شارك
يف ال��درا��س��ة ،روب��ن ب�لاك�م��ان-ب��راون� ،إن "�أ�سلوب احلياة
ال�صحي مع زيادة الإ�ستهالك النباتي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
�صحة �أف�ضل" .تظهر نتائج الدرا�سات الثالث �أن النظام
ال�غ��ذائ��ي ال���ص�ح��ي ،امل�ت�ن��وع وامل� �ت ��وازن ،واحل �ي��اة املُر�ضية
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً .لكن ال يبدو �أن هذه احلقيقة قد
و�صلت بالكامل �إىل مدارك العديد من الرجال.
اللحوم النباتية ..بدائل �صحية و�صديقة للبيئة؟
ي�ح��اول كثري م��ن النا�س جتنب �إحل��اق ال�ضرر بالبيئية
وخا�صة تلك الأ�ضرار لناجتة عن اعتمادهم على اللحوم
كم�صدر غذائي رئي�سي وما ينتج عنه من �أ�ضرار للبيئة.
امليل ال�سائد حاليا هو تعوي�ض اللحوم ببدائل اللحوم �أو
ما يطلق عليها "اللحوم النباتية".
ت�ن��اول القليل م��ن ال�ل�ح��وم مل يعد جم��رد ق��رار مرتبط
ب�صحة اجل�سم ،بل �أ�سلوب للحفاظ على البيئة .فوفقا
لتقرير � �ص��ادر ع��ن "ال�صندوق ال�ع��امل��ي للطبيعة" ف�إن
التخلي عن املنتجات احليوانية "طريقة �سهلة ورخي�صة
ن�سبيا" ملعاجلة تغريات املناخ .لأن الرثوة احليوانية تولد
كميات كبرية م��ن انبعاثات ال �غ��ازات الدفيئة وت�ستهلك
ع�شر احتياطات العامل من املياه العذبة وت�ساهم يف �إزالة
الغابات يف �أمريكا اجلنوبية.
�أ�صبحت بدائل اللحوم مثل "بايوند ميت" و"�إمبو�سيبل
برغر" مم�ك�ن��ة ب�ف���ض��ل ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �غ��ذائ �ي��ة اجلديدة.
وحتتوي هذه البدائل على فول ال�صويا والفول والبازالء.
وه��ذه الأغ��ذي��ة ،وهي على عك�س الربغر النباتي ال�شائع
حاليا ي�شبه طعمها اللحم الأ�صلي ولها رائحة ولون وحتى
"دم" �شبيه باللحوم ،بف�ضل ع�صري ال�شمندر الأحمر الذي
يوحي ب�أنه دم .وغالبا ما تكون هذه البدائل �صحية �أكرث

من اللحوم احليوانية العادية.
تباع منتجات "بايوند ميت" يف �آالف املتاجر واملطاعم
الأمريكية ،ما �شجع ماركات �أخرى على اال�ستثمار يف هذا
امل�ج��ال ،مثل �شركة "ني�ستله" التي قدمت ك��رات اللحم
التقليدية "فريكاديله" خالية من اللحوم .فيما قدمت
�سل�سلة مطاعم "برغر كنغ" وجبات من منتجات "بيوند
ميت" يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة� .أم ��ا م�ط��اع��م ماكدونالدز
فتجرب حاليا الربغر النباتي.
ه��ذا التحول �شجع امل�ستثمرين على اال�ستثمار يف هذا
املجال .وعندما دخلت �شركة "بايوند ميت" بور�صة "وول
�سرتيت" يف �أوائ ��ل �شهر م��اي��و� -أي��ار  2019ا�ستطاعت
�أن ت�ضاعف قيم �أ�سهمها يف ال�ي��وم الأول .وق��ال برو�س
فريدري�ش رئي�س م�ؤ�س�سة "غود فود" لوكالة فران�س بر�س
�إن "امل�ستثمرين ي��رون فر�صة جتارية كبرية" يف جمال
اللحوم النباتية.
لكن يقال �إن نباتات فول ال�صويا ال�صناعية ت�ساهم هي
�أي�ضا يف �إزال��ة الغابات وعلى نطاق وا�سع ،وكذلك زيوت
النخيل التي يتم ا�ستخدامها يف بع�ض ب��دائ��ل اللحوم.
وذكرت منظمة "فرين" البلجيكية للمحافظة على البيئة
�أن ه�ن��اك ح��اج��ة لأك�ث�ر م��ن مليون كيلومرت م��رب��ع من
الأرا�ضي لزراعة فول ال�صويا .ويتم ا�ستخدام ن�سبة قليلة
من الأرا�ضي لبدائل اللحوم بينما يتم ا�ستخدام امل�ساحات
الوا�سعة لإنتاج �أعالف احليوانات.
هناك �أي�ضا خماوف غذائية من بدائل اللحوم� ،إذ ميكن
�أن حت�ت��وي ��ش�ط�يرة ال�برغ��ر ال�ن�ب��ات��ي ع�ل��ى ن�سبة دهون
م�ضاعفة و�سبعة �أ�ضعاف ن�سبة ال�صوديوم امل��وج��ودة يف
ال�برغ��ر التقليدي .وت�شعر جم�م��وع��ات مهتمة بحماية
البيئة بالقلق حيال "�إمبو�سيبيل برغر" ال��ذي يحتوي
ع�ل��ى خ�م��ائ��ر م�ع��دل��ة جينيا ال�ت��ي تعطي طعما م�شابها
للحوم .واال�ستهالك امل�ف��رط لهذه امل��واد املعدلة وراثيا
ميكن �أن ي�سبب ال�سرطان� ،أي نف�س �أعرا�ض اال�ستهالك
املفرط للحوم.
ق��ررت جلنة ال��زراع��ة يف ال�برمل��ان الأوروب� ��ي م��ؤخ��را منع
ت�سمية بدائل اللحوم النباتية ب�أ�سماء توحي ب�أنها حلوم،
مثل الربغر �أو النقانق �أو �شريحة حلم "�ستيك" .وهو ما
يعني �أن هذه املنتجات البديلة �ستنزل �إىل الأ�سواق ب�أ�سماء
�أخرى.

�أ�صبح توما بي�سكيه اليوم االثنني
�أول رائ ��د ف���ض��اء فرن�سي يت�سلم
ق �ي��ادة حم�ط��ة ال�ف���ض��اء الدولية،
على �أن يتوىل هذه امل�س�ؤولية حتى
نهاية مهمته يف امل��دار يف ت�شرين
ال�ث��اين/ن��وف�م�بر .ويخلف الرائد
يف وكالة الف�ضاء الأوروب�ي��ة الذي
و�صل �إىل املحطة يف ني�سان�/أبريل
الفائت الياباين �أكيهيكو هو�شيدي
من وكالة الف�ضاء اليابانية خالل
اح �ت �ف��ال ت�سليم م�ف�ت��اح (رم ��زي)
للمركبة الف�ضائية ُي�ب��ث يف نقل
ح� ��ي ع �ب�ر ق� �ن ��اة "نا�سا" م�ساء
االث �ن�ين .و��س�ي�ك��ون ت��وم��ا بي�سكيه
( 43ع��ام �اً) م �� �س ��ؤو ًال ع��ن �أف ��راد
ال�ط��اق��م ال���س�ت��ة الآخ��ري��ن الذين
يقيمون حالياً يف حمطة الف�ضاء
ال��دول �ي��ة وه ��م ث�لاث��ة �أمريكيني
ورو�سيان وياباين .وقال الفرن�سي
خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف يف �آذار/
م ��ار� ��س ال �ف��ائ��ت ق �ب��ل ب ��دء مهمة
"�ألفا" يف امل ��دار �إن ت �وليّ قيادة
حمطة الف�ضاء "ي�شبه ما هو عليه
الأم ��ر يف �سفينة ،ح�ي��ث ال يوجد
� �س��وى ق�ب�ط��ان واح ��د ع�ل��ى متنها
بعد اهلل" .و�أ�ضاف �أن "الكثري من
الأمور يتم طبعاً اتخاذ قرارات يف
�ش�أنها يف مركز التحكم .ولكن �إذا
ك��ان يف ال�ط��اق��م ��ص��وت م�ه��م ،فهو
� �ص��وت قائده" .و�أو�� �ض ��ح رئي�س
م��رك��ز رواد ال �ف �� �ض��اء الأوروب � � ��ي
التابع لوكالة الف�ضاء الأوروبية يف
كولونيا (�أملانيا) فرانك دو فيني �أن
مهام قائد الطاقم ال ت�شبه قيادة
طائرة لأن حمطة الف�ضاء تطري
على ارت�ف��اع  400كيلومرت فوق
الأر�� ��ض ب�شكل م�ستقل ،وجترى
مناورات توجيهها من الأر�ض. .

الفائز يف �أف�ضل باغيت
يف باري�س يثري ً
جدال
تخ ّل َف الفائز يف م�سابقة "�أف�ضل
باغيت يف باري�س" ال��ذي يخوله
لقبه ت��زوي��د ق�صر الإل�ي��زي��ه هذا
ال �ن ��وع م ��ن اخل �ب��ز ع ��ن احل�ضور
�أم�س الأول ال�سبت لت�س ّلم جائزته،
ب �ع��د ت � ��داول � �ص��ور حل���س��اب��ه على
"في�سبوك" ُتظهر "�آراء بغي�ضة"
يف ح� ��ق ف ��رن �� �س ��ا ن� �� � َ�ش� � َره ��ا على
�صفحته.
وقال النائب الأول لرئي�س بلدية
باري�س �إميانويل غريغوار خالل
احتفال ت��وزي��ع اجل��وائ��ز مبنا�سبة
مهرجان اخلبز يف ميدان نوتردام
�إن اخلباز الفائز بامل�سابقة مكرم
العكروت "فهم �أن ح�ضوره قد ال
يكون خطوة مثالية".

حتذير من خماطر فرط اجلائحة ت�ضرب ماركات
املالب�س العاملية
كولي�سرتول الدم
قالت الدكتورة �سارة علي قري�شي �إن ف��رط كولي�سرتول الدم
ال�ع��ائ�ل��ي ه��و م��ر���ض وراث� ��ي ي ��ؤث��ر يف ق ��درة اجل���س��م ع�ل��ى �إدارة
الكولي�سرتول.
و�أو�ضحت ا�ست�شارية الطب الباطني مبركز �إم�بري��ال كوليدج
ل�ن��دن لل�سكري �أن ف��رط ك��ول�ي���س�ترول ال ��دم ي� ��ؤدي �إىل �إنتاج
م�ستويات عالية من الربوتينات الدهنية منخف�ضة الكثافة،
املعروفة بالكولي�سرتول ال�ضار ،والتي ي��ؤدي التعر�ض امل�ستمر
لها �إىل ارتفاع خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
املبكرة بنحو � 20ضعفاً .و�أو�ضحت ا�ست�شارية الطب الباطني �أن
فرط كولي�سرتول الدم العائلي ميكن �أن يكون متغاير الزيغوت،
وهو �أكرث �شيوعاً� ،أو متماثل الزيغوت ،وهو النوع الأقل �شيوعا،
اعتماداً على ما �إذا كانت احلالة موروثة من �أح��د الوالدين �أو
من كليهما .و ُتقدّر م�ؤ�س�سة "�إف �إت�ش فاوندي�شن" �أن واحدا من
كل � 250شخ�صاً يف العامل لديه فرط كولي�سرتول الدم العائلي
متغاير الزيغوت ،الذي يتميز بارتفاع الكولي�سرتول ال�ضار �إىل
م�ستوى �أعلى من  190لدى البالغني و 160لدى الأطفال،
وبتاريخ عائلي مر�ضي حافل بارتفاع الكولي�سرتول و�أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية.

�أدت تدابري احلجر ال�صارمة واملمددة يف فيتنام الحتواء تف�شي فريو�س
كورونا اىل نق�ص يف �إنتاج املاركات التجارية العاملية على غ��رار "نايكي"
و"غاب" م��ن الأح��ذي��ة الريا�ضية وقم�صان ال�سويت ��ش��رت وال�سراويل
الريا�ضية و�سواها� ،إذ �أن هذه ال�شركات تعتمد ب�شكل متزايد على الت�صنيع
يف هذه الدولة الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا.
ً
وتت�ساءل مديرة م�صنع الأقم�شة "هونغ ين" كالوديا �أن�سيلمي يوميا �إذا
كانت الآالت �ستتوقف يف م�صنعها املتخ�ص�ص يف احلياكة وال�صباغة يف
�شرق هانوي ،وهو مقاول من الباطن لعدد من �شركات املالب�س الأوروبية
والأمريكية العمالقة.
فعندما �ضربت املوجة الأخ�يرة من جائحة كوفيد -19فيتنام يف الربيع
الفائت ،انخف�ض الإن�ت��اج بن�سبة  50يف املئة ،وت��واج��ه امل��دي��رة االيطالية
م�شكالت على �صعيد ت�أمني الإمدادات.
وقالت لوكالة فران�س بر�س �إن "قيود ال�سفر ع ّر�ضت للخطر كل العمليات
اللوج�ستية املتعلقة بدخول الب�ضائع وخ��روج�ه��ا ...مما �أدى �إىل فرتات
ت�أخري طويلة جداً" يف ت�سليم اخليطان امل�ستخدمة يف مالب�س ال�سباحة
واملالب�س الريا�ضية لزبائن مثل "نايكي" و"�أديدا�س" و"غاب".
و�أ�ضافت "ال ن�ستطيع ت�أمني ا�ستمرارية الإنتاج �إال �إذا توافر لدينا املخزون"
الالزم.
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•• �أبوظبي -الفجر
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جمموعة من الفعاليات حتت �شعار �أيرلندا جزيرة الإلهام

�أيرلندا تك�شف عن جناحها
يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -الفجر

�أيرلندا تك�شف عن �إقامة جمموعة من الأن�شطة والفعاليات يف جناحها يف
�إك�سبو  2020دبي .هذا العام،حيث �ستجلب جزيرة الإلهام والإبداع كرم
�ضيافتها منقطع النظري �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة �ضمن جناحها
الفريد الذي يحمل توقيع املهند�س املعماري الأيرلندي كريان �أو كونور.
وي�سعى اجلناح الأيرلندي �إىل تقدمي �أيرلندا باعتبارها وجهة مطلقة
ل�ل�إل�ه��ام بف�ضل ت��راث�ه��ا ال��را��س��خ وال�ع��ري��ق ال�ق��ائ��م على الإب ��داع واخليال
واالبتكار .وبف�ضل العرو�ض اليومية للمو�سيقيني يف الفناء وور�ش العمل
مع جمموعة كودر دوجو للربجمة وجوقة الإك�سبو العاملية التي تقودها
قاعة احلفالت الوطنية يف �أيرلندا واالحتفاالت الرائعة بيوم القدي�س
باتريك� ،سيكون اجلناح الأيرلندي
يف منطقة التنقل يف �إك�سبو 2020
وجهة ال تف ّوت يف �أعظم معر�ض يف
العامل.
يتمحور مو�ضوع �أيرلندا يف معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب��ي ح��ول الإب� ��داع
يف � �ص �م �ي��م ال �ت �ج��رب��ة ال �ب �� �ش��ري��ة يف
القرن احل��ادي والع�شرين .ويعك�س
اجل�ن��اح التقاليد املعمارية الغربية
والإ�سالمية .ويت�ألف خمطط البناء
م ��ن ق �� �س �م�ين م��رب �ع�ي�ن م ّت�صلني،
الأول مغلق بالكامل وميكن التحكم
بدرجة ح��رارت��ه� .أم��ا الق�سم الثاين،
فهو ع�ب��ارة ع��ن ف�ن��اء منعزل� .إىل ج��ان��ب ه��ذا الق�سم ،تقع غ��رف��ة مغلقة
يف�صلها عن الفناء جدار زجاجي �ست�ست�ضيف املعر�ض الدائم حتت عنوان
"ذا مايكرز" .ويعبرّ هذا املعر�ض الذي ال ب ّد من زيارته عن جوهر الثقافة
الأيرلندية؛ �أي الفن والأدب واملو�سيقى والأغنية.
ل��دى و�صول ال��زوار �إىل اجل�ن��اح� ،سيدخلون �إىل غرفة "�أوكول�س" حيث
��س�ي�خ��و��ض��ون جت��رب��ة ق �� �ص�يرة م� ��ؤث ��رة م��رئ �ي��ة و� �ص��وت �ي��ة ح ��ول الثقافة
الأيرلندية ،مع ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع اجلناح يف معر�ض �إك�سبو
 .2020ويلي ذلك عر�ض رقمي يخطف الأنظار مل�شاهد بطيئة احلركة
عن املناظر الطبيعية الأيرلندية.
ي�شتمل اجل�ن��اح على ق��اع��ة اال�ستقبال ،حيث ب��إم�ك��ان ال ��زوار اال�سرتخاء
واال�ستمتاع ب��الأج��واء الرتحيبية وال�ع��رو���ض املو�سيقية ال��دوري��ة لعازيف
الإك���س�ب��و وج��وق��ة اجل �ن��اح ال��داخ�ل�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��زف م�ق�ط��وع��ات املو�سيقى
الأيرلندية .وقد مت اختيار عازيف الإك�سبو من بني �أبرع املواهب املو�سيقية
الأي��رل�ن��دي��ة ال�شابة ل�ع��زف �أ��ش�ه��ر امل�ق��اط��ع املو�سيقية الأي��رل�ن��دي��ة و�شرح
تاريخها و�آالت�ه��ا وق�ص�صها ل�ل��زوار .ك��ذل��ك� ،سي�ؤدي ال�ع��ازف��ون ن�سختهم
اخلا�صة من �ألبوم الأغاين الأيرلندي �ضمن عرو�ض تفاعلية �ستك�شف عن
خلفية الأغاين وتاريخها .ومع تناوب املو�سيقيني �شهر ًيا� ،سيعك�س عازفو
الإك�سبو �صورة �أيرلندا اليافعة الغنية باملواهب و�سيقدّمون للجمهور ملحة
�أ�صيلة عن �صفات الإبداع والرباعة التي مت ّيز املو�سيقى الأيرلندية.
ويف هذا ال�سياق ،ع ّلق املفو�ض العام للجناح الأيرلندي يف �إك�سبو2020
دبي ،بات هيني�سي ،قائلاً " :ال ي�سعنا االنتظار للرتحيب بالزوار من جميع
�أنحاء العامل يف جناحنا امللهم يف �إك�سبو  2020دبي حيث �سيكونون على
موعد مع برنامج زاخ��ر يحتفي ب��الإب��داع الأيرلندي بجميع �أ�شكاله .يف
جناحنا� ،سيخو�ض ال��زوار جتربة تعليمية وترفيهية ،والأه��م من ذلك،
�سيتم الرتحيب بهم بحفاوة �أيرلندية حا ّرة .كذلك� ،سيت�سنى لهم م�شاهدة
�أعمال امل�صممني واملبتكرين واملخرتعني الأيرلنديني املوهوبني .و�سيقدّم
جناحنا جمموعة من ور���ش العمل للزوار من جميع الأعمار �سواء كانوا
يرغبون يف العمل �ضمن جمموعات كودر دوجو �أو التع ّرف على املو�سيقى
والثقافة الأيرلندية .نتط ّلع � ً
أي�ضا �إىل الفعاليات ال�ش ّيقة التي نتعاون فيها
مما ال ّ
�شك فيه �أن ز ّوارن��ا �سيلم�سون �سبب قولنا
مع الأجنحة الأخ��رى .و ّ
�إن �أيرلندا هي الوجهة املثالية للزيارة �أو الدرا�سة �أو اال�ستثمار �أو ممار�سة
الأعمال التجارية".
بالن�سبة للأن�شطة الأي��رل�ن��دي��ة التقليدية� ،سي�ست�ضيف ج�ن��اح �أيرلندا
جمموعة متنوعة م��ن الفعاليات الديناميكية التي تر�ضي ال ��زوار من
خمتلف الأع �م��ار على م��دار الأ��ش�ه��ر ال�ستة املقبلة .وت�شمل الفعاليات
الرئي�سية يف دي�سمرب جوقة الإك�سبو العاملية يف جوبيلي بارك حتت �إ�شراف
وت�صميم قائد الأورك�سرتا ديفيد برويف .كذلك ،يدعو اجلناح الأيرلندي
جميع الدول امل�شاركة يف املعر�ض وموظفي الإك�سبو وامل�ضيفني وال�ضيوف
�إىل االن�ضمام �إىل اجلناح وامل�شاركة يف ه��ذا امل�شروع ال��ذي يج�سد ب�شكل
مثايل الروح اجلماعية والتعاونية للمعر�ض.
و�سي�ض ّم م�شروع عيد امل�ي�لاد اخل��ا���ص فرقة مو�سيقية ومغنني �ضيوف
وجوقة الإك�سبو العاملية لت�أدية �أغاين الألبوم الأيرلندي الرائع يف جتمع
دويل فريد من نوعه يف جوبيلي بارك .و�ست�شمل قائمة الأغاين املتنوعة
�أغنية "يو ريز مي �أب" و"وان" لفرقة "يو تو" ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شهر �أغاين
الأعياد .و�سيتم اختيار اجلوقة وح�شدها وتدريبها عرب الإنرتنت على يد
دايفيد برويف يف الأ�سابيع التي ت�سبق الفعالية.
ومبنا�سبة العيد الوطني لأيرلندا يف يوم القدي�س باتريك يف  17مار�س،
�سي�ست�ضيف جناح �أيرلندا جمموعة متنوعة من الفعاليات ال�ش ّيقة على
مدار اليوم لت�سليط ال�ضوء على الروح املفعمة باحليوية التي تتم ّيز بها
البالد يف هذا اليوم امللهم .ومن �أبرز الفعاليات الرئي�سية التي �سي�شهدها
اجلناح عر�ض ملارتن هايز� ،أحد املو�سيقيني التقليديني الأيرلنديني الأكرث
تقدي ًرا حيث �سيقود حف ً
خ�صي�صا ال�ستك�شاف املو�سيقى
ال مو�سيق ًيا م�صم ًما
ً
الأيرلندية من جذورها ولأداء �أبرز املقطوعات التقليدية بطريقة ع�صرية.
خ�صي�صا ملعر�ض �إك�سبو 2020
و�سري ّكز �ألبوم الأغ��اين الأيرلندي املع ّد
ً
على الأغاين الأيرلندية ال�شهرية مبا يف ذلك الأغاين الكال�سيكية لفرقة
"يو تو" و"ذا كرانبرييز" و"�سنو باترول" و"ذا كور�س" واملو�سيقي هوزييه
على �سبيل املثال ال احل�صر� .أما يف يوم القدي�س باتريك ،ف�سيعزف �ضيوف
خا�صون مقطوعات مو�سيقية و�أغاين �أيرلندية تقليدية من �ألبوم الأغاين
الأيرلندي .هذا و�س ُتقام ور�ش العمل الإبداعية يف قاعة هاميلتون يف قلب
اجلناح .وقد مت جتهيز القاعة ال�ست�ضافة جمموعة وا�سعة من املحادثات
الثقافية والتجارية والدبلوما�سية والتوا�صل وتوطيد العالقات خالل
الأ�شهر ال�ستة للمعر�ض .وب�إمكان ال��زوار الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 7
و 17عامًا امل�شاركة يف ور�ش الربجمة املجانية التي تقدمها جمموعة كودر
دوج��و التي تقود مبادرة الربجمة العاملية الرائدة للمتطوعني ال�شباب.
ويتمحور عمل كودر دوجو حول مو�ضوع املعر�ض املتمثل يف "ربط العقول
وخلق امل�ستقبل" ،كما ويو�ضح الطبيعة الإبداعية املت�أ�صلة يف الرتميز،
وب��ال�ت��ايل ي�ثري مو�ضوعنا املتمثل يف و��ض��ع الإب ��داع يف �صميم التجربة
الب�شرية يف القرن احلادي والع�شرين.

وق�ع��ت ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي وم��رك��ز �أبوظبي
للخاليا اجل��ذع�ي��ة م��ذك��رة تفاهم تهدف
�إىل تعزيز �سبل التعاون يف جماالت توظيف
الطلبة وبرامج التدريب وم�شاركة املرافق
وامل ��وارد وت �ب��ادل املعلومات الأك��ادمي�ي��ة يف
املجاالت الطبية.
وح���ض��ر ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ك��ل من
ال�بروف�ي���س��ور وق ��ار �أح �م��د ،م��دي��ر جامعة
�أب ��وظ� �ب ��ي ،وال ��دك� �ت ��ور ي� �ن ��دري فينتورا،
�أخ�صائي علم املناعة وامل��دي��ر ال�ع��ام ملركز
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�خ�لاي��ا اجل��ذع �ي��ة .ومبوجب
االتفاقية� ،سيعزز الطرفان عالقات تعاون
من �ش�أنها خلق فر�ص للتعليم والتوا�صل
للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سيتم
توفري تدريب عملي لطلبة جامعة �أبوظبي
يف علم الأحياء اجلزيئية وعلم املناعة لدى
املركز.
وتت�ضمن مذكرة التفاهم تبادل اخلربات
التعليمية املتقدمة من خالل ور���ش عمل
ت��دري�ب�ي��ة وم� ��ؤمت ��رات وب��رام��ج �أكادميية
ت���س�ت�ع��ر���ض �أح � ��دث ال� �ت� �ط ��ورات و�أف�ضل
املمار�سات .و�ستتمكن جامعة �أبوظبي من
الو�صول �إىل خمتربات الت�شخي�ص الطبي
التابعة للمركز ،كما �سيتم تزويد الطلبة
و�أع� ��� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري ����س يف اجلامعة

ب �ف��ر� �ص��ة �إث� � � ��راء م �ع��ارف �ه��م يف جم ��االت
الطب الت�شخي�صي وتكنولوجيا التغذية
وعلم احلميات .وق��ال الربوفي�سور و�سيم
ال�ع�ل�م��اوي ،عميد كلية ال�ع�ل��وم ال�صحية
يف ج��ام �ع��ة �أب ��وظ �ب ��ي" :نعتز بال�شراكة
اال�سرتاتيجية ال�ت��ي جتمعنا ب��واح��د من
�أك�ثر م��راك��ز ال��رع��اي��ة ال�صحية تقدماً يف
دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة� .سيعمل
ه��ذا ال�ت�ع��اون على ت�سريع وت�ي�رة اجلهود
التي تقوم بها اجلامعة لتحقيق لر�ؤيتها
القائمة على تقدمي جتربة تعليمية �شاملة
للمجتمع ،ح�ي��ث حت��ر���ص اجل��ام �ع��ة على
ت��زوي��د طلبتها باملعرفة ال�لازم��ة ليكونوا
متميزين يف جم��االت تخ�ص�صهم .وبدعم
م��ن م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�خ�لاي��ا اجلذعية
وف��ر���ص ال�ت��دري��ب ال��رائ��دة امل�ق��دم��ة ،نحن
ع �ل��ى ث �ق��ة ب� � ��أن ط�لاب �ن��ا � �س �ي �ك��ون��ون على
ا�ستعداد تام حل�شد �إمكاناتهم والإ�سهام يف
تلبية احتياجات الرعاية ال�صحية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة".
و�أ� �ض ��اف ال �ع �ل �م��اوي" :نوا�صل م�ساعينا
ل �ت��وط �ي��د �� �ش ��راك ��ات حم �ل �ي��ة ودول � �ي ��ة مع
م�ؤ�س�سات ت�شاركنا الأه ��داف والتطلعات
ذات�ه��ا ،وت�ساعدنا يف و�ضع وتقدمي حلول
م�ب�ت�ك��رة ،ومت�ك�ن�ن��ا م��ن حت�ق�ي��ق التزامنا
بامل�ساهمة يف جعل جمتمع الإم��ارات �أكرث
�صحة".

من جهته ،ق��ال الدكتور يندري فينتورا:
"منذ ت�أ�سي�س املركز ،تركز تطلعاتنا على
تعزيز الإمكانات البحثية املحلية يف املجال
الطبي لت�سليط ال�ضوء الأمرا�ض املزمنة
الأكرث �إحلاحاً يف الإمارات وعالجها ،حيث
يُعد خلق وتقدمي فر�ص تطويرية لطلبة
التخ�ص�صات ال�صحية يف الإمارات واملنطقة
عن�صراً �أ�سا�سياً من اجلهود لتحقيق هذه
التطلعات� .سعداء بال�شراكة الهامة التي
جتمعنا مب�ؤ�س�سة �أكادميية رائدة كجامعة
�أبوظبي والتي �سنعمل معها جنباً �إىل جنب
�ضمن منا ٍح ع��دة لتوفري جيل متميز من
الأطباء والباحثني".
و ُي �ع��د م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للخاليا اجلذعية

مركزاً تخ�ص�صياً للرعاية ال�صحية يتخذ
م ��ن �أب��وظ �ب��ي م �ق ��راً ل ��ه ،وي�ت�خ���ص����ص يف
ت��وف�ير ال �ع�لاج��ات ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ات اخلاليا
اجلذعية والطب التجديدي ،كما يتميز
املركز ب�إجراء �أكرث البحوث حول اخلاليا
اجل��ذع�ي��ة ت�ق��دم�اً يف امل�ن�ط�ق��ة .ومت �إع ��داد
املركز ليتوىل مهام �إج��راء �أبحاث معقدة،
ح�ي��ث ك ��ان م��ن ب�ين �أوائ � ��ل ال���ش��رك��ات من
خمتلف �أن�ح��اء العامل التي �أج��رت بحوثاً
ع��ن ع�لاج��ات كوفيد -19احلا�صلة على
ب��راءة اخ�ت�راع .وت�أ�س�س املركز يف 2019
ب �ه��دف تلبية ال�ط�ل��ب امل�ح�ل��ي والإقليمي
املتزايد على اخلدمات والعالجات الطبية
ذات التخ�ص�ص الدقيق ،وهو مزود ب�أحدث

التقنيات والأجهزة الطبية الأكرث تطوراً
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د امل �ن �ط �ق��ة وف ��ري ��ق م ��ن كبار
الأطباء العامليني الذين يعملون مع فريق
من الباحثني ،وهو ما يجعل مركز �أبوظبي
للخاليا اجلذعية الأول من نوعه يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
و ُتعد كلية العلوم ال�صحية �أحدث الكليات
ال �ت��ي اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا اجل��ام �ع��ة �أم� ��ام الطلبة،
وتركز على تقدمي جتربة �أكادميية متميزة
يف ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة وال���ص�ح��ة وال�سالمة
البيئية والتغذية والعلوم الطبية احليوية،
�إ�ضافة �إىل توفري فر�ص بحثية متقدمة
للطلبة والتفاعل م��ع املجتمعات املحلية
والعاملية على حد �سواء.

الفائز الوحيد باجلائزة يف التعليم املتخ�ص�ص عاملي ًا

املعهد املهني التابع لأبوظبي التقني يفوز بجائزة بالكبورد الدولية للتميز يف جمال التعليم املهني عرب الإنرتنت
اجلائزة تتويج ملنظومة مبتكرة متكن املعلمني والطلبة من الإبداع يف كل الأوقات

•• �أبوظبي-الفجر

يف �إجن��از عاملي جديد؛ فاز معهد �أبوظبي
للتعليم وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي ال �ت��اب��ع ملركز
�أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني؛
بجائزة "بالكبورد" ()Blackboard
الدولية لفئة التميز يف التعليم والتع ّلم
املهني ع�بر الإن�ترن��ت لعام  ،2021وهي
اجل ��ائ ��زة ال �ت��ي ُت �ق��دم � �س �ن��و ًي��ا م��ن �شركة
"بالكبورد" املتخ�ص�صة يف �إن �ت��اج نظم
ال�ت�ع� ّل��م ،ال �ت��ي ي�ستخدمها  100مليون
م�ستخدم يف  12000ج��ام�ع��ة وك�ل�ي��ة يف
ال�ع��امل ،للتعرف على اال��س�ت�خ��دام الأمثل
لنظم التعليم والتع ّلم؛ التي تنتجها ال�شركة
ال عن عدد من املجاالت الأخرى ،علماً
ف�ض ً
ب�أن  10م�ؤ�س�سات فازت بهذه اجلائزة حول
ال�ع��امل ه��ذا ال�ع��ام ،منها جامعة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ،وجامعة مايو كلينيك،
وجامعة جونز هوبكنز يف الواليات املتحدة
الأمريكية  ،ولكن معهد �أبوظبي للتعليم
وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي ه��و ال��وح�ي��د ال ��ذي فاز
بهذه اجلائزة يف التعليم املهني املتخ�ص�ص.
وقال الدكتور عبدالرحمن جا�سم احلمادي
مدير عام معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب
املهني التابع لـ"�أبوظبي التقني " يف ظل
الأج��واء الوطنية التي نعي�شها حاليا وفق
برنامج"ناق�س" الذي ي�ست�شرف امل�ستقبل
ال�ب��اه��ر للمواطنني يف ال�ق�ط��اع احلكومي
واخلا�ص ،ف�إننا نهدى هذا الإجناز للقيادة
الر�شيدة ،التي تقدم الدعم املعنوي واملادي
ال� ��دائ� ��م؛ مب ��ا مي �ك��ن امل ��رك ��ز م ��ن العمل
اخلالق واملبتكر  ،ومبا يعك�س قدرتنا على
�صناعة ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة ال �ق��ادرة على
تلبية متطلبات و�أه��داف "ناف�س" يف كافة
الظروف وب�شكل تام وكامل ،وبالت�أكيد ف�إن
ه��ذه اجل��ائ��زة ت�ت��وج ج�ه��ود وح��ر���ص املركز
على التنفيذ ال�ف��وري لتوجيهات القيادة
الر�شيدة م��ن �أج��ل جعل �أول��وي��ة التعليم،
�أم� ��ر حم �ق��ق مت ��ام� �اً ،ح �ي��ث �أن "�أبوظبي
التقني"ميلك وي �ق��ود م�ن�ظ��وم��ة مبتكرة
وم�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�ت�ع�ل��م؛ م��ن �أه��داف �ه��ا متكني
املعلمني والطلبة من الإبداع يف كافة املواد
ويف ك��ل الأوق ��ات ،ومهما ك��ان��ت التحديات
ومنها جائحة كوفيد 19الراهنة ،حيث

اط�ل��ق امل��رك��ز يف م��ار���س  ،2020مبادرته
"الدرا�سة الذكية" للطلبة من منازلهم
واملعلمني يف ال�صفوف الدرا�سية ،يف كافة
امل�ؤ�س�سات التعليمية الثانوية واجلامعية
ال�ت��اب�ع��ة ل ��ه ،وه ��ي ك�ل�ي��ات ف��اط�م��ة للعلوم
ال�صحية ،وبوليتكنك �أبوظبي ،وثانويات
التكنولوجيا التطبيقية ،واملعاهد املهنية
التابعة ل"�أبوظبي املهني" املنت�شرة يف كافة
�إم��ارات الدولة؛ ومركز التعليم والتطوير
امل �ه �ن��ي ،و�أن �� �ش ��أ غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات متكاملة
 يف جتربة كانت هي الأويل من نوعها-وب�ح���ض��ور ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور م �ب��ارك �سعيد
ال�شام�سي مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم
والتدريب التقني واملهني؛ للتدخل الفوري
مب��ا ي�ضمن ا��س�ت�م��رار العملية التعليمية
ب�شكل متكامل وف��ق �أعلى املعايري؛ طوال
الوقت ومهما كانت التحديات ،الفتا اىل
�أن منظومة "�أبوظبي التقني" يف �أ�سا�سها؛
تعمل من خ�لال من�صات الكرتونية ذكية
متكاملة ،خلدمة �آالف الطلبة املواطنني؛
م �ن��ذ ال� �ع ��ام  2012مب ��ا ي�� �ض�م��ن ج ��ودة
العملية التعليمية ط��وال ال�ي��وم وم��ن �أي
م �ك��ان؛ ومب��ا ي�ح��دث نقلة ن��وع�ي��ة جذرية
يف م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ب ��الإع� �ت� �م ��اد على
"املن�صات الذكية" مبكراً ،للإنتقال نحو
�آف � ��اق ع��امل �ي��ة ج��دي��دة م��ن خ�ل�ال تطبيق
م�ن��اه��ج تكنولوجية تفاعلية متكاملة يف
ك��اف��ة ث��ان��وي��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التطبيقية
ب��ال��دول��ة ،ح�ي��ث مت الإ��س�ت�غ�ن��اء ع��ن الكتب
ال��ورق �ي��ة ،والإع �ت �م��اد ال�ك��ام��ل ع�ل��ى الكتب
التكنولوجية ل�ك��اف��ة امل ��واد ال�ت��ي ُ�ص ّممت

با�ستخدام تطبيقات تفاعلية بني الطالب
وال �ك �ت��اب ك�ت�ط�ب�ي��ق  .iBooksوبرامج
"بالك بورد" و "مايكرو�سوفت تيمز" التي
ت�ضمن حتقيق وتطوير العملية التعليمية
ب�شكل متكامل يف بيئة افرتا�ضية؛ حتاكي
الواقع متاما ،وم��ن ثم ف��إن اجلائزة ت�أتي
ل �ت ��ؤك��د م� ��دى جن� ��اح م �ن �ظ��وم��ة �أبوظبي
التقني للتعلم عن بعد" .وا�ضاف الدكتور
ع�ب��دال��رح�م��ن ج��ا��س��م احل �م��ادي ف �ق��ال �أن
اجل ��ائ ��زة ت�ع�ك����س م ��دى ال �ت ��زام "�أبوظبي
املهني" ب�إ�سرتاتيجية "�أبوظبي التقني"
القائمة على امل��رون��ة والتطوير امل�ستمر ،
حيث عمل املعهد وفق منظومة املركز منذ
بداية اجلائحة للعمل ب�سال�سة وديناميكية،
وذل ��ك ب�ت��وف�ير ج�م�ي��ع امل�ن��اه��ج والو�سائل
التعليمية عرب الإنرتنت بن�سبة 100%
با�ستخدام نظام "بالكبورد" لإدارة التع ّلم،
وه��ي منهجية فعالة وب �ن��اءة؛ ق�ضت على
الت�ش ّتت الذي يعانيه الدار�س �أثناء التع ّلم
خ��ا� �ص��ة ع ��ن ب �ع��د ،ك �م��ا �أت ��اح ��ت الفر�صة
للمعلمني ل�لاب�ت�ك��ار والإب � ��داع يف �صياغة
منهجية التدري�س ب�أ�سلوب جديد يجذب
ان�ت�ب��اه الطلبة يف بيئة ال�ت�ع� ّل��م اجلديدة،

الفتا اىل �أن التح ّول �إىل بيئة التع ّلم عرب
الإنرتنت؛ �إقت�ضت �إع��داد �أك�ثر من 600
منهج تعليمي ودجمها يف نظام �إدارة التع ّلم
ونظام املعلومات احل��ايل اخلا�ص بالطلبة
الذي يت�ضمن �سج ً
ال لكل دار�س،.وقد نتج
عن جناح تطبيق هذا التح ّول؛ تو ّفر جميع
امل�ن��اه��ج ال��درا��س�ي��ة ال�ت��ي ميكن للدار�سني
ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا ب���س�ه��ول��ة ،مب��ا ي�ت�ي��ح لهم
م��راج�ع�ت�ه��ا ال�ستي�ضاح �أي م�ف�ه��وم جرى
مناق�شته وا�ستيعابه يف �أي وقت.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور ع�ب��دال��رح�م��ن احلمادي
�أن��ه قد ب��د�أ حت � ّول معهد �أبوظبي للتعليم
وال�ت��دري��ب املهني نحو ن�ظ��ام "بالكبورد"
للتعليم والتع ّلم يف عام  2019وا�س ُتكملت
عملية التحول �إىل مناهج درا��س�ي��ة ُتقدم
ع�بر الإن�ت�رن ��ت مت��ا ًم��ا م��ن خ�ل�ال عملية
مخُ طط لها على نطاق وا�سع وجرى تدريب
العاملني وال��دار��س�ين وتطبيق االبتكارات
اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع � ّل��م يف بداية
اجل��ائ�ح��ة ،الف�ت��ا اىل �أن م��ن �أوج��ه التم ّيز
التي حظيت بالتقدير ؛ تطبيق منهجية
التقييم با�ستخدام الأدوات عرب الإنرتنت،
واملقابالت املُ�سجلة لتلبية متطلبات التعلم

املهني والعملي وعملية التقييم اخلا�صة
ب�ه��ا� ،إىل ج��ان��ب املنهجية املنظمة لإدارة
املناهج ودجمها مع نظم التعليم والتعلم
الأخ��رى ال�لازم��ة لإن�شاء من�صة متكاملة
ت�ت���ض�م��ن �أك�ث��ر م ��ن  60,000ت�سجيل
مل�ح�ت��وى ال���ص�ف��وف ال��درا��س�ي��ة واملقابالت
م��ع ال�ط�ل�ب��ة ،م ��ؤك��داً ع�ل��ى �أن ه��ذه النظم
أ�سا�سا قويُا يُعتمد عليه،
التعليمية؛ متثل � ً
للتطوير ب��ل وامل ُ�� �ض� ّ�ي ق � ُد ُم��ا لي�س ملجرد
احتالل ال�صدارة يف جمال التعليم املهني
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دول � ��ة الإم� � � ��ارات العربية
املتحدة ،بل والتح ّول �إىل مثل �أعلى تقتدي
ب��ه امل�ؤ�س�سات املماثلة ح��ول ال�ع��امل ،حيث
يتم يف الوقت الراهن تطوير هذه النظم؛
م ��ن خ�ل��ال ال �ع �م��ل ع �ل��ى ط� ��رح وتطوير
من��اذج ال���ش��رح والتعليم املتكاملة ومناذج
التع ّلم ال�لا تزامنية واملختلطة ،لت�شجيع
الطلبة على التح ّلي بامل�س�ؤولية ومهارات
�إدارة امل�شاريع با�ستخدام و�سائل املحاكاة،
مبا ميكن الطلبة من �إ�ستيعاب ما يحدث
يف ال��واق��ع العملي لتخ�ص�صاتهم املهنية،
مب��ا يجعلهم ك�ف��اءات ق��ادرة على التفاعل
والتطوير الدائم.

تزامن ًا مع الأ�سبوع العاملي للف�ضاء
مبادرة ابت�سامة حتتفي باليوم
جامعة الإمارات ت�ستعر�ض �إجنازات دولة الإمارات يف علوم الف�ضاء يف ندوة علوم الف�ضاء  :ر�ؤية �شرعية وعني على م�سبار الأمل
العاملي لكبار املواطنني

•• العني  -الفجر

ن�ظ��م ق�سم ال�شريعة وال��درا� �س��ات الإ�سالمية
بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة ندوة "علوم
الف�ضاء ،ر�ؤية �شرعية وعني على م�سبار الأمل
" بهدف �إبراز �إجنازات دولة الإمارات العربية
املتحدة يف علوم الف�ضاء� ،شارك فيها ف�ضيلة
الدكتور �أحمد بن عبدالعزيز احل��داد –كبري
مفتني وم��دي��ر �إدارة الإف �ت��اء ،وع�ضو جمل�س
الإمارات للإفتاء ال�شرعي -ونخبة من �أع�ضاء
هيئة ال�ت��دري����س بق�سم ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية باجلامعة.
وا�ستعر�ض امل���ش��ارك��ون يف ال �ن��دوة التوجيهات
القر�آنية املتعلقة بعلوم الف�ضاء التي تدعو �إىل �إىل الف�ضاء" ت�ط��ور العلوم الف�ضائية وكيف
التفكر يف ال�سماء وعواملها ،وكذلك من ناحية �أورث مكا�سب كبرية للب�شرية ،فوجب االجتهاد
ال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة م��ن خ�ل�ال �إظ �ه��ار الأحاديث فيها وامتالكها وتوظيفها ملنفعة النا�س ،وبينّ
ال�ت�ف���ص�ي�ل�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا ال �� �ش ��أن ،وم ��ن ثم ف�ضيلته ك�ي��ف �سعت دول ��ة الإم � ��ارات لتحقيق
عر�ض الأحكام الفقهية املتعلقة بعلوم الف�ضاء ذلك ثم تناول بع�ض �أحكام العبادات التي تتعلق
م��ن خ�ل�ال ال�ق���ض��اي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ك��م ال�سفر برائد الف�ضاء.
�إىل الف�ضاء ،و�أح�ك��ام العبادات اخلا�صة بر َّواد وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��دم ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د احلامد
الف�ضاء .و�أو�ضح ف�ضيلة الدكتور �أحمد بن عبد الها�شمي –ع�ضو هيئة تدري�س بالق�سم -ورقة
العزيز احل��داد يف كلمته ح��ول "�أحكام ال�سفر عمل حول "الأحكام الفقهية برواد الف�ضاء يف

العبادات ك�أحكام الطهارة وال�صالة� "،إذ تناول
فيها بع�ض �أحكام مواقيت ال�صالة يف الف�ضاء،
وكيفية ا�ستقبال القبلة يف ال�ف���ض��اء ،وكيفية
�أداء ال �� �ص�لاة ،وق���ص��ر وج �م��ع ال �� �ص�لاة ل ��رواد
الف�ضاء� .أما خالل اجلل�سة الثانية من الندوة؛
فقد حتدث د .ملهابة حممد ميارة ال�شنقيطي
–الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم ال�شريعة والدرا�سات
الإ� �س�ل�ام �ي��ة -ح ��ول م� �ع ��ارج ال �ت �ف �ك��ر وم� ��دارج
التدبر ،متناو ًال بع�ض التوجيهات القر�آنية يف
اكت�شاف الف�ضاء ،ث��م حتدثت الأ��س�ت��اذة مرمي
غرير الرميثي –ع�ضو هيئة تدري�س بالق�سم-
ح��ول التوجيهات القر�آنية بالتفكر يف ال�سماء
وعواملها تدلي ً
ال على عظيم ال�صنعة وتقريراً
ل�ل�ق��درة املطلقة هلل ت �ع��اىل ،واخ�ت�ت�م��ت الندوة
ب��ورق��ة الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال �ع��زي��ز �شاكر
الكبي�سي – ع�ضو هيئة تدري�س بالق�سم  -حول
ت��وظ�ي��ف ال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة ل�ل�ف���ض��اء م��ن خالل
ت��وظ�ي��ف ال�شم�س يف حت��دي��د �أوق� ��ات ال�صالة،
وكيفية قيام ال�سنة النبوية بت�صحيح املعتقدات
الباطلة املرتبطة بعامل الف�ضاء ،ثم عر�ض �أثر
التوظيف ال�ق��ر�آين والنبوي للف�ضاء يف �إلهام
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ستك�شافه.

نظم مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف فعالية �ضمن (مبادرة
ابت�سامة) احتفاء باليوم العاملي لكبار املواطنني يف الأول من �أكتوبر
 ،2021وقد قام فريق من املركز بتقدمي الهدايا لكبار املواطنني بق�سم
الباطنية يف م�ست�شفى توام مبدينة العني بهدف �إدخال البهجة وال�سرور
على نفو�سهم متمنني لهم دوام ال�صحة وموفور العافية .
وقدمت �إدارة م�ست�شفى ت��وام ال�شكر والتقدير لرئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيخة ال��دك�ت��ورة �شما بنت حممد ب��ن خ��ال��د �آل نهيان على دعمها
للربامج االجتمـــــاعية والثقــــافيــــة والإن�سانية لكافة �شرائح املجتمع
عرب الربامج املتميزة التي تقدمها م�ؤ�س�ساتها يف العني وكافة �إمارة
الدولة .
واجلدير بالذكر �أن املبادرة الإن�سانية (ابت�سامة) قد �أطلقتها ال�شيخة
الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان منذ عام � 2014إميانا
منها ب ��أن االبت�سامة ب��واب��ة ت��آل��ف القلوب وح�ين ت�شرق الب�سمات على
الوجوه تت�صالح القلوب وتتوه الأح��زان بني طيات الوجوه البا�سمة؛
لت�سكن العيون �إ�شراقات ال�سعادة النابعة من قلوب متحابة.
وت�ستهدف املبادرة الأطفال وكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة من
خالل تقدمي الدعم النف�سي واملعنوي لهم لتح�سني البيئة النف�سية،
وغر�س الأمل باحلياة ور�سم الب�سمة ،وذلك بالتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة.
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فوائد اال�ستحمام عديدة� ،سواء بالن�سبة لل�صحة
اجل�سدية �أو العقلية .ومع ذلك ،قد يكون احل�صول
على نوع معني من اال�ستحمام �ضارا ب�صحة الدماغ
والقلب.وهناك طرق خمتلفة لال�ستحمام وكل منها
يوفر فوائد �صحية فريدة .وت�شري الأبحاث ب�شكل
متزايد �إىل فوائد اال�ستحمام باملاء البارد ،على
�سبيل املثال.
املاء البارد ميكن �أن ي�ساعد يف درء املر�ض
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كيفية ا�ستحمامك قد تت�سبب يف �ضرر
ب�صحة الدماغ والقلب
ويختار معظم النا�س اال�ستحمام بالبخار
ال�ساخن ،ويت�ضمن ه��ذا ع��ادة ت��رك املاء
ال�ساخن يجري ،والذي ي�ؤدي بدوره �إىل
�سحب بخار كثيفة ميلأ احلمام.
وي��وف��ر ال�ب�خ��ار جم�م��وع��ة م��ن الفوائد
ال�صحية ،مثل تعزيز ال ��دورة الدموية
وتخفيف التوتر.
ومع ذل��ك ،هناك خماطر �صحية خفية
لهذه الطريقة.
و�أو�� �ض ��ح ع �ب��ا���س ك �ن ��اين ،ال �� �ص �ي��ديل يف
" :Chemist Clickقد يجعلك
ال �ب �خ��ار ال �ن��اجت ع��ن اال��س�ت�ح�م��ام ت�شعر
بالدوار والدوخة".
و�أو��ض��ح �أن ذل��ك يحدث لأن "ا�ستجابة
اجل�سم الرت�ف��اع درج��ة ح��رارت��ه هي نقل
الدم �إىل �سطح اجللد ليربد قبل �إعادته
�إىل الداخل".
وق��د ي �ك��ون ال���ش�ع��ور ب��ال��دوار والدوخة
عالمة منبهة على �أن البخار يت�سبب يف

انخفا�ض �ضغط الدم.
و�أو� �ض��ح ك�ن��اين ك�ي��ف مي�ك��ن �أن يت�سبب
ال�ب�خ��ار يف خف�ض �ضغط ال ��دم ،قائال:
"خالل هذه العملية،
تتو�سع ال���ش��راي�ين ،وت�صبح �أك�ب�ر مما
كانت عليه يف املعتاد ،ما ي�ؤدي �إىل تدفق
الدم ب�ضغط �أقل نتيجة لذلك".
و�أ� �ض��اف �أن��ه ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال��دوخ��ة �أو
دوار الر�أ�س،
مي �ك��ن �أن ي �� �ش�ير ال �غ �ث �ي��ان �أي �� �ض��ا �إىل
انخفا�ض �ضغط الدم.
ويف حني �أن هذا قد يبدو حميدا� ،إال �أن
االنخفا�ض املطول يف �ضغط الدم ميكن
�أن يكون له عواقب وخيمة.
ووفقا مل�ؤ�س�سة "مايو كلينك"" :ميكن
�أن ي � ��ؤدي االن�خ�ف��ا���ض احل ��اد يف �ضغط
الدم �إىل حرمان ج�سمك من الأك�سجني
الكايف لأداء وظائفه ،ما ي�ؤدي �إىل �إحلاق
ال�ضرر بالقلب والدماغ".

الطريقة املثلى لال�ستحمام
توجد �أدل��ة متزايدة تدعم اال�ستحمام
ب��امل��اء ال�ب��ارد .وت�شري الأب�ح��اث املن�شورة
يف جملة � PLoS Oneإىل �أن احلمام
البارد ميكن �أن ي�ساعد يف درء املر�ض.
وك��ان ال�ه��دف م��ن ال��درا��س��ة ه��و حتديد
ال�ت��أث�ير ال�تراك�م��ي لال�ستحمام البارد
ال��روت�ي�ن��ي ع�ل��ى امل��ر���ض ون��وع�ي��ة احلياة
و�إنتاجية العمل.
ولتقييم ت ��أث�ير اال�ستحمام ال �ب��ارد ،مت
ت�سجيل �أي ��ام امل��ر���ض وال �غ �ي��اب املر�ضي
ع��ن العمل .كما مت ر�صد ج��ودة احلياة
و�إن �ت��اج �ي��ة ال�ع�م��ل وال �ق �ل��ق والإح�سا�س
احلراري وردود الفعل ال�سلبية.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن "اال�ستحمام
الروتيني (االن�ت�ق��ال م��ن امل��اء ال�ساخن
�إىل البارد) �أدى �إىل انخفا�ض �إح�صائي
يف الغياب املر�ضي املبلغ عنه ذاتيا ولكن

لي�س �أيام املر�ض لدى البالغني الذين ال
يعانون من �أمرا�ض م�صاحبة �شديدة".
ما هي الآث��ار ال�صحية لال�ستحمام
كل يوم؟
وفقا مل�ؤ�س�سة ،Harvard Health
يحافظ اجللد الطبيعي وال�صحي على
ط�ب�ق��ة م ��ن ال ��زي ��ت وت� � ��وازن البكترييا
"اجليدة" وال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة الدقيقة
الأخرى،
و"الغ�سل وال � ��دع � ��ك ي� ��زي�ل��ان ه ��ذه
اخل�صائ�ص ،خا�صة �إذا كان املاء �ساخنا"،
ونتيجة ل��ذل��ك ،ق��د ي�صبح اجللد جافا
�أو متهيجا �أو مثريا للحكة ،وقد ي�سمح
اجللد اجلاف املت�شقق للبكترييا واملواد
امل�سببة للح�سا�سية ب��اخ�تراق احلاجز
ال ��ذي م��ن امل�ف�تر���ض �أن ي��وف��ره اجللد،
ما ي�سمح بحدوث التهابات اجللد وردود
الفعل التح�س�سية.

عالمة "كريهة الرائحة" ملر�ض باركن�سون يجب �أال تتجاهلها
باركن�سون هي احلالة الع�صبية الأ�سرع منوا يف العامل ،وال يوجد عالج لها حتى الآن.وميكن �أن تختلف
�أعرا�ض مر�ض باركن�سون باختالف الأ�شخا�ص ،لذلك ملجرد �أنك عانيت من بع�ض الأعرا�ض فقط ،فال
يزال يتعني عليك زيارة طبيبك العام.وي�ؤثر مر�ض باركن�سون على الدماغ وهو مر�ض تنك�س ع�صبي.
وهذا يعني �أنه مع مرور الوقت ،ت�صبح �أجزاء الدماغ امل�صابة مبر�ض باركن�سون �أ�سو�أ ب�شكل تدريجي.
وتبد�أ الأعرا�ض يف احلدوث
ع�ن��دم��ا ال ي�ستطيع الدماغ
�إنتاج ما يكفي من الدوبامني
ل �ل �ت �ح �ك��م يف احل� ��رك� ��ة ب�شكل
�صحيح.
وت ��ؤث��ر بع�ض الأع��را���ض الأكرث
� �ش �ه��رة مل��ر���ض ب��ارك �ن �� �س��ون على
احل��رك��ة ،مثل الإ�صابة برعا�ش،
ح�ي��ث ي���س�ه��ل اك�ت���ش��اف�ه��ا .ولكن
الأعرا�ض الأكرث غرابة ميكن �أن
متر دون �أن يالحظها �أحد.
و ُتعرف هذه الأعرا�ض بالأعرا�ض
غري املرئية ،ويجب �أال تتجاهلها
�إذا ظهرت عليك �أي منها.
ال� � �ع �ل��ام � ��ات "ذات ال ��رائ � �ح ��ة
الكريهة" ال � �ت� ��ي ي � �ج ��ب �أال
تتجاهلها  -التعرق:
ميكن �أن ي�ؤثر مر�ض باركن�سون
على اجلهاز الع�صبي الال�إرادي،
مب ��ا يف ذل � ��ك اجل� � ��زء ال ��ذي
ينظم مقدار التعرق.
وي ��ؤدي ه��ذا �إىل التعرق

كثريا ،املعروف با�سم فرط التعرق� ،أو التعرق القليل
جدا ،وهو نق�ص التعرق ،والذي ميكن �أن يرتك ب�شرتك
جافة جدا.
وبالن�سبة لبع�ض النا�س ،ميكن �أن يحدث هذا يف �شكل
تعرق ليلي ،ولكن بالن�سبة للآخرين ،ميكن �أن يكون
�أثناء النهار �أي�ضا.
و�إذا كنت تتعرق ب�شكل مفرط ،فت�أكد من �شرب الكثري
من املاء لتعوي�ض ال�سوائل املفقودة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ملر�ض باركن�سون �أن ي�ضعف
قدرتك على ال�شم .لذلك� ،إذا كنت تتعرق ب�شكل مفرط،
فقد ال تكون على دراية برائحة ج�سمك.
ويجب زيارة الطبيب الذي �سيكون قادرا على التحقق
مما يجعلك تتعرق ،وم��ا �إذا ك��ان مر�ض باركن�سون هو
�سبب حمتمل.
م� ��ا ه� ��ي الأع� � ��را�� � ��ض الأخ � � � ��رى غ �ي�ر امل ��رئ� �ي ��ة ملر�ض
باركن�سون؟
غالبا ما متر الأعرا�ض املزعومة ملر�ض باركن�سون دون �أن
يالحظها �أحد ،ولكن �إذا الحظت �أيا من هذه الأعرا�ض،
فت�أكد من حتديد موعد مع طبيبك لفح�صها:
 الإم�ساك �ضغط دم منخف�ض م�شاكل جن�سية (��ض�ع��ف االن�ت���ص��اب ل��دى الرجال،انخفا�ض الرغبة اجلن�سية لدى الن�ساء)

 م�شاكل التبول (�إما �أكرث تواترا �أو �صعوبة التبول)وميكن �أن ي��ؤث��ر مر�ض باركن�سون �أي�ضا على احلالة
املزاجية وطريقة التفكري .وت�شمل الأعرا�ض النف�سية
ملر�ض باركن�سون ما يلي:
 نق�ص احلافز لفعل �أي �شيء امل�شكالت املعرفية :ميكن �أن ي�ؤثر مر�ض باركن�سونع�ل��ى ت�ف�ك�يرك ب �ع��دة ط ��رق خم�ت�ل�ف��ة ،وي�لاح��ظ بع�ض
الأ�شخا�ص م�شكالت يف ذاكرتهم بينما يعاين البع�ض

الآخر من الرتكيز.
 احلالة املزاجية املنخف�ضة :ميكن �أن يحدث االكتئابوالقلق ك�أعرا�ض ملر�ض باركن�سون.
 الذهان:ميكن �أن ت�ك��ون الهلو�سة واالن�ف���ص��ال ع��ن ال��واق��ع من
�أع��را���ض مر�ض باركن�سون .ويعد ال��ذه��ان حالة طبية
ط��ارئ��ة ،ل��ذا اطلب امل�ساعدة �إذا ك��ان �شخ�ص ما تعرفه
يعاين من الذهان.
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EAT 177103

EAT 176338

EAT 176337

EAT 176336

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358433 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12:
املركبات الربية والبحرية واجلوية ،املركبات الربمائية ،املركبات الكهربائية ،الدراجات الهوائية والدراجات
ذات املحركات ال�صغرية والدراجات البخارية ال�صغرية والدراجات النارية� ،أجهزة النقل الربي �أو اجلوي
�أو البحري ،املركبات اجلوية ،الطائرات البحرية ،القوارب ،القاطرات ،ال�سيارات ،ال�سيارات ذات املحركات،
املكائن واملحركات لل�سيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية ،القوارب واملراكب واليخوت� ،أجزاء وقطع
لل�سيارات والقوارب واملركبات اجلوية واملركبات الربمائية واملركبات ذات العجلتني وال��دراج��ات البخارية
ال�صغرية والدراجات النارية ،املركبات الربية ذات املحركات حتديدًا ال�سيارات ،الأجزاء الهيكلية للمركبات
وال�سيارات والقوارب واملركبات اجلوية ،هياكل ال�سيارات� ،أغطية ملكائن املركبات� ،أغطية للمركبات ،القاب�ضات
(كلت�شات)� ،آليات نقل احلركة لل�سيارات والدراجات الهوائية والدراجات النارية� ،صناديق م�سننات للمركبات
الربية� ،أعمدة نقل احلركة لل�سيارات وال��دراج��ات الهوائية وال��دراج��ات النارية ،فتحات ال�سقف ،عاك�سات
للمركبات وال�سيارات والطائرات وامل��راك��ب ،الإ��ش��ارات الإر��ش��ادي��ة� ،أب��واق للمركبات وال�سيارات والطائرات
واملراكب ،مرايا الر�ؤية اخللفية والر�ؤية اجلانبية ،واقيات الوحل (رفرف) ،م�ساند ال�سقف ،م�ساند الزالجات
لل�سيارات وخممدات ال�صدمات لل�سيارات ،حموالت عزم الدوران للمركبات الربية ،عجالت توجيه املركبات،
م�شابك توجيه للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أنظمة تعليق للمركبات وال�سيارات والطائرات
واملراكب ،واقيات من ال�شم�س للزجاج الأمامي للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،م�ساحات الزجاج
الأمامي ،م�ساند ل�ل�أذرع للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،املركبات الغاط�سة ،حامالت احلقائب
لل�سيارات ذات املحركات ،حامالت الزالجات لل�سيارات ذات املحركات ،املكابح للمركبات� ،أجهزة املكابح للمركبات
وال�سيارات والطائرات واملراكب ،بطانات املكابح للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،لبادات املكابح
للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أغطية خلزّانات البنزين يف املركبات ،حجرات التخزين خا�صة
املجهزة لال�ستخدام يف ال�سيارات� ،أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط ،كوابح الأمان لال�ستخدام
يف املركبات� ،أجهزة الإن��ذار �ضد �سرقة املركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أنظمة الإن��ذار لل�سيارات،
�أجهزة الإن��ذار للمركبات� ،أكيا�س الهواء للمركبات ،و�سائد املقاعد� ،أغطية املقاعد للمركبات وال�سيارات
والطائرات واملراكب ونوافذ املركبات ،حامالت احلقائب للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أكيا�س
الهواء للمركبات ،مقاعد الأمان للأطفال ،العجالت والإطارات واجلنازير ،الإطارات والعجالت لل�سيارات،
�أغطية خلزّانات البنزين يف ال�سيارات ذات املحركات ،الدراجات الهوائية ،الدراجات ،عربات ترويل ،عربات
الأطفال ،مقاعد الأمان للأطفال يف ال�سيارات ،عربات اجلليد (مركبات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357929 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357927 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357925 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
مالب�س ومالب�س جاهزة و�أغطية الر�أ�س و�أحذية ولبا�س القدم ومنتجات م�شابهة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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 بالفئة18:
م�ستلزمات وحقائب يد ومنتجات جلدية ونظارات �شم�سية ومنتجات م�شابهة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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 بالفئة14:
جموهرات مقلدة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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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ماير – روميان اند بارتنريز
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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EAT 176339

با�ســم :جونفهان�س مايكروتك جي �أم بي �أت�ش
وعنوانه� :أونرتبيفيفنغ  98655 ,10دونينفن – �سيدورف� ,أملانيا
وامل�سجلة بتاريخ2013/ 10 / 02 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف  2022 / 02 /21 :وحتى تاريخ 2032 / 02 / 21 :
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 176341

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357930 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357934 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/23 :
املودعة بالرقم357932 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دالو انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب� ،9275 .سي�/أو التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ،دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإع�لان� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال� ،إدارة �أعمال حمالت البيع بالتجزئة ،خدمات
جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،حتديدًا منتجات العناية باجلمال واملجوهرات املقلدة وحقائب اليد
واملنتجات اجللدية والبطانيات واملنا�شف والبيا�ضات واملالب�س ومنتجات لبا�س القدم واحلِلي وغريها ،وذلك
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراء هذه ال�سلع عند احلاجة ،والتي ميكن تقدميها من خالل حمالت
البيع بالتجزئة �أو منافذ البيع باجلملة �أو من خ�لال كتالوجات الطلب الربيدي �أو من خ�لال الو�سائل
االلكرتونية على �سبيل املثال من خالل املواقع االلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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 بالفئة44:
عيادات طبية وخدمات الرعاية ال�صحية� ،صالونات التجميل.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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.

االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 177108
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358438 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة40:
التجميع والبناء والت�صنيع والإن�شاء ح�سب الطلب لل�سيارات واملركبات الريا�ضية واملركبات وال�شاحنات
وال �ق��وارب وامل��رك�ب��ات اجل��وي��ة والأج� ��زاء والقطع وال �ل��وازم للمنتجات امل��ذك��ورة �آن � ًف��ا ،تخ�صي�ص ال�سيارات
واملركبات الريا�ضية واملركبات وال�شاحنات والقوارب واملركبات اجلوية والأجزاء والقطع واللوازم للمنتجات
امل��ذك��ورة �آن� ًف��ا ،التجميع والبناء والت�صنيع ح�سب الطلب ملحطات �شحن املركبات و�أج�ه��زة �شحن املركبات
و�أر�صفة ومنافذ �شحن املركبات ،الإن�شاء والتخ�صي�ص ح�سب الطلب ل�ل�أث��اث املف�صل والأدوات املنزلية
و�أجهزة التدفئة والتربيد املنزلية و�أجهزة ومن�ش�آت الإ�ضاءة وخزائن املطابخ ومرافق التخزين يف املطابخ
و�أ�سطح العمل وم��راف��ق التخزين يف احلمامات و�أ�سطح احل�م��ام��ات ،ت�صنيع املفرو�شات امل��رن��ة ،التف�صيل
والتف�صيل ح�سب الطلب ،الت�صنيع ح�سب الطلب للمفرو�شات املنزلية والديكور املنزيل ،الت�صنيع ح�سب
الطلب للكراجات ومظالت املركبات ،الت�صنيع ح�سب الطلب للمفرو�شات املرنة وال�ستائر والأثاث واملظالت
و�إع��ادة تنجيد الأث��اث ،التجميع ح�سب الطلب لأج��زاء الت�سليح الهيكلية ومانعات الت�سرب وامل��واد الال�صقة
واملُركبات الكيميائية لال�ستخدام يف تطبيقات املركبات الف�ضائية ومركبات النقل لتعزيز ال�صالبة الهيكلية
و�سد الإحكام �ضد الرطوبة ومنع ال�ضو�ضاء واالهتزاز ،عالج اخل�شب وم�صنوعات النجارة� ،أعمال النجارة،
�سحج ون�شر اخل�شب ،ت�صفيح البال�ستيك واخل�شب والبدائل اخل�شبية ،م�صنوعات النجارة (ت�صنيع ح�سب
الطلب) ،الإن�شاء ح�سب الطلب ملركبات النقل اجل��وي و�/أو ال�بري و�/أو البحري ،الإن�شاء ح�سب الطلب
لل�سيارات ولوازمها و�أجزائها وقطعها ،الت�صنيع ح�سب الطلب للمباين اجلاهزة و�أجزائها وقطعها ،املعلومات
املتعلقة بالت�صنيع والتجميع ح�سب الطلب للمركبات ،خدمات التجميع والت�صنيع ح�سب الطلب حتديدًا
�إن�شاء �سيارات �سباق الركاب �أو هياكلها �أو مكائنها و�سيارات الركاب �أو الأج��زاء الداخلية ل�سيارات ال�سباق
ولوازم الركاب �أو �سيارات ال�سباق ،الت�صنيع ح�سب الطلب للقوارب واليخوت واملراكب البحرية التي تعمل
بالطاقة� ،إعادة البناء ح�سب الطلب للمركبات الربية املوجودة و�أجزائها الهيكلية ،الت�صنيع ح�سب الطلب
للمنحوتات والن�صب والتماثيل والهياكل ال�صغرية (متاثيل) والأعمال الفنية وامل�صنوعات الفنية ،تقدمي
خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 177107
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358437 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و �� /س�ي��ده عزرا
ج� �ب�ي�ن �� �س� �ي ��د رزاق علي
ب��اق��رى  ،ال�ه�ن��د اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )8683114Uمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0501242444

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و  /ج�ي�رت��رودى
ج��ري����س ب��ان��اوان بريميجو،
ال � � �ف � � �ل � � �ب �ي ��ن اجل � �ن � �� � �س � �ي� ��ة
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )P0569163Bمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0547550236

االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 176340

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

املودعة بالرقم 169580 :

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة37:
خدمات فح�ص و�إ�صالح وجتديد و�صيانة وترميم و�ضبط ت�شخي�ص وتفكيك وتنظيف ودهان وتلميع املركبات الربية
والبحرية واجلوية ،خدمات فح�ص و�إ�صالح وجتديد و�صيانة وترميم و�ضبط ت�شخي�ص وتفكيك وتنظيف ودهان
وتلميع �أجزاء وقطع ولوازم املركبات الربية والبحرية واجلوية ،املعلومات عن الإ�صالح للمركبات الربية والبحرية
واجلوية ،املعلومات عن الإن�شاء للمركبات الربية والبحرية واجلوية ،ت�صليح و�إ�صالح �أعطال املركبات وامل�ساعدة
عند تعطل املركبات وامل�ساعدة عند تعطل املركبات على الطريق وت�صليح و�إ�صالح املركبات عند تعطل املركبات
على الطريق ،فح�ص وتكييف املركبات مع تقدمي تقييم قبل ال�شراء من طرف ثالث� ،صيانة و�إ�صالح املركبات ذات
املحركات ،تنظيف املركبات ،ت�شحيم املركبات ،تلميع املركبات ،العالج �ضد ال�صد�أ للمركبات ،حمطات ت�صليح املركبات
(�إع��ادة تعبئة الوقود و�صيانة) ،جتديد الإط ��ارات ،التلميع بالورني�ش ،تركيب و�إ��ص�لاح معدات التدفئة ،تركيب
و�إ�صالح الأدوات الكهربائية� ،إ�صالح �ساعات احلائط وال�ساعات� ،صيانة و�إ�صالح اخلزنات ،مقاومة ال�صد�أ ،ت�صنيع
اخلزانات (�إ�صالح) ،ت�صليح ال�سيارات� ،إ�صالح ال�سيارات و�إ�صالح و�صيانة ال�سيارات ،التنظيف ال�صحي (املركبات)،
ده��ان املركبات ،ط�لاءات ت�أ�سي�سية مانعة للت�سرب للمركبات� ،إ�صالح املركبات ،تنظيف املركبات� ،إ�صالح وجتديد
وفلكنة وا�ستبدال الإط��ارات ،تركيب الأج��زاء الداخلية لل�سيارات� ،أجهزة حتويل املركبات (مكائن)� ،ضبط املكائن،
ترميم مكائن املركبات� ،أجهزة حتويل املكائن لتغيري �أو تعديل م�صدر الطاقة� ،صيانة و�إ�صالح املركبات ذات املحركات
لنقل ال��رك��اب ،تقييم حالة ال�سيارات امل�ستعملة للم�شرتين قبل ال�شراء للتحقق من جتديد ال�سيارات امل�ستعملة
و�أنها بحالة جيدة ،الإن�شاء ح�سب الطلب ل�سيارات �سباق الركاب وهياكلها �أو مكائنها و�سيارات الركاب �أو الأجزاء
الداخلية ل�سيارات ال�سباق ول��وازم الركاب �أو �سيارات ال�سباق ،الت�صنيع ح�سب الطلب للقوارب واليخوت واملراكب
البحرية التي تعمل بالطاقة ،م�صنوعات النجارة (ت�صنيع ح�سب الطلب)� ،إع��ادة البناء ح�سب الطلب للمركبات
الربية املوجودة و�أجزائها الهيكلية ،خدمات الدهان ح�سب الطلب ،التجهيز والإن�شاء العقاري للممتلكات التجارية
وال�سكنية وال�شقق والفندقية ،خدمات بناء و�إن�شاء وجتديد م�شاريع الأعمال املدنية ،خدمات الإن�شاء حتديدًا بناء
وتركيب معدات املرافق للممتلكات ال�سكنية والتجارية� ،إن�شاء م�شاريع الأعمال املدنية ملرافق و�أماكن الرتفيه� ،إن�شاء
مناطق اال�ستجمام يف امل�ساكن� ،إن�شاء الكراجات والتخزين للمركبات� ،صيانة وتنظيف و�إ�صالح املباين وحمتوياتها،
خدمات التنجيد ،جتميع (تركيب) لوازم املركبات ،جتميع (تركيب) �أجزاء املركبات ،ت�صلح و�إ�صالح و�صيانة و�إعادة
تعبئة الوقود للمركبات� ،إن�شاء املركبات على هيئة طقم ،جتميع اللوحات للمركبات� ،إن�شاء املباين ،خدمات الإ�صالح،
خدمات التجميع �أو الرتكيب� ،إن�شاء و�إ�صالح و�صيانة املركبات الربية والبحرية واجلوية واملكائن و�أج��زاء وقطع
ال�سلع املذكورة �آنفًا ،خدمات �شحن البطاريات للمركبات� ،شحن و�إعادة �شحن املركبات الكهربائية ،تنظيف وغ�سيل
املركبات ،حمطات الت�صليح ل�صيانة و�إ�صالح املركبات ،خدمات الكراجات ل�صيانة و�إ�صالح املركبات ،خدمات الكراجات
لإ�صالح ال�سيارات ،تقدمي خدمات اال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة مبا ذكر �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات املطاعم.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LORRIVEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة يف
و�سطها ر�سم مميز لنحلة مع تاج مزخرف.
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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177097

EAT 177095

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358450 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات املالية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،اخلدمات العقارية ،ال�ش�ؤون العقارية ،اخلدمات املتعلقة بالت�أجري،
خدمات البيع بالتق�سيط ،تنظيم بيع ال�سلع بالتق�سيط ،متويل البيع بالتق�سيط ،توفري الأم��وال للبيع بالتق�سيط ،متويل
ال�شراء والإيجار ،خدمات متويل ال�شراء والإيجار للمركبات الربية ومركبات ال�سكك احلديدية واملركبات البحرية واجلوية
و�أج��زاء وقطع هذه ال�سلع وت�أجري املركبات الربية والبحرية واجلوية و�أج��زاء وقطع هذه ال�سلع ،متويل �صيانة املركبات
الربية والبحرية واجلوية و�أجزاء وقطع هذه ال�سلع ،متويل اخلدمات الطارئة للمركبات الربية ومركبات ال�سكك احلديدية
واملركبات البحرية واجلوية و�أجزاء وقطع هذه ال�سلع ،خدمات التمويل ،خدمات التمويل للعقارات وديكور املنازل والت�صميم
ول�شراء امل�ساكن و�شراء املركبات ،تنظيم االئتمان� ،سم�سرة االئتمان ،خدمات االئتمان ،خدمات التمويل للم�شرتيات الكمالية،
خدمات التمويل مل�شرتيات املركبات ،خدمات التمويل للعقارات وديكور املنازل والت�صميم و�شراء امل�ساكن ،خدمات اال�ستثمار،
خدمات �إدارة اال�ستثمار ،خدمات ال�سم�سرة املالية ،خدمات معلومات وا�ست�شارات البور�صة ،خدمات التثمني املايل ،خدمات
التقييم املايل ،تثمني املركبات ،تثمني العقارات ،خدمات �ضمان املركبات ،توفري التمويل ل�شراء املركبات ،خدمات االئتمان،
خدمات االئتمان املتعلقة باملركبات ذات املحركات ،خدمات التمويل وتوفري الأموال ،اخلدمات العقارية لتطوير العقارات،
خدمات وكاالت العقارات ،خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف ال�ع�لام��ة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم ع��دة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل ب��ه كلمات
 ASTON MARTINباللغة 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.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358447 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س ،قفازات القيادة و�أحذية القيادة ،معاطف ال�سائقني ،بذالت الإحماء
والبلوزات والبناطيل والقبعات واملالب�س املحبوكة والأو�شحة وربطات العنق والقفازات وال�سرتات واجلاكيتات
واجلاكيتات املقلن�سة ومراييل الأطفال واملريول وال�سراويل الداخلية والأحذية و�أحذية الغولف والأحذية
ذات ال�ساق الطويلة والقم�صان وال�صدارات واملعاطف ومالب�س الأغرا�ض اخلا�صة غري واردة يف فئات �أخرى،
املالب�س الريا�ضية مبا يف ذلك مالب�س التزلج على اجلليد� ،أغطية للأذنني ،قبعات الغولف ،املالب�س الواقية
(غ�ير واردة يف فئات �أخ��رى) ،واقيات من ال�شم�س ،مالب�س الغو�ص للريا�ضات املائية ال�سطحية ،مالب�س
الغو�ص لال�ستخدام �أثناء التزلج على امل��اء �أو رك��وب الأم��واج �أو التزلج على امل��اء بوا�سطة الأل��واح و�أثواب
ال�سباحة� ،أجزاء وقطع للمنتجات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به
كلمات  ASTON MARTINباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177100

EAT 177099

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358454 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات الرتفيه والأن�شطة الريا�ضة والثقافية ،الرتفيه من خالل املغامرات ،الرتفيه من خالل توفري جتارب ركوب وقيادة
للمركبات واملركبات الفارهة واملركبات النادرة� ،أطقم �سباق ال�سيارات لغايات الرتفيه واللعب والريا�ضة� ،أطقم ال�سيارات
الريا�ضية لغايات الرتفيه واللعب والريا�ضة ،توفري الأن�شطة الرتفيهية والريا�ضية والثقافية التي �أ�سا�سها النوادي،
خدمات ن��وادي ال�سيارات وال�سائقني ،خدمات ن��وادي �سباق املركبات ،خدمات ال�ن��وادي الريفية ،خدمات ن��وادي املعجبني،
خدمات النوادي الريا�ضية ،التعليم والتدريب والدرو�س يف قيادة املركبات ذات املحركات والعناية باملركبات ذات املحركات
و�صيانة املركبات ذات املحركات وال�سالمة على الطريق و�سالمة ال�سائقني واملركبات منخف�ضة االنبعاثات ،خدمات املعلومات
عن ال�سباقات ،تدريب ال�سائقني على ال�سباقات ،تنظيم �أحداث ال�سباقات ومناف�سات ال�سباقات ومناف�سات �سباقات ال�سيارات
و�أح��داث �سباقات ال�سيارات و�أح��داث �سباقات املركبات وراليات (�سباقات) ال�سيارات وج��والت ال�سيارات ،عرو�ض ال�سيارات
وعرو�ض العربات (ال�سيارات) ،توفري الت�سهيالت الريا�ضية ،تنظيم و�إنتاج وتقدمي املناف�سات امل�سابقات والألعاب ،خدمات
�إنتاج الفيديو ،املتاحف ومعار�ض املتاحف وتنظيم املتاحف واملعار�ض واملعرو�ضات الثقافية ،توفري الرتفيه كجزء من حِ زم
ال�سفر والإقامة والعطالت ،خدمات ال�ضيافة (ترفيه) ،خدمات �ضيافة ال�شركات (ترفيه) ،خدمات الن�شر ،ن�شر املطبوعات
والكتب وال�صحف والكتيبات واملجالت وال�صحف الدورية والأخبار ومواد الرتفيه واملن�شورات.
و�صف ال�ع�لام��ة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم ع��دة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل ب��ه كلمات
 ASTON MARTINباللغة 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.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358452 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة40:
التجميع والبناء والت�صنيع والإن�شاء ح�سب الطلب لل�سيارات واملركبات الريا�ضية واملركبات وال�شاحنات والقوارب واملركبات اجلوية
والأج��زاء والقطع واللوازم للمنتجات املذكورة �آنفًا ،تخ�صي�ص ال�سيارات واملركبات الريا�ضية واملركبات وال�شاحنات والقوارب
واملركبات اجلوية والأج��زاء والقطع واللوازم للمنتجات املذكورة �آنفًا ،التجميع والبناء والت�صنيع ح�سب الطلب ملحطات �شحن
املركبات و�أجهزة �شحن املركبات و�أر�صفة ومنافذ �شحن املركبات ،الإن�شاء والتخ�صي�ص ح�سب الطلب للأثاث املف�صل والأدوات
املنزلية و�أجهزة التدفئة والتربيد املنزلية و�أجهزة ومن�ش�آت الإ�ضاءة وخزائن املطابخ ومرافق التخزين يف املطابخ و�أ�سطح العمل
ومرافق التخزين يف احلمامات و�أ�سطح احلمامات ،ت�صنيع املفرو�شات املرنة ،التف�صيل والتف�صيل ح�سب الطلب ،الت�صنيع ح�سب
الطلب للمفرو�شات املنزلية والديكور امل�ن��زيل ،الت�صنيع ح�سب الطلب للكراجات ومظالت املركبات ،الت�صنيع ح�سب الطلب
للمفرو�شات املرنة وال�ستائر والأثاث واملظالت و�إعادة تنجيد الأثاث ،التجميع ح�سب الطلب لأجزاء الت�سليح الهيكلية ومانعات
الت�سرب وامل��واد الال�صقة واملُركبات الكيميائية لال�ستخدام يف تطبيقات املركبات الف�ضائية ومركبات النقل لتعزيز ال�صالبة
الهيكلية و�سد الإحكام �ضد الرطوبة ومنع ال�ضو�ضاء واالهتزاز ،عالج اخل�شب وم�صنوعات النجارة� ،أعمال النجارة� ،سحج ون�شر
اخل�شب ،ت�صفيح البال�ستيك واخل�شب والبدائل اخل�شبية ،م�صنوعات النجارة (ت�صنيع ح�سب الطلب) ،الإن�شاء ح�سب الطلب
ملركبات النقل اجلوي و�/أو الربي و�/أو البحري ،الإن�شاء ح�سب الطلب لل�سيارات ولوازمها و�أجزائها وقطعها ،الت�صنيع ح�سب
الطلب للمباين اجلاهزة و�أجزائها وقطعها ،املعلومات املتعلقة بالت�صنيع والتجميع ح�سب الطلب للمركبات ،خدمات التجميع
والت�صنيع ح�سب الطلب حتديدًا �إن�شاء �سيارات �سباق الركاب �أو هياكلها �أو مكائنها و�سيارات الركاب �أو الأجزاء الداخلية ل�سيارات
ال�سباق ول��وازم الركاب �أو �سيارات ال�سباق ،الت�صنيع ح�سب الطلب للقوارب واليخوت واملراكب البحرية التي تعمل بالطاقة،
�إعادة البناء ح�سب الطلب للمركبات الربية املوجودة و�أجزائها الهيكلية ،الت�صنيع ح�سب الطلب للمنحوتات والن�صب والتماثيل
والهياكل ال�صغرية (متاثيل) والأعمال الفنية وامل�صنوعات الفنية ،تقدمي خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بجميع
اخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به كلمات ASTON
 MARTINباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177104
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358434 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س ،قفازات القيادة و�أحذية القيادة ،معاطف ال�سائقني ،بذالت الإحماء
والبلوزات والبناطيل والقبعات واملالب�س املحبوكة والأو�شحة وربطات العنق والقفازات وال�سرتات واجلاكيتات
واجلاكيتات املقلن�سة ومراييل الأطفال واملريول وال�سراويل الداخلية والأحذية و�أحذية الغولف والأحذية
ذات ال�ساق الطويلة والقم�صان وال�صدارات واملعاطف ومالب�س الأغرا�ض اخلا�صة غري واردة يف فئات �أخرى،
املالب�س الريا�ضية مبا يف ذلك مالب�س التزلج على اجلليد� ،أغطية للأذنني ،قبعات الغولف ،املالب�س الواقية
(غ�ير واردة يف فئات �أخ��رى) ،واقيات من ال�شم�س ،مالب�س الغو�ص للريا�ضات املائية ال�سطحية ،مالب�س
الغو�ص لال�ستخدام �أثناء التزلج على امل��اء �أو رك��وب الأم��واج �أو التزلج على امل��اء بوا�سطة الأل��واح و�أثواب
ال�سباحة� ،أجزاء وقطع للمنتجات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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 177106
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358436 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
اخلدمات املالية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،اخلدمات العقارية ،ال�ش�ؤون العقارية ،اخلدمات املتعلقة بالت�أجري،
خدمات البيع بالتق�سيط ،تنظيم بيع ال�سلع بالتق�سيط ،متويل البيع بالتق�سيط ،توفري الأم��وال للبيع بالتق�سيط ،متويل
ال�شراء والإيجار ،خدمات متويل ال�شراء والإيجار للمركبات الربية ومركبات ال�سكك احلديدية واملركبات البحرية واجلوية
و�أج��زاء وقطع هذه ال�سلع وت�أجري املركبات الربية والبحرية واجلوية و�أج��زاء وقطع هذه ال�سلع ،متويل �صيانة املركبات
الربية والبحرية واجلوية و�أجزاء وقطع هذه ال�سلع ،متويل اخلدمات الطارئة للمركبات الربية ومركبات ال�سكك احلديدية
واملركبات البحرية واجلوية و�أجزاء وقطع هذه ال�سلع ،خدمات التمويل ،خدمات التمويل للعقارات وديكور املنازل والت�صميم
ول�شراء امل�ساكن و�شراء املركبات ،تنظيم االئتمان� ،سم�سرة االئتمان ،خدمات االئتمان ،خدمات التمويل للم�شرتيات الكمالية،
خدمات التمويل مل�شرتيات املركبات ،خدمات التمويل للعقارات وديكور املنازل والت�صميم و�شراء امل�ساكن ،خدمات اال�ستثمار،
خدمات �إدارة اال�ستثمار ،خدمات ال�سم�سرة املالية ،خدمات معلومات وا�ست�شارات البور�صة ،خدمات التثمني املايل ،خدمات
التقييم املايل ،تثمني املركبات ،تثمني العقارات ،خدمات �ضمان املركبات ،توفري التمويل ل�شراء املركبات ،خدمات االئتمان،
خدمات االئتمان املتعلقة باملركبات ذات املحركات ،خدمات التمويل وتوفري الأموال ،اخلدمات العقارية لتطوير العقارات،
خدمات وكاالت العقارات ،خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177098
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358451 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة37:
خدمات فح�ص و�إ�صالح وجتديد و�صيانة وترميم و�ضبط ت�شخي�ص وتفكيك وتنظيف ودهان وتلميع املركبات الربية
والبحرية واجلوية ،خدمات فح�ص و�إ�صالح وجتديد و�صيانة وترميم و�ضبط ت�شخي�ص وتفكيك وتنظيف ودهان
وتلميع �أجزاء وقطع ولوازم املركبات الربية والبحرية واجلوية ،املعلومات عن الإ�صالح للمركبات الربية والبحرية
واجلوية ،املعلومات عن الإن�شاء للمركبات الربية والبحرية واجلوية ،ت�صليح و�إ�صالح �أعطال املركبات وامل�ساعدة
عند تعطل املركبات وامل�ساعدة عند تعطل املركبات على الطريق وت�صليح و�إ�صالح املركبات عند تعطل املركبات
على الطريق ،فح�ص وتكييف املركبات مع تقدمي تقييم قبل ال�شراء من طرف ثالث� ،صيانة و�إ�صالح املركبات ذات
املحركات ،تنظيف املركبات ،ت�شحيم املركبات ،تلميع املركبات ،العالج �ضد ال�صد�أ للمركبات ،حمطات ت�صليح املركبات
(�إع��ادة تعبئة الوقود و�صيانة) ،جتديد الإط ��ارات ،التلميع بالورني�ش ،تركيب و�إ��ص�لاح معدات التدفئة ،تركيب
و�إ�صالح الأدوات الكهربائية� ،إ�صالح �ساعات احلائط وال�ساعات� ،صيانة و�إ�صالح اخلزنات ،مقاومة ال�صد�أ ،ت�صنيع
اخلزانات (�إ�صالح) ،ت�صليح ال�سيارات� ،إ�صالح ال�سيارات و�إ�صالح و�صيانة ال�سيارات ،التنظيف ال�صحي (املركبات)،
ده��ان املركبات ،ط�لاءات ت�أ�سي�سية مانعة للت�سرب للمركبات� ،إ�صالح املركبات ،تنظيف املركبات� ،إ�صالح وجتديد
وفلكنة وا�ستبدال الإط��ارات ،تركيب الأج��زاء الداخلية لل�سيارات� ،أجهزة حتويل املركبات (مكائن)� ،ضبط املكائن،
ترميم مكائن املركبات� ،أجهزة حتويل املكائن لتغيري �أو تعديل م�صدر الطاقة� ،صيانة و�إ�صالح املركبات ذات املحركات
لنقل ال��رك��اب ،تقييم حالة ال�سيارات امل�ستعملة للم�شرتين قبل ال�شراء للتحقق من جتديد ال�سيارات امل�ستعملة
و�أنها بحالة جيدة ،الإن�شاء ح�سب الطلب ل�سيارات �سباق الركاب وهياكلها �أو مكائنها و�سيارات الركاب �أو الأجزاء
الداخلية ل�سيارات ال�سباق ول��وازم الركاب �أو �سيارات ال�سباق ،الت�صنيع ح�سب الطلب للقوارب واليخوت واملراكب
البحرية التي تعمل بالطاقة ،م�صنوعات النجارة (ت�صنيع ح�سب الطلب)� ،إع��ادة البناء ح�سب الطلب للمركبات
الربية املوجودة و�أجزائها الهيكلية ،خدمات الدهان ح�سب الطلب ،التجهيز والإن�شاء العقاري للممتلكات التجارية
وال�سكنية وال�شقق والفندقية ،خدمات بناء و�إن�شاء وجتديد م�شاريع الأعمال املدنية ،خدمات الإن�شاء حتديدًا بناء
وتركيب معدات املرافق للممتلكات ال�سكنية والتجارية� ،إن�شاء م�شاريع الأعمال املدنية ملرافق و�أماكن الرتفيه� ،إن�شاء
مناطق اال�ستجمام يف امل�ساكن� ،إن�شاء الكراجات والتخزين للمركبات� ،صيانة وتنظيف و�إ�صالح املباين وحمتوياتها،
خدمات التنجيد ،جتميع (تركيب) لوازم املركبات ،جتميع (تركيب) �أجزاء املركبات ،ت�صلح و�إ�صالح و�صيانة و�إعادة
تعبئة الوقود للمركبات� ،إن�شاء املركبات على هيئة طقم ،جتميع اللوحات للمركبات� ،إن�شاء املباين ،خدمات الإ�صالح،
خدمات التجميع �أو الرتكيب� ،إن�شاء و�إ�صالح و�صيانة املركبات الربية والبحرية واجلوية واملكائن و�أج��زاء وقطع
ال�سلع املذكورة �آنفًا ،خدمات �شحن البطاريات للمركبات� ،شحن و�إعادة �شحن املركبات الكهربائية ،تنظيف وغ�سيل
املركبات ،حمطات الت�صليح ل�صيانة و�إ�صالح املركبات ،خدمات الكراجات ل�صيانة و�إ�صالح املركبات ،خدمات الكراجات
لإ�صالح ال�سيارات ،تقدمي خدمات اال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة مبا ذكر �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم
مل�ستطيل به كلمات  ASTON MARTINباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 177110
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358441 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
خدمات الت�صميم ،الت�صميم الداخلي ،خدمات التخطيط والت�صميم ،الت�صميم ال�صناعي ،خدمات الديكور الداخلي،
فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،البحث واال�ست�شارات وامل�شورة والتخطيط املعماري و�إدارة امل�شاريع ،خدمات الهند�سة،
خدمات تن�سيق املناظر الطبيعية ،خدمات تخطيط املُ��دن� ،إع��داد التقارير املعمارية واخلطط املعمارية ،خدمات الت�صميم
الفني املتعلق باملباين والآالت واملركبات ،خدمات الت�صميم ملنع الفي�ضانات ،مراقبة اجل��ودة املتعلقة باملباين وم��واد البناء
والآالت واملركبات ،مراقبة هياكل املباين ،حتليل بيئات املباين ،التخطيط للمدن ،ت�صميم وتخطيط املدن ،الت�صوير الرقمي،
خدمات اختبار ال�سالمة ،خدمات الت�صميم ملباين الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين البيع
بالتجزئة ،خدمات الت�صميم اخلارجي ،خدمات ت�صميم املنتجات والأغلفة ،ت�صميم الأث��اث ،ت�صميم املفرو�شات والديكور
الداخلي ،خدمات تطوير التطبيقات والربجميات ،خدمات ت�صميم النماذج واملنتجات ،خدمات امل�شورة املتعلقة بالت�صميم
الداخلي ملباين الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين البيع بالتجزئة ،اال�ست�شارات املتعلقة باختيار
املفرو�شات والديكور ،ت�صميم و�إع��داد وتخطيط م�صنوعات النجارة والأج��زاء والقطع امل�ستخدمة يف املباين و�إن�شاء مباين
الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين البيع بالتجزئة �أو م�ساند املعار�ض ،خدمات اال�ست�شارات
والت�صميم وامل�شورة واملعلومات املتعلقة باملاركات وهوية امل��ارك��ات وتطوير امل��ارك��ات ،ت�صميم ال�ق��وارب وال�سفن البحرية،
ت�صميم االلكرتونيات ،ت�صميم �أنظمة الرتفيه املنزيل وغرف الرتفيه املنزيل و�أنظمة ال�صوت و�أنظمة الفيديو و�أنظمة
الكمبيوتر والتخزين املنزيل ،ت�صميم املركبات الربية ،ت�صميم اليخوت والقوارب وال�سفن ،ت�صميم �أجزاء املركبات الربية،
ت�صميم املركبات و�أج��زاء وقطع ولوازم ومكونات املركبات ،اختبار املركبات ،خدمات تكنولوجيا ال�سالمة املتعلقة باملركبات
الربية ،تطوير املنتجات لإن�شاء املركبات ولإن�شاء هياكل املركبات ،تطوير املركبات ،ت�صميم ال�سيارات ،خدمات امل�شورة املتعلقة
بهند�سة الت�صميم ،اال�ست�شارات الهند�سية ،الت�صميم الغرافيكي ،الت�صميم الهند�سي ،ت�صميم الأغلفة ،ت�صميم الفنون
التجارية ،ت�صميم برجميات الكمبيوتر ،ت�صميم الديكور الداخلي ،ت�صميم املكونات امليكانيكية وامليكروميكانيكية ،ت�صميم
وتطوير برجميات �ألعاب الكمبيوتر ،ت�صميم وتطوير برجميات الواقع االفرتا�ضي وبرجميات املحاكاة وبرجميات الذكاء
اال�صطناعي ،الت�صميم واالختبار لتطوير املنتجات اجلديدة ،خدمات ت�صميم الأثاث للأجزاء الداخلية لل�سيارات ،ت�صميم
الغرف املتكون من اختيار الأعمال الفنية والإ�ضاءة والأثاث لبيئة م�صممة للم�ساعدة على حتقيق ال�صحة العقلية مبا يف
ذلك �إدارة ال�ضغط واال�سرتخاء با�ستخدام تكنولوجيا املوجات ال�صوتية املتقدمة التي يتم التحكم بها بوا�سطة الكمبيوتر،
خدمات ت�صميم الأثاث ،ت�صميم الفنادق ،خدمات ت�صميم املنازل ،البحث واال�ستثمار ،امل�سح اجليولوجي ،الأبحاث الكيميائية،
الأبحاث البيولوجية ،املعلومات عن الأح��وال اجلوية ،خدمات االختبارات ،ت�صميم �أماكن ال�سباقات والأماكن الريا�ضية
وم�سارات ال�سباقات ،ا�ست�شارات وت�صميم الإن�شاءات ،ت�صميم الأزياء ،برجمة الكمبيوتر واخلدمات ذات ال�صلة ،التقييم الفني،
خدمات الربجميات كخدمة وخدمات املن�صات كخدمة ،توفري الربجميات القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،تقدمي خدمات
املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 177109
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358440 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات الرتفيه والأن�شطة الريا�ضة والثقافية ،الرتفيه من خالل املغامرات ،الرتفيه من خالل توفري جتارب ركوب وقيادة
للمركبات واملركبات الفارهة واملركبات النادرة� ،أطقم �سباق ال�سيارات لغايات الرتفيه واللعب والريا�ضة� ،أطقم ال�سيارات
الريا�ضية لغايات الرتفيه واللعب والريا�ضة ،توفري الأن�شطة الرتفيهية والريا�ضية والثقافية التي �أ�سا�سها النوادي،
خدمات ن��وادي ال�سيارات وال�سائقني ،خدمات ن��وادي �سباق املركبات ،خدمات ال�ن��وادي الريفية ،خدمات ن��وادي املعجبني،
خدمات النوادي الريا�ضية ،التعليم والتدريب والدرو�س يف قيادة املركبات ذات املحركات والعناية باملركبات ذات املحركات
و�صيانة املركبات ذات املحركات وال�سالمة على الطريق و�سالمة ال�سائقني واملركبات منخف�ضة االنبعاثات ،خدمات املعلومات
عن ال�سباقات ،تدريب ال�سائقني على ال�سباقات ،تنظيم �أحداث ال�سباقات ومناف�سات ال�سباقات ومناف�سات �سباقات ال�سيارات
و�أح��داث �سباقات ال�سيارات و�أح��داث �سباقات املركبات وراليات (�سباقات) ال�سيارات وج��والت ال�سيارات ،عرو�ض ال�سيارات
وعرو�ض العربات (ال�سيارات) ،توفري الت�سهيالت الريا�ضية ،تنظيم و�إنتاج وتقدمي املناف�سات امل�سابقات والألعاب ،خدمات
�إنتاج الفيديو ،املتاحف ومعار�ض املتاحف وتنظيم املتاحف واملعار�ض واملعرو�ضات الثقافية ،توفري الرتفيه كجزء من حِ زم
ال�سفر والإقامة والعطالت ،خدمات ال�ضيافة (ترفيه) ،خدمات �ضيافة ال�شركات (ترفيه) ،خدمات الن�شر ،ن�شر املطبوعات
والكتب وال�صحف والكتيبات واملجالت وال�صحف الدورية والأخبار ومواد الرتفيه واملن�شورات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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EAT 177105

EAT 177093

Monday

EAT 177096

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358445 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة 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:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358435 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة 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:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358448 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة 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 الكمبيوتر والهواتف
املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية و�أق��را���ص ت�سجيل ،حم��ددات قيا�س البنزين ،اخل ��وذات ال��واق�ي��ة ،ال�ه��وات��ف املتحركة و�أجهزة
الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية و�أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية و�صناديق و�أغطية
الكمبيوتر ،املالب�س و�أغطية الر�أ�س ولبا�س القدم للوقاية من احل��وادث �أو الإ�شعاع �أو احلريق ،مو�صالت
كهربائية ،حموالت كهربائية ،والعات كهربائية لال�ستخدام يف ال�سيارات ،فواني�س الإ�شارة ومثلثات التحذير
من عطل املركبات ،مكونات تركيب الهواتف اجلوية� ،أجهزة االت�صال الداخلي� ،أجهزة املكابح املانعة لالنغالق،
عدادات ال�سرعة وحمددات القيا�س و�أجهزة و�أدوات الإنذار واملعلومات� ،أجهزة التحكم يف اال�ستقرار التلقائي
و�أج�ه��زة التحكم الهيدروليكية االلكرتونية والأج�ه��زة االلكرتونية للتحكم يف ال�صمام املنظم والأجهزة
االلكرتونية للمحركات الرقمية والأجهزة االلكرتونية للتحكم بال�سرعة وجميعها لال�ستخدام يف املركبات
الربية ذات املحركات �أو مركبات النقل اجلوي �أو البحري� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة قيا�س امل�سافات،
�أجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام يف املركبات �أو �أجهزة النقل اجلوي �أو البحري ،الكامريات الثابتة وكامريات
الفيديو و�أج�ه��زة الت�صوير الفوتوغرايف و�أج�ه��زة ت�سجيل الفيديو ،ك��ام�يرات الأم��ن وامل��راق�ب��ة ،برجميات
التطبيقات القابلة للتنزيل ،املن�شورات الرقمية القابلة للتنزيل ،الربجميات القابلة للتنزيل وبرامج
الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرجميات التطبيقات القابلة للتنزيل لال�ستخدام �أو فيما يتعلق باملركبات
و�صيانة املركبات و�صناعة املركبات والتحكم باملركبات وت�شغيل املركبات وت�شخي�ص �أعطال املركبات و�إ�صالح
املركبات ومراقبة املركبات ومراقبة �سالمة و�سرعة املركبات وحت��دي��د م��واق��ع املركبات وت��أم�ين املركبات
وتاريخ املركبات واالت�صاالت مع جتار املركبات واالت�صاالت مع م�صنعي املركبات واالت�صاالت مع م�صلحي
املركبات واالت���ص��االت داخ��ل �شبكة م��ن امل�ستخدمني باملركبات كم�صلحة م�شرتكة ،ال�ن�ظ��ارات والنظارات
ال�شم�سية ،نظارات الأم��ان ونظارات ال�سالمة ،لبا�س الر�أ�س لل�سالمة و�أغطية الر�أ�س لل�سالمة واخلوذات،
ال�ساعات الذكية ،برجميات الذكاء اال�صطناعي وبرامج الكمبيوتر للمركبات ،الربجميات وبرامج الكمبيوتر
للمركبات ذاتية القيادة ،املالب�س الواقية للوقاية من الإ�صابات واملالب�س الواقية للوقاية من احل��وادث �أو
الإ�صابات واملالب�س اجللدية للوقاية من احلوادث �أو الإ�صابات ومالب�س ال�سالمة عالية الو�ضوح� ،شعالت
الطوارئ و�أ�ضواء التحذير و�أجهزة الإر�سال� ،أجهزة و�أدوات والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح
�أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أر�صفة وحمطات ومنافذ ال�شحن ،معدات
�شحن ال�ب�ط��اري��ات� ،أح�ب��ال ال�شحن وك��اب�لات ال�شحن� ،أج�ه��زة �شحن البطاريات للمركبات ذات املحركات،
الأل��واح ال�شم�سية وال��وح��دات والبطاريات واخل�لاي��ا و�أج�ه��زة �شحن البطاريات ،معدات ال�صوت والفيديو
واملعدات ال�سمعية الب�صرية للمركبات كونها مكربات �صوت وم�سجالت فيديو وكامريات على منت املركبات
وا�سترييوهات� ،سماعات الر�أ�س ال�ستقبال و�إر�سال ال�صوت والإ��ش��ارات ال�صوتية� ،سماعات الر�أ�س� ،سماعات
الأذن ،امليكروفونات� ،شا�شات املركبات ،كامريات للمركبات ،ع��دادات ال�سرعة وم�ؤ�شرات ال�سرعة للمركبات،
�أجهزة ومعدات حتديد املواقع اجلغرافية للمركبات� ،أجهزة ومعدات املالحة للمركبات ،م�صابيح التحذير
وتنبيهات وم�صابيح �أعطال املركبات� ،أجهزة االت�صاالت للمركبات ،املفاتيح والأقفال االلكرتونية للمركبات،
بطاقات املفاتيح االلكرتونية ،البطاقات املمغنطة واملحو�سبة املحتوية على املعلومات ال�شخ�صية واملعلومات
الرقمية� ،أجهزة الكمبيوتر على منت املركبات� ،شا�شات العر�ض العلوية الرقمية واملحو�سبة للمركبات� ،شا�شات
العر�ض املحو�سبة والرقمية املدجمة يف زجاج املركبات الأمامي والزجاج الأمامي للمركبات� ،أنظمة التحكم
يف ال�سرعة وم�ساعدة ال�سائق للمركبات� ،أجهزة التحكم عن بعد لإدارة وت�شغيل املركبات� ،أجهزة ومعدات ك�شف
الأ�شياء والعوائق للمركبات،
حمددات قيا�س م�ستوى الوقود واملاء والزيت وم�صدر الطاقة للمركبات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أغطية
و�أغلفة للهواتف املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية� ،أجهزة التحكم
عن بعد� ،أجهزة التحكم عن بعد لل�سيارات ،الربجميات القابلة للتنزيل كونها �أجهزة حتكم عن بعد للمركبات،
م�سجالت بيانات ال�سيارات ،كامريات النقطة العمياء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق لل�سيارات ،بذالت ت�سريع ملقاومة
احل��رائ��ق لأغ��را���ض ال�سالمة� ،أنظمة التنبيه باملخاطر وجتنب اال��ص�ط��دام لل�سيارات ،برجميات الذكاء
اال�صطناعي لقيادة وتوجيه ال�سيارات ،برجميات ال�سيارات ب��دون �سائق� ،أجهزة متثيلية و�أجهزة متثيلية
للتدريب الريا�ضي و�أج�ه��زة متثيلية للقيادة و�أج�ه��زة متثيلية للتدريب على القيادة ،الربجميات القابلة
للتنزيل كونها �أجهزة متثيلية و�أجهزة متثيلية للتدريب الريا�ضي و�أجهزة متثيلية للقيادة و�أجهزة متثيلية
للتدريب على القيادة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به
كلمات  ASTON MARTINباللغة 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:
�إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال� ،إدارة امللكيات العقارية� ،إدارة م�شاريع الأعمال ،خدمات الو�ساطة يف الأعمال،
خ��دم��ات الو�ساطة يف الأع �م��ال لبائعي وم�شرتي امل��رك�ب��ات ،خ��دم��ات �إدارة امل��واه��ب ،خ��دم��ات �إدارة املواهب
مل�صممي امل�شاهري والريا�ضيني و�سائقي �سيارات ال�سباق ،خدمات الدعاية والإع�لان والت�سويق والرتويج،
خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق والرتويج املتعلقة باملركبات ذات املحركات �أو �أجزاء وقطع املركبات ذات
املحركات وال�ضمانات �أو الت�أمني للمركبات ذات املحركات و�/أو �إ�صالحها ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات
البيع بالتجزئة عرب االنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة املقدمة الكرتونياً ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات
البيع بالتجزئة عرب االنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة املقدمة الكرتونيًا املتعلقة ببيع املركبات والعربات
وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة و�أج��زاء ال�سيارات ومكونات ال�سيارات ول��وازم ال�سيارات ،خدمات امل�شورة
واال�ست�شارات مل�ستهلكي املركبات والعربات وال�سيارات وم�ستهلكي ال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات امل�شورة يف
اختيارات امل�ستهلكني املتعلقة باملركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات جتارة املركبات،
خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ببيع املركبات الربية واملركبات البحرية واملركبات اجلوية و�أجهزة النقل
ال�بري و�أج�ه��زة النقل اجل��وي و�أج�ه��زة النقل البحري واملكائن وال�ق��وارب واليخوت والعربات والدراجات
وال�سيارات واملركبات الريا�ضية واملركبات الغاط�سة و�سيارات الركاب و�سيارات ال�سباق والوقود والبنزين
والكهرباء ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة املتعلقة ببيع الأدوات املنزلية و�أدوات املائدة و�أدوات الطبخ
وال�صحون و�أواين الطعام و�أواين ال�شرب والأدوات والأواين والأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ واحللي
والهياكل الن�صفية واللوحات والتماثيل والتماثيل ال�صغرية واملنحوتات والفنون اجلدارية ثالثية الأبعاد
وديكورات اجلدران والأعمال الفنية واملركبات ال�صغرية وال�صور الزيتية والطالءات للمركبات وم�ستح�ضرات
التنظيف ومنتجات التنظيف ومنتجات التلميع ومنتجات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية وال�صابون
وم�ستح�ضرات التجميل وم��واد الزينة واملن�سوجات ومنتجات الن�سيج و�أغطية الأ� �س � ّرة و�أغطية الأثاث
و�أغطية املفرو�شات املنزلية واملفرو�شات املنزلية والبيا�ضات و ُكلف اخلياطة ومواد البناء والإن�شاء واملباين
املتنقلة وحلقات املفاتيح وامل�ع��ادن غري النفي�سة ول��وح��ات الأرق��ام لل�سيارات وال�سيارات ال�صغرية والدمى
واللعب و�أدوات اللعب والأدوات الريا�ضية واملنتجات الريا�ضية ومعدات التدريب والآالت و�أدوات الطاقة
واملكائن واملحركات والأدوات املنزلية و�أجهزة التهوية للمركبات و�أجهزة التدفئة والتربيد للمركبات و�آليات
نقل احلركة و�أجزائها للمركبات و�أج��زاء مكائن املركبات وتنجيد املركبات ودهان املركبات وك�سوة املركبات
ودواليب للمركبات و�أنظمة �سترييو للمركبات و�أجهزة كمبيوتر على منت املركبات والربجميات القابلة
للتنزيل و�صناديق لأجهزة الكمبيوتر وعلب الهواتف و�أجهزة الكمبيوتر و�أغطية للهواتف و�أجهزة الكمبيوتر
اللوحية و�أغطية لأجهزة الكمبيوتر وعلب املفاتيح وعالمات املفاتيح وال�سال�سل ال�صغرية للمفاتيح وعدادات
ال�سرعة للمركبات و�أجهزة املالحة للمركبات و�أجهزة �إنذار وم�صابيح عند تعطل املركبات و�أجهزة الكمبيوتر
و�أجهزة �ضد ال�سرقة ومالب�س ال�سالمة والوقاية و�أدوات و�أجهزة ال�سالمة للمركبات و�أجهزة التدفئة و�أجهزة
التربيد ومكيفات الهواء و�أج�ه��زة الطبخ و�أج�ه��زة للتجميد والتثليج و�أج�ه��زة للتجفيف والتهوية والعُدد
اليدوية والآالت لال�ستخدام املنزيل و�إط��ارات ال�صور واملنتجات الب�صرية والكامريات واملعدات الكهربائية
واالل�ك�ترون�ي��ة املنزلية مب��ا يف ذل��ك الأ��س�ل�ح��ة البي�ضاء واالل�ك�ترون�ي��ات املنزلية وال�ك�ترون�ي��ات امل�ستهلك
وااللكرتونيات للمركبات والبطاريات و�أجهزة �شحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س لإر�سال وا�ستقبال الإ�شارات
و�سماعات الر�أ�س وامليكروفونات و�سماعات الأذن و�سماعات الر�أ�س امل�شتملة على امليكروفونات و�سماعات الأذن
واملركبات و�أجزاء املركبات ومكونات املركبات ومقاعد املركبات ولوازم املركبات واملجوهرات والأعمال الفنية
وال�ساعات و�ساعات اليد و�أجزائها ولوازمها ولوازم الثياب واملواد امل�صنوعة من املعادن الثمينة �أو الأحجار
الثمينة والقرطا�سية واملطبوعات والكتب وال��ورق واملن�شورات وامل�ج�لات وال�صحف والإع�لان��ات الكبرية
والتقاومي وال�صور الزيتية والر�سومات واملطبوعات الفنية واملنحوتات واحلقائب وحقائب اليد وحقائب
الظهر واحلقائب ال�سفرية وال�شنط واحل��ام�لات للمواد الريا�ضية والأدوات الريا�ضية وحقائب ال�سفر
واملحافظ اجللدية وحامالت القرطا�سية وحمافظ وحامالت امل�ستندات والأحزمة وحمافظ اجليب والأثاث
واملفرو�شات املنزلية واملفرو�شات واملفرو�شات املرنة والديكور املنزيل ومواد التخزين للمنازل والثياب واملالب�س
ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س والأدوات والأواين والأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ والأدوات املنزلية غري
الكهربائية و�أدوات املائدة و�أدوات الطبخ والقدور البخارية و�أدوات اخلبيز و�أواين الطعام وال�صحون و�أواين
اخلزف ال�صيني و�صناديق وجبة الغذاء واملن�سوجات ومنتجات الن�سيج واملفرو�شات وفرا�ش الأ�س ّرة و ُكلفة
اخلياطة و�أغطية الأر�ضيات وال�سجاد واحل�صري ومفار�ش احل�صري والبطانيات والدمى واللعب و�أدوات
اللعب و�أدوات الريا�ضة
اجلمنازية والأدوات الريا�ضية واللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن والوجبات اخلفيفة املح�ضرة والوجبات
املح�ضرة والفواكه واملك�سرات والبي�ض واخل�ضروات والأطعمة اجلاهزة للأكل وامل��واد الغذائية وال�شراب
وامل�شروبات غري الكحولية وامل�شروبات الكحولية وامل�شروبات الكحولية املنخف�ضة �أو امل�شروبات الكحولية
املخف�ضة وامل�شروبات منزوعة الكحول وامل�شروبات الروحية والوي�سكي واخلمرة واملنتجات املخبوزة واملعكرونة
واحلبوب وال�ساندوي�شات و�أدوات املدخنني وال�سجائر االلكرتونية وال�سوائل اخلا�صة بها و�أدوات املدخنني
والزيوت والوقود والبنزين واملوائع للمركبات والكهرباء والطاقة لت�شغيل املركبات ،خدمات جتميع ت�شكيلة
من خدمات الأعمال واخلدمات املالية والعقارية والت�أمني واالت�صاالت وال�سفر وحجز التذاكر واحلجوزات
ل�صالح الغري وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ومقارنتها و�شرائها عند احلاجة� ،أبحاث ال�سوق
وخدمات امل�شاهدة املتعلقة بالبيع بالتجزئة وبيع املركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة و�أجزاء
ال�سيارات ولوازم ال�سيارات ومكونات ال�سيارات و�أج��زاء املركبات ولوازم املركبات ومكونات املركبات ،خدمات
تق�صي حقائق الأعمال مبا يف ذلك فيما يتعلق باملركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات
معلومات �سوق امل�ستهلكني� ،أبحاث وتقارير ال�سوق ،خدمات وتاريخ املعلومات عن املعامالت التجارية ،التحقق
من التاريخ واخللفية التجارية وتاريخ وخلفية الأعمال واملعامالت ،خدمات املزاد العلني وامل�شاركة يف املزاد
العلني ،املزاد العلني يف املركبات ،تقدمي خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة
�آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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:
�إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال� ،إدارة امللكيات العقارية� ،إدارة م�شاريع الأعمال ،خدمات الو�ساطة يف الأعمال،
خ��دم��ات الو�ساطة يف الأع �م��ال لبائعي وم�شرتي امل��رك�ب��ات ،خ��دم��ات �إدارة امل��واه��ب ،خ��دم��ات �إدارة املواهب
مل�صممي امل�شاهري والريا�ضيني و�سائقي �سيارات ال�سباق ،خدمات الدعاية والإع�لان والت�سويق والرتويج،
خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق والرتويج املتعلقة باملركبات ذات املحركات �أو �أجزاء وقطع املركبات ذات
املحركات وال�ضمانات �أو الت�أمني للمركبات ذات املحركات و�/أو �إ�صالحها ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات
البيع بالتجزئة عرب االنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة املقدمة الكرتونياً ،خدمات البيع بالتجزئة وخدمات
البيع بالتجزئة عرب االنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة املقدمة الكرتونيًا املتعلقة ببيع املركبات والعربات
وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة و�أج��زاء ال�سيارات ومكونات ال�سيارات ول��وازم ال�سيارات ،خدمات امل�شورة
واال�ست�شارات مل�ستهلكي املركبات والعربات وال�سيارات وم�ستهلكي ال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات امل�شورة يف
اختيارات امل�ستهلكني املتعلقة باملركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات جتارة املركبات،
خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ببيع املركبات الربية واملركبات البحرية واملركبات اجلوية و�أجهزة النقل
ال�بري و�أج�ه��زة النقل اجل��وي و�أج�ه��زة النقل البحري واملكائن وال�ق��وارب واليخوت والعربات والدراجات
وال�سيارات واملركبات الريا�ضية واملركبات الغاط�سة و�سيارات الركاب و�سيارات ال�سباق والوقود والبنزين
والكهرباء ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة املتعلقة ببيع الأدوات املنزلية و�أدوات املائدة و�أدوات الطبخ
وال�صحون و�أواين الطعام و�أواين ال�شرب والأدوات والأواين والأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ واحللي
والهياكل الن�صفية واللوحات والتماثيل والتماثيل ال�صغرية واملنحوتات والفنون اجلدارية ثالثية الأبعاد
وديكورات اجلدران والأعمال الفنية واملركبات ال�صغرية وال�صور الزيتية والطالءات للمركبات وم�ستح�ضرات
التنظيف ومنتجات التنظيف ومنتجات التلميع ومنتجات التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�صية وال�صابون
وم�ستح�ضرات التجميل وم��واد الزينة واملن�سوجات ومنتجات الن�سيج و�أغطية الأ� �س � ّرة و�أغطية الأثاث
و�أغطية املفرو�شات املنزلية واملفرو�شات املنزلية والبيا�ضات و ُكلف اخلياطة ومواد البناء والإن�شاء واملباين
املتنقلة وحلقات املفاتيح وامل�ع��ادن غري النفي�سة ول��وح��ات الأرق��ام لل�سيارات وال�سيارات ال�صغرية والدمى
واللعب و�أدوات اللعب والأدوات الريا�ضية واملنتجات الريا�ضية ومعدات التدريب والآالت و�أدوات الطاقة
واملكائن واملحركات والأدوات املنزلية و�أجهزة التهوية للمركبات و�أجهزة التدفئة والتربيد للمركبات و�آليات
نقل احلركة و�أجزائها للمركبات و�أج��زاء مكائن املركبات وتنجيد املركبات ودهان املركبات وك�سوة املركبات
ودواليب للمركبات و�أنظمة �سترييو للمركبات و�أجهزة كمبيوتر على منت املركبات والربجميات القابلة
للتنزيل و�صناديق لأجهزة الكمبيوتر وعلب الهواتف و�أجهزة الكمبيوتر و�أغطية للهواتف و�أجهزة الكمبيوتر
اللوحية و�أغطية لأجهزة الكمبيوتر وعلب املفاتيح وعالمات املفاتيح وال�سال�سل ال�صغرية للمفاتيح وعدادات
ال�سرعة للمركبات و�أجهزة املالحة للمركبات و�أجهزة �إنذار وم�صابيح عند تعطل املركبات و�أجهزة الكمبيوتر
و�أجهزة �ضد ال�سرقة ومالب�س ال�سالمة والوقاية و�أدوات و�أجهزة ال�سالمة للمركبات و�أجهزة التدفئة و�أجهزة
التربيد ومكيفات الهواء و�أج�ه��زة الطبخ و�أج�ه��زة للتجميد والتثليج و�أج�ه��زة للتجفيف والتهوية والعُدد
اليدوية والآالت لال�ستخدام املنزيل و�إط��ارات ال�صور واملنتجات الب�صرية والكامريات واملعدات الكهربائية
واالل�ك�ترون�ي��ة املنزلية مب��ا يف ذل��ك الأ��س�ل�ح��ة البي�ضاء واالل�ك�ترون�ي��ات املنزلية وال�ك�ترون�ي��ات امل�ستهلك
وااللكرتونيات للمركبات والبطاريات و�أجهزة �شحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س لإر�سال وا�ستقبال الإ�شارات
و�سماعات الر�أ�س وامليكروفونات و�سماعات الأذن و�سماعات الر�أ�س امل�شتملة على امليكروفونات و�سماعات الأذن
واملركبات و�أجزاء املركبات ومكونات املركبات ومقاعد املركبات ولوازم املركبات واملجوهرات والأعمال الفنية
وال�ساعات و�ساعات اليد و�أجزائها ولوازمها ولوازم الثياب واملواد امل�صنوعة من املعادن الثمينة �أو الأحجار
الثمينة والقرطا�سية واملطبوعات والكتب وال��ورق واملن�شورات وامل�ج�لات وال�صحف والإع�لان��ات الكبرية
والتقاومي وال�صور الزيتية والر�سومات واملطبوعات الفنية واملنحوتات واحلقائب وحقائب اليد وحقائب
الظهر واحلقائب ال�سفرية وال�شنط واحل��ام�لات للمواد الريا�ضية والأدوات الريا�ضية وحقائب ال�سفر
واملحافظ اجللدية وحامالت القرطا�سية وحمافظ وحامالت امل�ستندات والأحزمة وحمافظ اجليب والأثاث
واملفرو�شات املنزلية واملفرو�شات واملفرو�شات املرنة والديكور املنزيل ومواد التخزين للمنازل والثياب واملالب�س
ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س والأدوات والأواين والأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ والأدوات املنزلية غري
الكهربائية و�أدوات املائدة و�أدوات الطبخ والقدور البخارية و�أدوات اخلبيز و�أواين الطعام وال�صحون و�أواين
اخلزف ال�صيني و�صناديق وجبة الغذاء واملن�سوجات ومنتجات الن�سيج واملفرو�شات وفرا�ش الأ�س ّرة و ُكلفة
اخلياطة و�أغطية الأر�ضيات وال�سجاد واحل�صري ومفار�ش احل�صري والبطانيات والدمى واللعب و�أدوات
اللعب و�أدوات الريا�ضة
اجلمنازية والأدوات الريا�ضية واللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن والوجبات اخلفيفة املح�ضرة والوجبات
املح�ضرة والفواكه واملك�سرات والبي�ض واخل�ضروات والأطعمة اجلاهزة للأكل وامل��واد الغذائية وال�شراب
وامل�شروبات غري الكحولية وامل�شروبات الكحولية وامل�شروبات الكحولية املنخف�ضة �أو امل�شروبات الكحولية
املخف�ضة وامل�شروبات منزوعة الكحول وامل�شروبات الروحية والوي�سكي واخلمرة واملنتجات املخبوزة واملعكرونة
واحلبوب وال�ساندوي�شات و�أدوات املدخنني وال�سجائر االلكرتونية وال�سوائل اخلا�صة بها و�أدوات املدخنني
والزيوت والوقود والبنزين واملوائع للمركبات والكهرباء والطاقة لت�شغيل املركبات ،خدمات جتميع ت�شكيلة
من خدمات الأعمال واخلدمات املالية والعقارية والت�أمني واالت�صاالت وال�سفر وحجز التذاكر واحلجوزات
ل�صالح الغري وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ومقارنتها و�شرائها عند احلاجة� ،أبحاث ال�سوق
وخدمات امل�شاهدة املتعلقة بالبيع بالتجزئة وبيع املركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة و�أجزاء
ال�سيارات ولوازم ال�سيارات ومكونات ال�سيارات و�أج��زاء املركبات ولوازم املركبات ومكونات املركبات ،خدمات
تق�صي حقائق الأعمال مبا يف ذلك فيما يتعلق باملركبات والعربات وال�سيارات وال�سيارات امل�ستعملة ،خدمات
معلومات �سوق امل�ستهلكني� ،أبحاث وتقارير ال�سوق ،خدمات وتاريخ املعلومات عن املعامالت التجارية ،التحقق
من التاريخ واخللفية التجارية وتاريخ وخلفية الأعمال واملعامالت ،خدمات املزاد العلني وامل�شاركة يف املزاد
العلني ،املزاد العلني يف املركبات ،تقدمي خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة
�آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به
كلمات  ASTON MARTINباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357
EAT 177094
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358446 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12:
املركبات الربية والبحرية واجلوية ،املركبات الربمائية ،املركبات الكهربائية ،الدراجات الهوائية وال��دراج��ات ذات
املحركات ال�صغرية وال��دراج��ات البخارية ال�صغرية وال��دراج��ات النارية� ،أجهزة النقل ال�بري �أو اجل��وي �أو البحري،
املركبات اجلوية ،الطائرات البحرية ،ال�ق��وارب ،القاطرات ،ال�سيارات ،ال�سيارات ذات املحركات ،املكائن واملحركات
لل�سيارات وال��دراج��ات الهوائية وال��دراج��ات النارية ،القوارب واملراكب واليخوت� ،أج��زاء وقطع لل�سيارات والقوارب
واملركبات اجلوية واملركبات الربمائية واملركبات ذات العجلتني والدراجات البخارية ال�صغرية والدراجات النارية،
املركبات الربية ذات املحركات حتديدًا ال�سيارات ،الأجزاء الهيكلية للمركبات وال�سيارات والقوارب واملركبات اجلوية،
هياكل ال�سيارات� ،أغطية ملكائن املركبات� ،أغطية للمركبات ،القاب�ضات (كلت�شات)� ،آل�ي��ات نقل احلركة لل�سيارات
والدراجات الهوائية والدراجات النارية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية� ،أعمدة نقل احلركة لل�سيارات والدراجات
الهوائية والدراجات النارية ،فتحات ال�سقف ،عاك�سات للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،الإ�شارات الإر�شادية،
�أبواق للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،مرايا الر�ؤية اخللفية والر�ؤية اجلانبية ،واقيات الوحل (رفرف)،
م�ساند ال�سقف ،م�ساند الزالجات لل�سيارات وخممدات ال�صدمات لل�سيارات ،حموالت عزم الدوران للمركبات الربية،
عجالت توجيه املركبات ،م�شابك توجيه للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أنظمة تعليق للمركبات وال�سيارات
والطائرات واملراكب ،واقيات من ال�شم�س للزجاج الأمامي للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،م�ساحات الزجاج
الأمامي ،م�ساند للأذرع للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،املركبات الغاط�سة ،حامالت احلقائب لل�سيارات
ذات املحركات ،حامالت الزالجات لل�سيارات ذات املحركات ،املكابح للمركبات� ،أجهزة املكابح للمركبات وال�سيارات
والطائرات واملراكب ،بطانات املكابح للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ،لبادات املكابح للمركبات وال�سيارات
والطائرات واملراكب� ،أغطية خلزّانات البنزين يف املركبات ،حجرات التخزين خا�صة املجهزة لال�ستخدام يف ال�سيارات،
�أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط ،كوابح الأم��ان لال�ستخدام يف املركبات� ،أجهزة الإن��ذار �ضد �سرقة
املركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أنظمة الإنذار لل�سيارات� ،أجهزة الإنذار للمركبات� ،أكيا�س الهواء للمركبات،
و�سائد املقاعد� ،أغطية املقاعد للمركبات وال�سيارات والطائرات واملراكب ونوافذ املركبات ،حامالت احلقائب للمركبات
وال�سيارات والطائرات واملراكب� ،أكيا�س الهواء للمركبات ،مقاعد الأمان للأطفال ،العجالت والإط��ارات واجلنازير،
الإط��ارات والعجالت لل�سيارات� ،أغطية خلزّانات البنزين يف ال�سيارات ذات املحركات ،الدراجات الهوائية ،الدراجات،
عربات ترويل ،عربات الأطفال ،مقاعد الأمان للأطفال يف ال�سيارات ،عربات اجلليد (مركبات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به كلمات
 ASTON MARTINباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177492

EAT 177493

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/09/01 :
املودعة بالرقم358617 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وع�ن��وان��ه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�ل�ازا  ،نيو ب��رن��زوي��ك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��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:
تاريخ2021/09/01 :
املودعة بالرقم358618 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وع�ن��وان��ه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�ل�ازا  ،نيو ب��رن��زوي��ك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة م�صممة مل�سح �ضوئيًا وتتبع �أ�صول املنتجات الكرتونياً لأغرا�ض
حماية العالمة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  SIGNAL POINTباللغة 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:
توفري م�سح �ضوئي وتتبع الكرتوين لأ�صول املنتجات لأغرا�ض حماية العالمة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  SIGNAL POINTباللغة 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
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني � 4أكتوبر  2021العدد 13357

EAT 177101
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358456 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82787 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
خدمات الت�صميم ،الت�صميم الداخلي ،خدمات التخطيط والت�صميم ،الت�صميم ال�صناعي ،خدمات الديكور
الداخلي ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،البحث واال�ست�شارات وامل�شورة والتخطيط املعماري و�إدارة
امل�شاريع ،خ��دم��ات الهند�سة ،خ��دم��ات تن�سيق املناظر الطبيعية ،خ��دم��ات تخطيط امل ُ��دن� ،إع ��داد التقارير
املعمارية واخلطط املعمارية ،خدمات الت�صميم الفني املتعلق باملباين والآالت واملركبات ،خدمات الت�صميم
ملنع الفي�ضانات ،مراقبة اجل��ودة املتعلقة باملباين وم��واد البناء والآالت واملركبات ،مراقبة هياكل املباين،
حتليل بيئات املباين ،التخطيط للمدن ،ت�صميم وتخطيط املدن ،الت�صوير الرقمي ،خدمات اختبار ال�سالمة،
خدمات الت�صميم ملباين الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين البيع بالتجزئة،
خدمات الت�صميم اخلارجي ،خدمات ت�صميم املنتجات والأغلفة ،ت�صميم الأثاث ،ت�صميم املفرو�شات والديكور
الداخلي ،خدمات تطوير التطبيقات والربجميات ،خدمات ت�صميم النماذج واملنتجات ،خدمات امل�شورة املتعلقة
بالت�صميم الداخلي ملباين الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين البيع بالتجزئة،
اال�ست�شارات املتعلقة باختيار املفرو�شات والديكور ،ت�صميم و�إع��داد وتخطيط م�صنوعات النجارة والأجزاء
والقطع امل�ستخدمة يف املباين و�إن�شاء مباين الأعمال وللمباين التجارية �أو ال�صناعية �أو ال�سكنية �أو مباين
البيع بالتجزئة �أو م�ساند املعار�ض ،خدمات اال�ست�شارات والت�صميم وامل�شورة واملعلومات املتعلقة باملاركات
وهوية املاركات وتطوير املاركات ،ت�صميم القوارب وال�سفن البحرية ،ت�صميم االلكرتونيات ،ت�صميم �أنظمة
الرتفيه املنزيل وغرف الرتفيه املنزيل و�أنظمة ال�صوت و�أنظمة الفيديو و�أنظمة الكمبيوتر والتخزين املنزيل،
ت�صميم املركبات الربية ،ت�صميم اليخوت والقوارب وال�سفن ،ت�صميم �أجزاء املركبات الربية ،ت�صميم املركبات
و�أج��زاء وقطع ول��وازم ومكونات املركبات ،اختبار املركبات ،خدمات تكنولوجيا ال�سالمة املتعلقة باملركبات
الربية ،تطوير املنتجات لإن�شاء املركبات ولإن�شاء هياكل املركبات ،تطوير املركبات ،ت�صميم ال�سيارات ،خدمات
امل�شورة املتعلقة بهند�سة الت�صميم ،اال�ست�شارات الهند�سية ،الت�صميم الغرافيكي ،الت�صميم الهند�سي ،ت�صميم
الأغلفة ،ت�صميم الفنون التجارية ،ت�صميم برجميات الكمبيوتر ،ت�صميم الديكور الداخلي ،ت�صميم املكونات
امليكانيكية وامليكروميكانيكية ،ت�صميم وتطوير برجميات �ألعاب الكمبيوتر ،ت�صميم وتطوير برجميات
الواقع االفرتا�ضي وبرجميات املحاكاة وبرجميات الذكاء اال�صطناعي ،الت�صميم واالختبار لتطوير املنتجات
اجلديدة ،خدمات ت�صميم الأثاث للأجزاء الداخلية لل�سيارات ،ت�صميم الغرف املتكون من اختيار الأعمال
الفنية والإ�ضاءة والأث��اث لبيئة م�صممة للم�ساعدة على حتقيق ال�صحة العقلية مبا يف ذلك �إدارة ال�ضغط
واال�سرتخاء با�ستخدام تكنولوجيا املوجات ال�صوتية املتقدمة التي يتم التحكم بها بوا�سطة الكمبيوتر،
خدمات ت�صميم الأث��اث ،ت�صميم الفنادق ،خدمات ت�صميم املنازل ،البحث واال�ستثمار ،امل�سح اجليولوجي،
الأبحاث الكيميائية ،الأبحاث البيولوجية ،املعلومات عن الأحوال اجلوية ،خدمات االختبارات ،ت�صميم �أماكن
ال�سباقات والأماكن الريا�ضية وم�سارات ال�سباقات ،ا�ست�شارات وت�صميم الإن�شاءات ،ت�صميم الأزياء ،برجمة
الكمبيوتر واخلدمات ذات ال�صلة ،التقييم الفني ،خدمات الربجميات كخدمة وخدمات املن�صات كخدمة،
توفري الربجميات القابلة للتنزيل عرب االنرتنت ،تقدمي خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة
باخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل به
كلمات  ASTON MARTINباللغة 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 177102
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/30 :
املودعة بالرقم358431 :
بيانات الأولوية – 2021/03/01 - 82788 :جامايكا
اال�سم� :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة 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 الكمبيوتر والهواتف املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر
اللوحية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية و�أقرا�ص ت�سجيل ،حمددات
قيا�س البنزين ،اخلوذات الواقية ،الهواتف املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية و�أجهزة
الكمبيوتر ال�شخ�صية ال�صغرية و�صناديق و�أغطية الكمبيوتر ،املالب�س و�أغطية الر�أ�س ولبا�س القدم للوقاية من
احلوادث �أو الإ�شعاع �أو احلريق ،مو�صالت كهربائية ،حموالت كهربائية ،والعات كهربائية لال�ستخدام يف ال�سيارات،
فواني�س الإ�شارة ومثلثات التحذير من عطل املركبات ،مكونات تركيب الهواتف اجلوية� ،أجهزة االت�صال الداخلي،
�أجهزة املكابح املانعة لالنغالق ،عدادات ال�سرعة وحمددات القيا�س و�أجهزة و�أدوات الإنذار واملعلومات� ،أجهزة التحكم
يف اال�ستقرار التلقائي و�أجهزة التحكم الهيدروليكية االلكرتونية والأجهزة االلكرتونية للتحكم يف ال�صمام املنظم
والأجهزة االلكرتونية للمحركات الرقمية والأجهزة االلكرتونية للتحكم بال�سرعة وجميعها لال�ستخدام يف املركبات
الربية ذات املحركات �أو مركبات النقل اجلوي �أو البحري� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة قيا�س امل�سافات� ،أجهزة
الكمبيوتر لال�ستخدام يف املركبات �أو �أجهزة النقل اجلوي �أو البحري ،الكامريات الثابتة وكامريات الفيديو و�أجهزة
الت�صوير الفوتوغرايف و�أجهزة ت�سجيل الفيديو ،كامريات الأمن واملراقبة ،برجميات التطبيقات القابلة للتنزيل،
املن�شورات الرقمية القابلة للتنزيل ،الربجميات القابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرجميات
التطبيقات القابلة للتنزيل لال�ستخدام �أو فيما يتعلق باملركبات و�صيانة املركبات و�صناعة املركبات والتحكم باملركبات
وت�شغيل املركبات وت�شخي�ص �أعطال املركبات و�إ�صالح املركبات ومراقبة املركبات ومراقبة �سالمة و�سرعة املركبات
وحتديد مواقع املركبات وت�أمني املركبات وتاريخ املركبات واالت�صاالت مع جتار املركبات واالت�صاالت مع م�صنعي
املركبات واالت�صاالت مع م�صلحي املركبات واالت�صاالت داخل �شبكة من امل�ستخدمني باملركبات كم�صلحة م�شرتكة،
النظارات والنظارات ال�شم�سية ،نظارات الأمان ونظارات ال�سالمة ،لبا�س الر�أ�س لل�سالمة و�أغطية الر�أ�س لل�سالمة
واخل ��وذات ،ال�ساعات الذكية ،برجميات ال��ذك��اء اال�صطناعي وب��رام��ج الكمبيوتر للمركبات ،الربجميات وبرامج
الكمبيوتر للمركبات ذاتية القيادة ،املالب�س الواقية للوقاية من الإ�صابات واملالب�س الواقية للوقاية من احلوادث �أو
الإ�صابات واملالب�س اجللدية للوقاية من احلوادث �أو الإ�صابات ومالب�س ال�سالمة عالية الو�ضوح� ،شعالت الطوارئ
و�أ�ضواء التحذير و�أجهزة الإر�سال� ،أجهزة و�أدوات والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف
�أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أر�صفة وحمطات ومنافذ ال�شحن ،معدات �شحن البطاريات� ،أحبال
ال�شحن وكابالت ال�شحن� ،أجهزة �شحن البطاريات للمركبات ذات املحركات ،الألواح ال�شم�سية والوحدات والبطاريات
واخلاليا و�أجهزة �شحن البطاريات ،معدات ال�صوت والفيديو واملعدات ال�سمعية الب�صرية للمركبات كونها مكربات
�صوت وم�سجالت فيديو وكامريات على منت املركبات وا�سترييوهات� ،سماعات الر�أ�س ال�ستقبال و�إر�سال ال�صوت
والإ�شارات ال�صوتية� ،سماعات الر�أ�س� ،سماعات الأذن ،امليكروفونات� ،شا�شات املركبات ،كامريات للمركبات ،عدادات
ال�سرعة وم�ؤ�شرات ال�سرعة للمركبات� ،أجهزة ومعدات حتديد املواقع اجلغرافية للمركبات� ،أجهزة ومعدات املالحة
للمركبات ،م�صابيح التحذير وتنبيهات وم�صابيح �أعطال املركبات� ،أجهزة االت�صاالت للمركبات ،املفاتيح والأقفال
االلكرتونية للمركبات ،بطاقات املفاتيح االلكرتونية ،البطاقات املمغنطة واملحو�سبة املحتوية على املعلومات
ال�شخ�صية واملعلومات الرقمية� ،أجهزة الكمبيوتر على منت املركبات� ،شا�شات العر�ض العلوية الرقمية واملحو�سبة
للمركبات� ،شا�شات العر�ض املحو�سبة والرقمية املدجمة يف زج��اج املركبات الأمامي والزجاج الأمامي للمركبات،
�أنظمة التحكم يف ال�سرعة وم�ساعدة ال�سائق للمركبات� ،أجهزة التحكم عن بعد لإدارة وت�شغيل املركبات� ،أجهزة
ومعدات ك�شف الأ�شياء والعوائق للمركبات،
حمددات قيا�س م�ستوى الوقود واملاء والزيت وم�صدر الطاقة للمركبات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أغطية و�أغلفة
للهواتف املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف الذكية� ،أجهزة التحكم عن بعد� ،أجهزة
التحكم عن بعد لل�سيارات ،الربجميات القابلة للتنزيل كونها �أجهزة حتكم عن بعد للمركبات ،م�سجالت بيانات
ال�سيارات ،كامريات النقطة العمياء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق لل�سيارات ،ب��ذالت ت�سريع ملقاومة احلرائق لأغرا�ض
ال�سالمة� ،أنظمة التنبيه باملخاطر وجتنب اال�صطدام لل�سيارات ،برجميات الذكاء اال�صطناعي لقيادة وتوجيه
ال�سيارات ،برجميات ال�سيارات بدون �سائق� ،أجهزة متثيلية و�أجهزة متثيلية للتدريب الريا�ضي و�أجهزة متثيلية
للقيادة و�أجهزة متثيلية للتدريب على القيادة ،الربجميات القابلة للتنزيل كونها �أجهزة متثيلية و�أجهزة متثيلية
للتدريب الريا�ضي و�أجهزة متثيلية للقيادة و�أجهزة متثيلية للتدريب على القيادة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�شكل �أجنحة بهم عدة خطوط ويف و�سطهم ر�سم مل�ستطيل.
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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�إدراج �شركة «�أدنوك للحفر» يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

�أكرب عملية �إدراج يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية بقيمة �سوقية تبلغ  36.7مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” �إدراج
“�أدنوك للحفر” ك�شركة م�ساهمة عامة يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية �أم�س.
و ي�أتي ذلك يف �أعقاب عملية اكتتاب �أويل على �أ�سهم �أدنوك
للحفر جمعت �أدن��وك من خاللها عائدات تزيد على 4
مليارات درهم ،مما يجعل هذا االكتتاب �أكرب �إدراج على
الإط�لاق يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية حتى تاريخه
و�أول �إدراج يف املقر اجلديد ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
الذي مت افتتاحه م�ؤخراً .و�سي�ساهم هذا الإجناز املهم يف
تعزيز منو وتو�سع �أ��س��واق امل��ال املحلية يف �أبوظبي ،كما
ي��دع��م ت�ط��ور اقت�صاد دول��ة الإم ��ارات وال�ق�ط��اع اخلا�ص
مبا يتما�شى مع مبادئ اخلم�سني لدولة الإم��ارات التي
تر�سم م�ساراً وا�ضحاً للنمو االقت�صادي امل�ستدام .و�شهد
االكتتاب العام على �أ�سهم �أدنوك للحفر �إقبا ًال كبرياً من
امل�ستثمرين الأف��راد وامل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة لالكتتاب ،حيث
ب�ل��غ ال�ط�ل��ب الإج �م��ايل ع�ل��ى �أ��س�ه��م ال�ط��رح ال�ع��ام 127
مليار درهم وجت��اوزت تغطية الطرح � 31ضعف القيمة
امل�ستهدفة جلميع �شرائح امل�ستثمرين ..وم��ن املتوقع �أن
تكون �أدن��وك للحفر من بني �أك�بر � 10شركات يف �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية من حيث قيمتها ال�سوقية التي
تبلغ  36.7م�ل�ي��ار دره ��م ع�ن��د الإدراج ،مم��ا ي�سهم يف
دع��م تنويع القطاعات يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفري املزيد من اخليارات
والفر�ص اال�ستثمارية.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو
امل�ن�ت��دب وال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” وجم�م��وع��ة �شركاتها قبل مرا�سم
قرع اجلر�س �إيذاناً ببدء التداول“ :متا�شياً مع توجيهات
القيادة الر�شيدة بتحقيق �أق�صى قيمة من جميع �أعمال
�أدن ��وك ،ي��أت��ي �إدراج ’�أدنوك للحفر‘ يف ��س��وق �أبوظبي
للأوراق املالية ليمثل �إجنازاً جديداً �ضمن ا�سرتاتيجية
�أدن ��وك لتعزيز القيمة ،ول�ي��ؤك��د ال�ت��زام �أدن ��وك مببادئ
اخلم�سني ال�ت��ي و�ضعتها ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة النطالقة
حقبة ج��دي��دة م��ن النمو يف دول��ة الإم� ��ارات للخم�سني
عاماً القادمة ..و�سيوفر هذا الإدراج املزيد من الفر�ص
للم�ستثمرين املحليني والدوليني لال�ستفادة من م�سار
النمو الناجح ل�شركة ’�أدنوك للحفر‘ التي تعد ممُ ّكناً
رئي�ساً لتنفيذ خطط �أدنوك للنمو الذكي وتو�سعة وتطوير
�أع�م��ال�ه��ا ..ون �ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة ب ��أن ه��ذا االك�ت�ت��اب الناجح
�سيدعم منو وتو�سع �أ�سواق املال املحلية ،كما �سي�سهم يف
تعزيز التنوع والنمو االقت�صادي يف دول��ة الإم��ارات من
خالل جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة».
و�أ� �ض��اف“ :الطلب الكبري على ه��ذا االك�ت�ت��اب وجتاوز
تغطية الطرح القيمة امل�ستهدفة بع�شرات امل��رات يعك�س
ثقة امل�ستثمرين الكبرية يف ’�أدنوك للحفر‘ وجاذبية
ال�ف��ر���ص ال�ت��ي ت��وف��ره��ا �أدن� ��وك ،ك�م��ا ي ��ؤك��د م�ك��ان��ة دولة
الإم ��ارات وجه ًة اقت�صادية وا�ستثمارية عاملية موثوقة
وجذابة ..فبعد ما يقرب من  50عاماً من النجاح والنمو
امل�ستمرين ،ميثل �إدراج ’�أدنوك للحفر‘ يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية �إجنازاً كبرياً ي�ؤ�شر لبداية مرحلة جديدة
يف م�سريتها ك�شركة عامة ،مع احتفاظ �أدن��وك بح�صة
الأكرثية وا�ستمرار التزامها بدعم منو وجن��اح ال�شركة
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يف م�ؤ�شر على جودة خدماتها عاملي ًا
 تغطية طرح �أ�سهم �أدنوك للحفر جتاوز القيمة امل�ستهدفة بـ � 31ضعف ًامما يعك�س الثقة الكبرية يف منو ال�شركة وجناحها على املدى الطويل
 االكتتاب يحقق عائدات �إجمالية تزيد على  4مليارات درهم �ضمن ا�سرتاتيجية�أدنوك لتعزيز القيمة والتي تتما�شى مع مبادئ اخلم�سني لدولة الإمارات
على املدى البعيد».
ويعترب الإقبال الكبري من امل�ستثمرين على االكتتاب العام
الأويل م�ؤ�شراً على جاذبية اال�ستثمار يف “�أدنوك للحفر”
التي تعد �أكرب �شركة حفر يف ال�شرق الأو�سط من حيث
حجم �أ�سطول احلفارات واملزود الوحيد لعمليات احلفر
ل�شركات �أدنوك العاملة يف جمال اال�ستك�شاف والتنقيب،
بالإ�ضافة �إىل العالقة الفريدة مع �أدن��وك التي ت�ضمن
ا�ستقرار وا�ستمرار عملياتها ..كذلك يعد االكتتاب العام
خ�ط��وة ج��دي��دة يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أدن� ��وك خل�ل��ق وتعزيز
القيمة ،والتي �ست�ضمن مرونة ال�شركة وديناميكيتها
وت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا ع�ل��ى اال��س�ت�ف��ادة ال�ك��ام�ل��ة م��ن الفر�ص
النا�شئة على امتداد �سل�سلة القيمة لقطاع الطاقة ب�أكمله
..ك�م��ا ميثل االك�ت�ت��اب على �أ�سهم �شركة �أدن ��وك للحفر
عالمة ب��ارزة يف م�سرية �سوق �أبوظبي ل ل��أوراق املالية،
حيث �أدى هذا الإدراج الذي �شهد �إقبا ًال وا�سعاً �إىل زيادة
كبرية يف الطلب على �أرقام امل�ستثمر  /NIN/من قبل
الأف��راد يف دولة الإم��ارات ،مما �أ�سهم يف دعم تطور ومنو
�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية وتعزيز قدرتها على جذب
املزيد من عمليات الإدراج يف امل�ستقبل.
من جانبه ،ق��ال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي،
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية“ :يعترب
�إدراج �أ�سهم �شركة �أدنوك للحفر حدثاً بارزاً بالن�سبة لنا
يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،وهو �أمر من �ش�أنه تعزيز
�سوق املال وتوفري فر�صة فريدة للم�ستثمرين لال�ستفادة
من قطاع مهم ومزدهر من اقت�صاد الإمارة ..يفخر �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية بلعبه دورًا رئي�سيًا يف ا�سرتاتيجية
التنويع االقت�صادي يف �أبوظبي من خالل جذب ال�شركات

ال�ق��وي��ة و��س��ري�ع��ة ال�ن�م��و �إىل ��س��وق ر�أ� ��س امل ��ال احليوي
..ويعك�س الأداء القوي للأوراق املالية املدرجة يف �أبوظبي
هذا العام واالهتمام الذي حظي به ال�سوق على ال�ساحة
العاملية التزام �أبوظبي باحلفاظ على بيئة تنظيمية تت�سم
بال�شفافية وتوفري فر�ص جذابة لال�ستثمار».
وقال عبد الرحمن عبد اهلل ال�صيعري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أدن ��وك للحفر“ :يعك�س جن��اح االك�ت�ت��اب العام
الأويل و�إدراج �أدن��وك للحفر يف �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال�ي��ة الثقة ال�ك�ب�يرة يف �شركة �أدن ��وك للحفر ودورها
املحوري يف متكني �أدن��وك من ا�ستك�شاف وتطوير موارد
الطاقة وت�سخريها خلدمة الوطن على مدى ما يقرب
من  50عاماً ..وحت�ق��ق �أدن��وك للحفر ت�ط��وراً م�ستمراً
م��ن خ�ل�ال ع�لاق��ة ت�ع��اق��دي��ة ط��وي�ل��ة الأم ��د م��ع �شركات
جمموعة �أدن��وك وخططها ملوا�صلة دوره��ا كحلقة و�صل
رئي�سية يف تنفيذ خطط و�أه ��داف �أدن��وك الطموحة يف
زيادة �سعتها الإنتاجية من النفط �إىل  5ماليني برميل
يومياً وحتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات
..و�أود �أن �أ�شكر جميع موظفي �شركة �أدنوك للحفر على
تفانيهم وجهودهم املخل�صة والتي جعلت ه��ذا الإجناز
ممكناً ،و�أتطلع �إىل بدء مرحلة جديدة ك�شركة مدرجة
يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية».
و قال �سعيد حمد الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�سوق
�أب��وظ �ب��ي ل �ل ��أوراق امل��ال �ي��ة“ :ي�سرنا �أن ن��رح��ب ب � ��إدراج
�شركة �أدنوك للحفر ،وهو ثاين طرح عام �أويل يف ال�سوق
ه��ذا ال�ع��ام ..وي�ع�ت�بر ��ش�ه��ادة على ال�ن�ج��اح ال��ذي حققته
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة  ADX Oneيف ت �ق��دمي جمموعة
متنوعة من املنتجات واخلدمات �..سيعمل �إدراج �شركة

�أدنوك للحفر على وجذب م�ستثمرين ومُ�صدرين جدد،
وتعزيز القيمة ال�سوقية ،والتي جت��اوزت تريليون درهم
�إماراتي لأول مرة يف عام .. 2021هذا واخرتق م�ؤ�شر
�سوق �أبوظبي ل ل��أوراق املالية حاجز ال�ـ  7800نقطة
لأول م��رة يف تاريخه ،حمققا من��واً كبرياً مما �ساهم يف
تربعه مو�ضعاً ق��وي�اً ب�ين �أف�ضل امل��ؤ��ش��رات العاملية �أدا ًء
هذا العام ..و�سنوا�صل يف الفرتة القادمة طرح منتجاتٍ
وخ��دم��اتٍ جديدة لزيادة �سيولة ال�سوق واال�ستفادة من
ف��ر���ص ال�ت�م��وي��ل ال�ت��ي ت�ع��ززت ب�شكل ك�ب�ير م�ن��ذ �إطالق
�شركة ’كيو ل�صناعة ال�سوق‘ يف �أكتوبر املا�ضي».
وك��ان��ت �أدن ��وك ق��د �أع�ل�ن��ت يف � 13سبتمرب  2021عن
ت�سعري �سهم االكتتاب العام ل�شركة �أدنوك للحفر بواقع
 2.30درهم لل�سهم ،وذلك يف �أعقاب الإعالن عن نيتها
طرح ح�صة �أقلية يف �أ�سهم �أدن��وك للحفر يف � 6سبتمرب
 ،2021ث��م �أعلنت ال�شركة يف � 22سبتمرب ع��ن زيادة
ن�سبة الأ�سهم يف ال�ط��رح ال�ع��ام الأويل م��ن � 7.5%إىل
 .11%وب �ع��د ان �ت �ه��اء ف�ت�رة االك �ت �ت��اب ،مت تخ�صي�ص
ال�شريحة الأوىل للم�ستثمرين الأفراد يف دولة الإمارات
بن�سبة  ،10%وال�شريحة الثانية للم�ستثمرين امل�ؤهلني
من امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية بن�سبة  ،86%وال�شريحة
الثالثة ملوظفي جمموعة �شركات �أدنوك واملتقاعدين من
مواطني الإمارات بن�سبة .4%
وبد�أ التداول على �أ�سهم �أدن��وك للحفر يف �سوق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية حت��ت ال��رم��ز « »ADNOCDRILLو
 »ISIN «AEA007301012بتمام ال�ساعة  10من
�صباح �أم�س الأح��د � 3أكتوبر بتوقيت الإم��ارات ويخ�ضع
ل�شروط الإغالق املعتادة.

ا�ستقبلت وفدا حكوميا رفيع امل�ستوى برئا�سة وزير االقت�صاد

«غرفة ال�شارقة» ت�ستعر�ض �سبل تطوير عالقات التعاون االقت�صادي والتبادل التجاري مع غواتيماال
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة خالل
لقائها وف��دا حكوميا رف�ي��ع امل�ستوى من
جمهورية غواتيماال� ،سبل تنمية وتطوير
ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي والتبادل
التجاري بني البلدين ،وجم��االت وفر�ص
اال�ستثمار املتاحة لدى اجلانبني.
ج ��اء ذل ��ك خ �ل�ال ا� �س �ت �ق �ب��ال � �س �ع��ادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال���ش��ارق��ة ،يف مقر
الغرفة م�ؤخرا ملعايل �أنتونيو معلوف وزير
االقت�صاد يف جمهورية غواتيماال ،و�سعادة
� �ش�ي�ريل �أغ� �ي�ل�ار ن��ائ �ب��ة وزي� ��ر اخلارجية
لل�ش�ؤون االقت�صادية ،و�سعادة الر���س بريا
�سفري جمهورية غواتيماال ل��دى الدولة،
بح�ضور �سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر
ال�ن��ائ��ب ال �ث��اين ل��رئ�ي����س غ��رف��ة ال�شارقة،
و� �س �ع��ادة رغ ��ده ح�م��د ع �م��ران ت��رمي ع�ضو
جمل�س �إدارة الغرفة ،و�سعادة حممد �أحمد
�أم�ين العو�ضي مدير ع��ام غرفة ال�شارقة،
وعبد العزيز حممد �شطاف م�ساعد املدير
العام لقطاع خدمات الأع�ضاء مدير مركز
ال���ش��ارق��ة لتنمية ال �� �ص��ادرات ،وع ��ددا من
مدراء الإدارات يف الغرفة.
وع �ق��د اجل ��ان �ب ��ان اج �ت �م��اع��ا ت� �ن ��اول �سبل
تعزيز ال�شراكة االقت�صادية و�آف��اق دعمها
وت �ط��وره��ا ،مب��ا ي�خ��دم بيئة الأع �م��ال بني

ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين ،ع�ل�اوة ع�ل��ى تبادل
وج�ه��ات النظر ح��ول ع��دد م��ن امل�ستجدات
االقت�صادية الثنائية ذات االهتمام امل�شرتك،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى حت �ف �ي��ز اال� �س �ت �ث �م ��ارات يف
قطاعات متنوعة �أبرزها الزراعة وال�صناعة
وتعزيز التجارة البينية وال�سياحة.
ورح ��ب ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل �سلطان العوي�س
بالوفد الزائر ،مثمنا زيارة وزير االقت�صاد
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ل�ل�غ��رف��ة ،م���ش�ي��دا مبا
يربط البلدين من �شراكة متميزة ت�شمل

خمتلف اجلوانب االقت�صادية والتجارية،
الفتا �إىل �أن هذه الزيارة �سبقها ا�ستقبال
العديد من الوفود الغواتيمالية الر�سمية
يف ال �غ��رف��ة� ،إىل ج��ان��ب م �� �ش��ارك��ة غرفة
ال�شارقة بالذكرى املئوية الثانية جلمهورية
غواتيماال خالل حفل �أقيم يف بيت احلكمة
ال�شهر املا�ضي ،وهي نتيجة لعمق العالقات
بني دولة الإم��ارات ودول �أمريكا الو�سطى
ع�م��وم��ا ،وال �ت��ي ت�شهد ت �ط��ورا م�ستمرا ال
�سيما على ال�صعيد االقت�صادي ،فعلى مدار

ال�سنوات اخلم�س املا�ضية تو�سعت العالقات
التجارية مبا يزيد عن ال�ـ  40باملئة ،كما
ف��اق��ت ا��س�ت�ث�م��ارات دول ��ة الإم � ��ارات 670
مليون دوالر �أمريكي منذ عام . 2003
مكتب متثيلي
و�أ� �ش��ار ال�ع��وي����س� ،إىل �أن غ��رف��ة ال�شارقة
حري�صة على تعزيز �سبل التعاون والتبادل
ال� �ت� �ج ��اري وت �� �ش �ج �ي��ع اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات يف
القطاعات احليوية ،مبا ي�سهم يف حتقيق
ن�ق�لات ن��وع�ي��ة يف ج�ه��ود ت��وث�ي��ق الروابط

ودف�ع�ه��ا �إىل �آف� ��اق �أرح� ��ب ت �خ��دم امل�صالح
امل�شرتكة ،م�ؤكدا �أن الغرفة على ا�ستعداد
الفتتاح مكتب متثيلي لغواتيماال لت�سهيل
عمليات اال��س�ت�ث�م��ار وت�ق��وي�ت�ه��ا ،الف�ت��ا �إىل
�أن �إم��ارة ال�شارقة ت�ضم �أك�ثر من 2950
�شركة �صناعية وه��و ما يعك�س �إمكانياتها
وت �ط��ور بنيتها ال���ص�ن��اع�ي��ة ال ��رائ ��دة على
م�ستوى دول��ة الإم ��ارات ومنطقة اخلليج
العربي عموما� ،إىل جانب م��ا تتمتع من
مزايا تناف�سية ت�ؤهلها لتكون وجهة الأعمال
الأوىل يف املنطقة ،حيث تتميز مبنظومة
ت�شريعية م��رن��ة وحم�ف��زة لنمو الأعمال،
وموقع ا�سرتاتيجي يتو�سط �أ�سواق العامل
الرئي�سية ،م�ستعر�ضا باقة اخلدمات التي
ت�ق��دم�ه��ا ال �غ��رف��ة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن ورج ��ال
الأعمال والقطاع اخلا�ص يف �إمارة ال�شارقة،
عالوة على املبادرات املبتكرة التي تنفذها
لدعم جماالت العمل االقت�صادي.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد م�ع��ايل �أن�ت��ون�ي��و معلوف
بح�سن وحفاوة اال�ستقبال ،مبديا �إعجابه
ال�شديد باخلدمات املبتكرة التي تقدمها
الغرفة لأع�ضائها ،ف�ضال عن االمتيازات
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة امل �م �ن��وح��ة للم�ستثمرين
الأج ��ان ��ب ،م �� �ش�يرا �إىل �أه �م �ي��ة موا�صلة
اجلهود العملية لتوثيق عالقات التعاون
وا�ستك�شاف فر�ص ج��دي��دة خ�لال املرحلة
املقبلة ،وذل��ك يف العديد من املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك.

املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر حت�صل على
�شهادة  ISO 9001:2015يف �إدارة اجلودة

•• ال�شارقة-الفجر:

ح�صلت املنطقة احل��رة ملدينة ال�شارقة للن�شر على �شهادة الأي��زو يف �إدارة
اجل� ��ودة ،م��ن ف�ئ��ة ( ،)ISO 9001:2015وه��و ن�ظ��ام �إدارة اجلودة
املعرتف به يف جميع �أنحاء العامل ،تقديرا لتميزها كبيئة حا�ضنة للأعمال
وداعمة للم�ستثمرين �أ�صحاب امل�شاريع
وال �� �ش��رك��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات مبختلف
ت�خ���ص���ص��ات�ه��ا ،ع�ب�ر ت��وف�ير خيارات
وا��س�ع��ة م��ن ح��زم التحفيز كت�سهيل
التعامالت الر�سمية واخت�صار الوقت
واجل�ه��د وامل� ��وارد يف عملية ت�أ�سي�س
امل �� �ش��اري��ع وت �� �س �ه �ي��ل ال ��و� �ص ��ول �إىل
العمالء و�أ�سواق املنطقة والعامل.
وكانت املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة
للن�شر قد جنحت يف �إدراج �أك�ثر من
�� 1000ش��رك��ة ن��ا��ش�ئ��ة م��رخ���ص��ة يف
الن�صف االول من عام  ،2021تعمل
يف قطاع الن�شر والطباعة والرتجمة،
واال� �س �ت �� �ش��ارات ال�ت�ج��اري��ة والإداري � ��ة
والقانونية �إىل جانب �شركات متخ�ص�صة يف القطاعات الإبداعية ،بف�ضل ما
توفره من بيئة مالئمة لنمو قطاع الن�شر وال�صناعات الإبداعية الأخرى
يف ال�شارقة ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،ومتكينها من الو�صول �إىل
�أ�سواق جديدة �إقليمياً وعاملياً.
و�أ�شار �سامل عمر �سامل ،مدير املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر� ،إىل
�أن احل�صول على �شهادة الأي��زو نتيجة طبيعية جلهود “املنطقة احلرة”
وج ��ودة خ��دم��ات�ه��ا ،وت�ع��د ع��ام� ً
لا مهما للتحفيز على ج��ذب ال�ع��دي��د من
ال�شركات العاملة يف قطاع الن�شر وال�صناعات الإبداعية ،لال�ستفادة من
الت�سهيالت التي ت�ستجيب ب�شكل فعال لأبرز متطلبات �أعمال النا�شرين،
ولكل ما يحقق ل�صناعة الن�شر ميزة مواكبة �أحدث التقنيات التي ت�سهم
يف النمو واالت�صال بالأ�سواق يف خمتلف دول العامل ،انطالقا من ال�شارقة
التي متثل بحراكها الثقايف منارة مهمة لن�شر املعرفة ودع��م ال�صناعات
الثقافية .وقال �سامل عمر �سامل�“ :إن املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر
ترتجم ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة حول تعزيز �أ�س�س املعرفة يف البنية
االقت�صادية واالجتماعية للإمارة ،وهي انعكا�س لبيئة ال�شارقة احلا�ضنة
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات النا�شئة والأفكار املبدعة ،هذه
البيئة التي متثل منوذجاً للتجارب التنموية الناجحة ت�شكل بو�صل ًة لكافة
القطاعات يف الإمارة واملنطقة وحافزاً للنمو والتميز».

وزير التجارة الأ�سرتايل يفتتح
جناح بالده يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام:

افتتح دان تيهان وزير التجارة وال�سياحة واال�ستثمار الأ�سرتايل جناح بالده
يف �إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي.
وقال دان تيهان وزير التجارة وال�سياحة واال�ستثمار الأ�سرتايل“ :ما قامت
به دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف �إك�سبو 2020دبي مذهل خا�صة يف
هذه الظروف التي مير بها العامل ب�سبب جائحة كوفيد ،19-لذا نحن
�سعيدون جدا مب�شاركتنا يف هذا احلدث الرائع ،وما ميثله جناحنا اليوم
هو �أمر ا�ستثنائي ،حيث �إنه يحكي ق�صة ثقافة غنية باالبتكار الفريد ،كما
�أنه ي�صور للجمهور ما و�صل �إليه �شعبنا اليوم ،ويج�سد هذا اجلناح قلب
ال�شعب الأ�سرتايل وروحه بكل �صدق».
و�أ��ض��اف تيهان�“ :إن ال�سماء هي احل��د لطموحاتنا عندما يتعلق الأمر
مب�ستقبل ب�ل��دن��ا ،ل�ه��ذا ح�م��ل اجل �ن��اح الأ� �س�ت�رايل ر��س��ال��ة “حلم ال�سماء
الزرقاء” ،فنحن نوا�صل احللم مع متتعنا مبكانة مرموقة ومتقدمة بني
دول العامل ،ون�سعى جلعل كل مواطن �أ��س�ترايل فخورا مبا و�صلت �إليه
بالدنا ،بالإ�ضافة �إىل حث كل دول��ة �أخ��رى يف العامل لتكون فخورة ب�أنها
جزء من منو �أمتنا».
ومن جانبها قالت معايل رمي الها�شمي“ :حلم ال�سماء الزرقاء هو مو�ضوع
يج�سد متاماً تلك الروح الأ�سرتالية الغنية باحليوية واالبتكار ،فهي بالد
تعي�ش من �أجل امل�ستقبل مع مراعاة املا�ضي دائ ًما».

«القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر» ت�ستقطب نخبة من املتحدثني العامليني
•• دبي  -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”
 ..ت �ن �ظ��م ه �ي �ئ��ة ك �ه ��رب ��اء ومياه
دب��ي واملنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ �� �ض��ر ب��ال���ش��راك��ة م��ع اتفاقية
الأمم امل �ت �ح��دة الإط ��اري ��ة ب�ش�أن
ت �غ�ير امل� �ن ��اخ /UNFCCC/
الدورة ال�سابعة من القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ���ض��ر �إح��دى �أكرب
ال �ف �ع��ال �ي��ات يف جم ��ال االقت�صاد
الأخ �� �ض��ر ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل
ي��وم��ي  6و� 7أك �ت��وب��ر  2021يف
م��رك��ز دب��ي ل�ل�م�ع��ار���ض يف �إك�سبو
 2020دبي.
و��س�ي�ت��م تنظيم ال�ق�م��ة يف دورتها

ال���س��اب�ع��ة ح �� �ض��وري �اً وافرتا�ضياً
لإت��اح��ة الفر�صة لأك�ب�ر ع��دد من
امل�شاركني من جميع �أنحاء العامل
حل�ضور فعالياتها.
وحت � ��ت �� �ش� �ع ��ار “ح�شد اجل� �ه ��ود
مل�ستقبل م�ستدام” ت�ست�ضيف القمة
ه ��ذا ال �ع��ام ن�خ�ب��ة م��ن املتحدثني
م��ن ال� �ق ��ادة ور�ؤ� � �س ��اء احلكومات
وال��وزراء و�صناع القرار والر�ؤ�ساء
التنفيذيني وكبار امل�س�ؤولني من
ال �ق �ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخلا�ص
وممثلي املنظمات غري احلكومية
من خمتلف �أنحاء العامل ملناق�شة
�سبل النهو�ض باالقت�صاد الأخ�ضر
وتعزيز التعاون الفعال يف جماالت
االبتكار والتكنولوجيا والتمويل
الأخ �� �ض��ر ل��دع��م ج �ه��ود التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة وت �ف �ع �ي��ل ال�شراكات
املثمرة ب�ين القطاعني احلكومي

واخلا�ص مبا يتما�شى مع �أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
� �ض �م��ن �أرب� � �ع � ��ة حم � � ��اور رئي�سة
ه � ��ي“ :ال�شباب” و”االبتكار
والتكنولوجيا الذكية” و”�سيا�سات
االقت�صاد الأخ�ضر” و”التمويل
الأخ�ضر».
وت�ضم قائمة املتحدثني يف الدورة
احلالية من القمة فخامة فران�سوا
هوالند الرئي�س الفرن�سي ال�سابق؛
وماري روبن�سون املبعوثة اخلا�صة
ل�ل��أم�ي�ن ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم املتحدة
املعنية بتغري املناخ �سابقاً والرئي�سة
ال���س��اب�ق��ة لأي��رل �ن��دا؛ وفريدريك
رينفيلت رئي�س ال��وزراء ال�سويدي
ال �� �س��اب��ق؛ و� �س �ع��ادة ب ��ان ك��ي مون
رئي�س جمل�س املعهد العاملي للنمو
الأخ���ض��ر والأم �ي�ن ال �ع��ام ال�سابق
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة؛ و��س�ع��ادة عوي�س

� �س��رم��د م �� �س��اع��د الأم� �ي ��ن العام
التفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ؛ و�صاحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �أبزي دجيما املبعوث
اخل��ا���ص ل�ل��رئ�ي����س حل���ش��د امل ��وارد
حت�ق�ي�ق�اً لأه � ��داف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة وتغري املناخ يف
بوركينا فا�سو؛ و�ساندا �أوجيامبو
املديرة التنفيذية للميثاق العاملي
ل�ل�أمم امل�ت�ح��دة؛ �إ��ض��اف��ة �إىل عدد
كبري م��ن املتحدثني وامل�س�ؤولني
احلاليني وال�سابقني من خمتلف
�أنحاء العامل .وعلى امل�ستوى املحلي
ت�شهد القمة م�شاركة معايل مرمي
بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي
وزي � ��رة ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي والبيئة
ومعايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة
لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية

واملتو�سطةومعايل �شما بنت �سهيل
ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي وزي ��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال���ش�ب��اب وم �ع��ايل �سعيد
حم �م��د ال �ط��اي��ر ال�ع���ض��و املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
ومياه دب��ي ورئي�س القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر؛ و�سعادة حمد
عبيد املن�صوري م��دي��ر ع��ام هيئة
ت �ن �ظ �ي��م االت� ��� �ص ��االت واحلكومة
الرقمية ورئي�س احلكومة الرقمية
حل�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات و�سعادة
�أح� �م ��د ب �ط��ي امل �ح�ي�رب ��ي الأم�ي��ن
ال �ع��ام للمجل�س الأع �ل��ى للطاقة
يف دبي ولفيف من امل�س�ؤولني من
القطاعني احلكومي واخلا�ص.
و�أكد معايل �سعيد حممد الطاير
�أن ا�ستقطاب ال��دورة ال�سابعة من
القمة لهذا العدد الكبري من �أبرز
املتحدثني العامليني ي��ؤك��د الدور

املحوري للقمة كمن�صة عاملية تعزز
ال�شراكات الفاعلة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
و�أ�� �ض ��اف ت�ترج��م ال�ق�م��ة العاملية
ل�ل�اق� �ت� ��� �ص ��اد الأخ� � ��� � �ض � ��ر ر�ؤي � � ��ة
وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة يف دفع
م�سار التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة

يف ال� � ��دول� � ��ة يف ال � ��وق � ��ت ال � ��ذي
�سجلت فيه جتربتها يف مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن جائحة
“كوفيد ”19-وموا�صلة م�سار
ب�ن��اء م�ستقبل م�ستدام واقت�صاد
مزدهر جناحاً �أبهر العامل و�أ�صبح
مثا ًال يحتذى يف �أف�ضل املمار�سات.

ون�سعى من خالل الدورة ال�سابعة
م��ن القمة �إىل توحيد ال�صفوف
مل�ج��اب�ه��ة ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ي ي�شهدها
االق �ت �� �ص��اد الأخ� ��� �ض ��ر والتنمية
امل� ��� �س� �ت ��دام ��ة يف ظ � ��ل ت ��داع� �ي ��ات
اجل��ائ�ح��ة لإح ��داث تغيري جذري
على م�ستوى العامل.
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الكايد  :م�شاركة الأردن يف �إك�سبو  2020فر�صة للرتويج للمملكة يف عدة جماالت
ال�سحيم  :عتبات امل�ستقبل هو عنوان
اجلناح الأردين يف �إك�سبو 2020

•• دبي-الفجر:

انطالقا من مكانة �إك�سبو  2020العاملية ،وم��ا ميثله من مكانة هامة
يف حتوالت امل�ستقبل ،ومواكبة �آخر م�ستجدات الع�صر يف �شتى اجلوانب،
حر�صت اململكة الأردنية الها�شمية على امل�شاركة الفاعلة بجناح جت�سد من
خالله املكانة املتقدمة التي تو�صلت
ل �ه��ا امل �م �ل �ك��ة يف اجل ��وان ��ب التقنية
واالقت�صادية وال�سياحة ،عالوة على
العرو�ض الثقافية والفنية وغريها
من الربامج والأن�شطة التي �أعدها
فريق الأردن امل�شارك.
وب�ه��ذا اخل�صو�ص �شدد عبد الفتاح
الكايد املفو�ض العام للجناح الأردين
يف �أك�سبو  2020على �أهمية م�شاركة
ب�لاده يف هذا التجمع ال��دويل قائال
 “ :ت �ع��د م �� �ش��ارك��ة الأردن فر�صة
تتمثل يف ال�تروي��ج للمملكة يف عدد
من املجاالت� ،إ�ضافة �إىل الإ�ستثمار
يف ب �ن��اء � �ش��راك��ات وع�ل�اق ��ات تعاون
م��ع باقي ال��دول امل�شاركة يف اك�سبو
 .»2020و�أ�ضاف الكايد �إن الأردن
�ست�شارك �أي�ضاً يف عدد من الفعاليات
التي ينظمها �أك�سبو  ،2020ك�أ�سبوع
التنمية احل�ضرية والريفية ،ويوم
املر�أة ،و�أ�سبوع الت�سامح ،ويوم الطفل
العاملي ،و�أ�سبوع التعليم ،وال�سياحة،
كما �سينظم اجلناح الأردين العديد
من الفعاليات الثقافية والفنية على
م��دى �أي ��ام امل�ع��ر���ض .و�أ� �ش��ار الكايد
�إىل �أن جمل�س الوزراء �أكد على دعم
اجلناح الأردين ل�ضمان جناح امل�شاركة الأردنية وحتقيق �أهدافها ،م�ضيفا
�أن اجلناح �سينظم يوما حمددا عن العا�صمة “عمان” ومدى تطورها �إىل
جانب فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الأردين.
ونوه الكايد �إىل �أن اجلناح الأردين �سي�ستخدم تقنية “الهولوغرام” لعك�س
بع�ض الإجنازات يف امل�ؤ�س�سات الأردنية ،م�ؤكدا �أن جميع العرو�ض يف اجلناح
مت تنفيذها بوا�سطة �شركات �أردن�ي��ة .من جانبه قال ن��ادر ال�سحيم نائب
املفو�ض العام للجناح الأردين وامل�ست�شار الإقت�صادي يف �سفارة اململكة يف
دولة االمارات املتحدة-دبي “ ميتد جناح الأردن يف «�إك�سبو  2020دبي»
وال��ذي يحمل عنوان «عتبات امل�ستقبل» ،على م�ساحة  817م�تراً مربعاً
�ضمن منطقة التنقل .و�أ�ضاف ال�سحيم “يعك�س ت�صميم اجلناح ما و�صل
�إليه الأردن من مكانة يف خمتلف املحافل و املجاالت التي يبحثها �إك�سبو
من خالل عر�ض ما حققه الأردن من تطور وتقدم يف هذه املجاالت وعر�ض
الأف�ك��ار ال��ري��ادي��ة وامل�شاريع واخل�ط��ط وال�برام��ج امل�ستقبلية التي ي�سعى
الأردن لتحقيقها وعر�ضها جلذب امل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء العامل.
وحول �أهمية �إقامة �إك�سبو يف الإمارات ،قال ال�سيد نادر ال�سحيم �إن «�إك�سبو
 2020دبي» يُعد �أول حدث دويل �ضخم يقام يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،والأ�ضخم عامليا بعد جائحة كورونا و�سيت�ضمن معرو�ضات
ولقاءات و�إبداعات رائدة ت�أ�سر العقول ،م�ؤكداً �أن هذا احلدث العاملي �سيكون
مبثابة ترويج للإمارات ولكل الدول امل�شاركة� ،إذ من املتوقع �أن ي�صل عدد
زواره �إىل ماليني الأ�شخا�ص ،مما �سيعود بالفوائد الكبرية على الإمارات
والدول امل�شاركة.

جمل�س ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة
ي�شيد بانطالق فعاليات �إك�سبو دبي 2020

•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�شاد جمل�س ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة بالنجاح الكبري الذي �شهده
حفل افتتاح وانطالق فعاليات معر�ض �إك�سبو دبي  ،2020والذي �أظهر
ا�ستعداد دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة التام ال�ست�ضافة واحت�ضان هذا
احلدث الدويل الهام ،والعمل على �إجناح هذه الدورة ب�شكل يفوق التوقعات
 ،ليجعل من �إك�سبو دبي  2020الدورة الأهم والأجنح يف تاريخ املعر�ض.
وقالت الدكتورة م�شرية �أبو غايل رئي�سة جمل�س ال�شباب العربي للتنمية
املتكاملة�”:أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي – رعاه اهلل ، -و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة النجاح
املنقطع النظري ال��ذي �شهده حفل افتتاح معر�ض �إك�سبو دب��ي ،2020
والذي �أكد للعامل �أجمع جهوزية الإم��ارات يف احت�ضان هذا احلدث الذي
ي�ستمر ملدة � 6أ�شهر» .و�أ�ضافت د� .أبو غايل� ”:إن النجاح الذي �شهدناه يف
تنظيم وانطالق فعاليات معر�ض �إك�سبو دبي  2020يعترب جناحاً لكل
الدول العربية ،و�أظهر التنظيم والقدرة الكبرية على احت�ضان الأحداث
العاملية والدولية ،وهذا الأمر يزيدنا فخراً واعتزازاً بقدرات دولنا العربية
و قياداتها الر�شيدة « .ومن جانبها� ،أ�شادت الدكتورة �شفيقة العامري �أمني
عام جمل�س ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة بالدعم الكبري الذي �أولته
القيادة الر�شيدة ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو دبي  ،2020والنجاح الهائل
الذي حققته الدولة يف االحتفال بهذا احلدث الدويل  ،والذي متكن من
�إبهار العامل �أجمع ،لتكون الدورة الراهنة الأهم يف تاريخ املعر�ض.
و�أ�ضافت د .العامري بالقول  ”:يعترب املعر�ض البداية احلقيقية لتجاوز
ت�أثريات اجلائحة التي كان لها ت�أثريات على خمتلف جوانب احلياة ،لي�شكل
املعر�ض بداية لإ�ستئناف احلياة الطبيعية ،و عودة الأن�شطة االقت�صادية
وغريها �إىل �سابق عهدها ،لتقود بذلك دولة الإمارات خمتلف دول العامل
يف التعايف و جتاوز ت�أثريات اجلائحة».

خالل االجتماعات التح�ضريية لـ COP26يف ميالنو – �إيطاليا

الإمارات تدعو الدول �إىل رفع م�ستوى تطلعاتها بالتغري املناخي قبل قمة املناخ يف نوفمرب

الإمارات جتدد التزامها با�ست�ضافة  COP28وتركيزها يف ملف اال�ست�ضافة على الفر�ص االقت�صادية والتنمية ومتكني ال�شباب
•• ميالنو-وام:

�أع��رب��ت دول��ة الإم� ��ارات ع��ن دعمها القوي
ل �ل �ت �ق��دم احل��ا� �ص��ل ب��رب��ط ق���ض�ي��ة التغري
املناخي بالنمو االق�ت���ص��ادي ،وذل��ك خالل
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف االج �ت �م��اع��ات التح�ضريية
مل��ؤمت��ر ال��دول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم
امل �ت �ح��دة الإط� ��اري� ��ة ب �� �ش ��أن ت �غ�ير امل �ن ��اخ /
 /COP26يف م�ي�لان��و يف ال �ف�ترة التي
ت�سبق مفاو�ضات املناخ احلا�سمة التي �ستبد�أ
يف اململكة امل�ت�ح��دة وب��ال�ت�ح��دي��د يف مدينة
غال�سكو يف نوفمرب القادم.
وتر�أ�ست معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س
املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ،وفد
الدولة يف االجتماعات التح�ضريية مل�ؤمتر
الأط��راف يف ميالنو واجتماعات “ال�شباب
من �أجل املناخ» «»Youth4Cliamte
قبل قمة تغري املناخ  COP26يف نوفمرب
باململكة املتحدة.
وي �� �ض��م وف� ��د ال ��دول ��ة خ �ب��راء م ��ن مكتب
امل�ب�ع��وث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم� ��ارات للتغري
املناخي ووزارة التغري املناخي والبيئة.
و�أل � � � � �ق � � � ��ت م� � � �ع � � ��ايل � � �ش � �م � ��ا امل� � � ��زروع� � � ��ي
خ� �ل��ال م � ��ؤمت� ��ر واج � �ت � �م ��اع ��ات ال�شباب
 Youth4Climateك�ل�م��ة الدولة
�سلطت م��ن خ�لال�ه��ا ال���ض��وء ع�ل��ى �أهمية
وج�ه��ات نظر ال�شباب وال��دع��وة �إىل �أهمية
�إ�شراك ال�شباب يف العمل على ملف التغري
املناخي و�إيجاد احللول العملية.
و َع� َّر َف��ت املندوبني ال�شباب للدول امل�شاركة
ب�ن�ه��ج ال��دول��ة يف ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي كو�سيلة
للتنمية االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة من

خالل �إطالق ا�سرتاتيجية ال�شباب للتغري
امل �ن��اخ��ي وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل ن���ش��ر الوعي
ب�أو�ساط ال�شباب يف الدولة و�إيجاد منهجية
وا� �ض �ح��ة ل�ي�ت��م ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف ه ��ذا ال�صدد
مب��ا ي�خ��دم �أه ��داف ال��دول��ة اال�سرتاتيجية
بالتغري املناخي.
وق��ال��ت معاليها “ :ال�شباب ه��م املعنيون
الأ�سا�سيون بنقا�شاتنا ،فمع ا�شتداد ت�أثريات
ت �غ�ير امل� �ن ��اخ مب � ��رور ال ��وق ��ت ،ف� � ��إن �شباب
ال�ي��وم ه��م ال��ذي��ن �سيواجهون �أ� �س��و�أ الآثار
للممار�سات البيئية ال�سلبية ونحن بحاجة
�إىل رفع طموحنا العاملي ب�ش�أن ملف التغري
امل�ن��اخ��ي .ل��دي�ن��ا تفوي�ض وا� �ض��ح للحفاظ
ل�ي����س ف�ق��ط ع�ل��ى ه ��ذا ال �ك��وك��ب للأجيال
القادمة ،ولكن �أي�ضا للت�أكد من �أننا نخلق
الفر�ص واملنهجيات االقت�صادية الزدهار
الأجيال القادمة «.
و�أك��دت الإم ��ارات خ�لال االجتماع عر�ضها
ال��س�ت���ض��اف��ة اج �ت �م��اع��ات ال �ت �غ�ير املناخي
 COP28يف ع� ��ام  ، 2023م� ��ؤك ��دة
التزامها بعملية ت�شاورية متعددة الأطراف
تهدف �إىل ت�سريع التوافق بني الدول.
و�سبق �أن �أعلنت ال��دول��ة يف م��اي��و 2021
ع��ن م�ساعيها ال�ست�ضافة امل��ؤمت��ر الثامن
وال�ع���ش��ري��ن لل��أط��راف  /COP28/يف
ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة الإط ��اري ��ة ب�ش�أن
ت�غ�ير امل �ن��اخ يف �أب��وظ �ب��ي يف ع ��ام .2023
وقد لقيت هذه اخلطوة ا�ستجابة �إيجابية
وا�سعة النطاق يف جميع �أنحاء العامل نظرا
ل���س�ج��ل ال��دول��ة احل��اف��ل يف جم ��ال ابتكار
التكنولوجيا النظيفة واخلربة املمتدة التي
تتمتع بها الدولة باعتبارها دولة رائ��دة يف

جم��ال البيئة والطاقة النظيفة .وبهذه
املنا�سبة ،ق��ال معايل ال��دك�ت��ور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،املبعوث اخلا�ص لدولة الإمارات
للتغري املناخي “ :من خالل ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة و�إرث الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه”،
متتلك دول��ة الإم ��ارات �إرث �اً غنياً م��ن دعم
ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى حتقيق
نتائج فعلية� ،سواء يف جم��ال ال�سيا�سات �أو
التعاون �أو بناء ال�شراكات �أو تنفيذ امل�شاريع
الناجحة.
و�أ�ضاف كانت الإمارات �أول دولة يف املنطقة
توقع اتفاقية باري�س وت�صادق عليها ،وتطبق
تكنولوجيا التقاط الكربون وا�ستخدامه
وت�خ��زي�ن��ه ع�ل��ى ن�ط��اق ��ص�ن��اع��ي ،و�أول من
�أطلق العمل يف قطاع الطاقة املتجددة يف
املنطقة .وتعد دولة الإم��ارات اليوم موطناً
لثالثة من �أكرب حمطات الطاقة ال�شم�سية
و�أقلها تكلفة يف العامل ،ولديها ا�ستثمارات يف
م�شاريع الطاقة املتجددة يف  70دولة عرب
القارات اخلم�س .ومتا�شياً مع هذه اجلهود،
ت�ق��دم��ت دول ��ة الإم � ��ارات مب�ل��ف ا�ست�ضافة
م�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإط��اري��ة لتغري املناخ  COP28ت�أكيداً
ع�ل��ى ال �ت��زام �ه��ا ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى دع ��م العمل
املناخي وربطه بالنمو االقت�صادي.
ويهدف االجتماع التح�ضريي مل�ؤمتر الدول
الأطراف يف ميالنو �إىل تعزيز توافق الآراء
وب�ن��اء ال��زخ��م ب�ش�أن امل��و��ض��وع��ات احلا�سمة
التي �سيتم التطرق �إليها خالل COP26
يف غال�سكو ،مبا يف ذل��ك الق�ضايا العالقة

امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ك�ي��ف م ��ع ت��داع �ي��ات التغري
املناخي والتخفيف من ت�أثرياتها ومتويل
العمل من �أجل املناخ.
و�شاركت معايل �شما املزروعي يف املناق�شة
التي تهدف �إىل حتديد الأولويات احلا�سمة
والنقاط امل�شرتكة فيما يتعلق باملو�ضوعات
الرئي�سية التي �سيتم التفاو�ض عليها خالل
 COP26يف غال�سكو ،مبا يف ذلك تعزيز
املرونة يف مواجهة تغري املناخ والقدرة على
التكيف ،وزي��ادة وت�سريع التمويل الدويل
مللف املناخ وزيادة �إجراءات التخفيف ملواءمة
اجل�ه��ود العاملية نحو م�سار ال��و��ص��ول �إىل
 1.5درجة مئوية حمد �أق�صى للزيادة.
و�أ� � �ش ��ارت �إىل م� �ب ��ادرة االب �ت �ك��ار ال��زراع��ي
مل �ب��ادرة امل �ن��اخ وال �ت��ي مت الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا يف
ق �م��ة ال� �ق ��ادة ح ��ول امل �ن ��اخ يف وا� �ش �ن �ط��ن يف
�أبريل املا�ضي AIM for Climate
وت�ع��د الإم ��ارات �أح��د �أع�ضائها امل�ؤ�س�سني،
�إىل جانب ال��والي��ات املتحدة ودول �أخرى،
وت �ه��دف امل �ب ��ادرة �إىل زي� ��ادة الإن �ف ��اق على
االب�ت�ك��ار وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ب�شكل كبري
يف م�ب��ادرات التكنولوجيا الزراعية لتعزيز
الأم��ن الغذائي واملائي ،وتقليل االنبعاثات
م��ن ال ��زراع ��ة ،وت��وف�ي�ر ��ص�ن��اع��ات جديدة
�صديقة للمناخ.
وع�ل��ى هام�ش امل��ؤمت��ر التح�ضريي مل�ؤمتر
ال� � ��دول الأط� � � ��راف  ، COP26عقدت
امل � ��زروع � ��ي اج �ت �م ��اع ��ات ع � ��دة ث �ن��ائ �ي��ة مع
وف��ود بنغالدي�ش ،و�إن��دون�ي���س�ي��ا ،واليابان،
و� �س �ن �غ��اف��ورة ،وامل �ك �� �س �ي��ك ،وم �� �ص��ر ،وجزر
مار�شال ،حيث �سلطت ال�ضوء على حر�ص
دول ��ة الإم� � ��ارات ع�ل��ى ال �� �ش��راك��ات الدولية

خالل م�شاركتها يف معر�ض «�إك�سبو  2020دبي »

«جمارك �أبوظبي» تنجز �أمتتة املوافقات
بوا�سطة تفعيل الربط الإلكرتوين مع
«ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة»

غرفة عجمان تعزز جهودها لتكثيف توا�صل
جمتمع �أعمال عجمان مع نظرائه من الدول امل�شاركة
•• عجمان –الفجر:

�أعلنت غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان عن
�أجندة م�شاركتها احلافلة يف احلدث العاملي
الأب ��رز معر�ض “ �إك�سبو  0202دب��ي “
وال��ذي انطلق من �إم��ارة دبي يوم اجلمعة
املا�ضي وي�ستمر حتى نهاية مار�س املقبل
مب�شاركة �أكرث من  091دولة من جميع
�أنحاء العامل.
وت �� �س �ع��ى ال �غ��رف��ة م ��ن خ�ل�ال م�شاركتها
يف امل�ع��ر���ض �إىل ت��وف�ير من�صة للمن�ش�آت
التجارية واالقت�صادية يف غرفة عجمان
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة حت ��ت م �ظ �ل �ت �ه��ا� ،إىل جانب
ا�ستعرا�ض اخل��دم��ات واحل��زم التحفيزية
التي تقدمها الغرفة لقطاعات الأعمال
وال�شركات والقطاع اال�ستثماري يف الإمارة،

ف�ضال عن تعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك
و�إبرام ال�شراكات مع كافة الأطراف املعنية
من خمتلف الدول.
و�أك��د حممد اجل�ن��اح��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
ل� �ق� �ط ��اع ت �ن �م �ي��ة ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ع�ل�اق ��ات
ال��دول �ي��ة ،ورئ�ي����س ف��ري��ق ع�م��ل ال�غ��رف��ة يف
معر�ض �إك�سبو� ،أهمية امل�شاركة يف احلدث
اال�ستثنائي على م�ستوى املنطقة والعامل،
وال� � ��ذي ي �� �ش �ك��ل ف��ر� �ص��ة م �ث��ال �ي��ة جلميع
ال�ق�ط��اع��ات ل�ت��و��س�ي��ع �آف� ��اق ال�ن�م��و ور�صد
ال �ف��ر���ص ال ��واع ��دة يف ��ش�ت��ى امل �ج��االت من
خ�لال التوا�صل الفعال مع �صناع القرار
واملخت�صني .م�ضيفاً �أن معر�ض �إك�سبو
 0202دبي �سي�سهم يف دفع عجلة النمو
االقت�صادي والتبادل التجاري بني الدول،
ك�م��ا ��س�ي�ع��زز م��ن ج��اذب�ي��ة دول ��ة الإم� ��ارات

للم�ستثمرين واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
مبا يطرحه من �أفكار متجددة وم�شاريع
ريادية واعدة وقائمة على االبتكار �ستعود
ب��ال�ف��ائ��دة على املنطقة ب�أكملها ل�سنوات
قادمة .بدوره �أو�ضح مروان حارب ،مدير
�إدارة الرتويج والعالقات الدولية ،ونائب
رئي�س ف��ري��ق عمل ال�غ��رف��ة يف �إك���س�ب��و� ،أن
الغرفة �أع��دت �أج�ن��دة حافلة مل�شاركتها يف
امل �ع��ر���ض ،وال �ت��ي تت�ضمن جم�م��وع��ة من
الفعاليات الرئي�سية� ،إىل جانب عدد كبري
من الزيارات وا�ستقبال الوفود بالإ�ضافة
�إىل جل�سات نقا�شية تفاعلية لتبادل الر�ؤى
والأفكار ،يتم من خاللها ت�سليط ال�ضوء
على امل��زاي��ا اال�ستثمارية لإم ��ارة عجمان،
و�إبراز دور الغرفة يف دعم جمتمع الأعمال،
واجلهود املبذولة لتعزيز تناف�سية الإمارة

واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن جت � ��ارب ال � � ��دول مبلف
التغري املناخي م��ن �أج��ل �إي�ج��اد مزيد من
الفر�ص االقت�صادية والتي ت�ؤدي دورا بنا ًء
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون م�ت�ع��دد الأط� � ��راف يف
جميع املنتديات الدولية ذات ال�صلة ،مبا
يف ذل��ك ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل�ت�ح��دة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ .وقالت معايل مرمي بنت
حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة التغري
املناخي والبيئة  “ :تعمل دول��ة الإم ��ارات
جاهدة لتج�سيد التزامات اتفاقية باري�س
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي ،ح�ي��ث ن�شهد ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر الأخ �ط��ار امل �ت��زاي��دة ال �ت��ي ي�شكلها
ت�غ�ير امل �ن��اخ ع�ل��ى ��س�ب��ل عي�شنا وم ��واردن ��ا،
و�أهمية الرتكيز على الفر�ص االقت�صادية
واالجتماعية الهائلة التي يعززها العمل
على ملف التغري املناخي الطموح لتنمية
وطننا .و�سنوا�صل العمل لتحقيق التوقعات
والأه��داف الطموحة التي متت مناق�شتها
يف االجتماعات التح�ضريية مل�ؤمتر الدول
الأط � � � � ��راف  ،COP26ون �ت �ط �ل��ع �إىل
موا�صلة العمل م��ع �شركائنا للعمل على
حلول م�شرتكة و�أكرث فاعلية».
لقد بنت دولة الإمارات �أ�سا�سا قويا للطاقة
والتنويع االقت�صادي ،وجت��اوزت احلكومة
م��رارا الرقم القيا�سي العاملي لأق��ل تكلفة
لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،وه��ي �أول دولة
يف املنطقة ت�ستخدم ط��اق��ة ن��ووي��ة خالية
من الكربون .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ستك�شف
دولة الإمارات م�شاريع الهيدروجني الأزرق
والأخ�ضر ،واال�ستفادة من قاعدة مواردها
احلالية وخربتها يف �إن�ت��اج ال�غ��از ،والبنية
التحتية ل�سل�سلة التوريد والنقل.

•• �أبوظبي -وام:

االق �ت �� �ص��ادي��ة .م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ع�ب��د اهلل
عبد املح�سن ،م��دي��ر ادارة ع�لاق��ات ودعم
االع���ض��اء يف ال�غ��رف��ة� ،أن من�صة امل�شاركة
ت�شهد على مدار �ستة �أ�شهر احلدث ،جملة
م��ن ال��زي��ارات وامللتقيات وال �ن��دوات التي
ت���س�ت�ه��دف ت�ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر بني
جم�ت�م��ع اع �م��ال ع�ج�م��ان ون �ظ��رائ �ه��م من
خمتلف الدول امل�شاركة ،و�ست�سعى الغرفة
�إىل زي��ادة اللقاءات بني �أ�صحاب الأعمال
بهدف اي�ج��اد ال�شراكات وعقد ال�صفقات
وتبادل اخلربات.

�أعلنت الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي،
ع��ن �إجن ��از م���ش��روع �أمت�ت��ة امل��واف�ق��ات من
خ�ل�ال ت�ف�ع�ي��ل ال��رب��ط الإل � �ك �ت�روين مع
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
بحيث ت�صدر موافقات الوزارة �إلكرتونياً
وب�شكل فوري ،الأمر الذي �سيلغي جميع
الإج��راءات الورقية بني اجلهتني ،ويقلل
زمن الإفراج عن ال�شحنات ،مبا يرفع من
م�ؤ�شرات �سعادة املتعاملني من م�صنعني
وموردين وجتار ،ف�ض ً
ال عن دعم م�ؤ�شرات
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ل ��دى اجل �ه �ت�ين .و�أو�ضحت
جمارك �أبوظبي �أن م�شروع �أمتتة املوافقات
من خالل تفعيل الربط الإلكرتوين مع
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ي��أت��ي ا�ستكما ًال جل�ه��ود �أمت�ت��ة احل�صول
ع�ل��ى امل��واف �ق��ات ال�لازم��ة لت�سريع �إجناز
معامالت التخلي�ص اجلمركي من خالل
القنوات الرقمية .

غرفة ر�أ�س اخليمة وت�شيلي يبحثان �سبل التعاون وي�ستعر�ضان الفر�ص اال�ستثمارية
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة حممد علي م�صبح النعيمي
رئ�ي����س جم�ل����س ادارة غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ� ��س
اخليمة � ،سعادة ج��ورج فايز دك��رت �سفري
ج�م�ه��وري��ة ت�شيلي ل ��دى دول ��ة الإم � ��ارات
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه  ،ال ��ذي �أك ��د �أن لدى
دول ��ة الإم� � ��ارات ب��وج��ه ع ��ام و�إم � ��ارة ر�أ� ��س
اخليمة على وجه اخل�صو�ص كل املقومات
ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة ال� �س �ت �ق �ط��اب اال�ستثمارات
الت�شيلية والعاملية املبا�شرة  ،ال �سيما يف
قطاعات التكنولوجيا املتقدمة والطاقة

املتجددة وال�سياحة  ،م�ؤكداً على ا�ستعداد
بالده تقدمي كافة ما لديها ومييزها من
خربات يف جمال الزراعة والطب والذكاء
اال�صطناعي  ،الفتاً اىل ان وجهتهم �إمارة
ر�أ�س اخليمة على وجه اخل�صو�ص  ،جاء من
منطلق اهتمام االمارة بال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،والتي ت�شكل ع�صب االقت�صاد
وم� ��ا ت ��وف ��ره م ��ن ف��ر���ص ع �م��ل ج ��دي ��دة ،
وت �ع��زز م��رون��ة ال �ق �ط��اع��ات االقت�صادية
ال��س�ت�ع��ادة م���س��ارات ال�ن�م��و امل���س�ت��دام  ،كما
�أن �إم ��ارة ر�أ���س اخليمة لديها م��ن البنية
التحتية التكنولوجية املتكاملة والبيئة

احليوية  ،وما توفره من مزايا لوج�ستية
ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن  ،مي�ك�ن�ه��ا م��ن ا�ستقطاب
رواد الأع�م��ال وامل�شروعات النا�شئة وكبار
امل�ستثمرين � .شهد اللقاء يو�سف �إ�سماعيل
رئ�ي����س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة ��س�ع��ود بن
�صقر لتنمية م�شروعات ال�شباب  ،وعارفة
�صالح الفالحي ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة
 ،وحممد ح�سن ال�سبب مدير عام الغرفة
بالوكالة  ،و�أكد �سعادة رئي�س الغرفة خالل
اللقاء على �أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك
بني غرفة التجارة وم�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر
من جهة  ،وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الت�شيلية

 ،من القطاعني العام واخلا�ص من جهة
�أخرى  ،يف املجاالت املتعلقة بقطاع الطاقة
 ،وال��دف��ع ب��ال�ع�لاق��ات امل�شرتكة �إىل �آفاق
�أو�سع  ،من خالل تبادل �أف�ضل املمار�سات
 ،والتجارب العاملية  ،وا�ستعر�ض �سعادته
امل �� �ش��روع��ات وامل� �ب ��ادرات واخل ��دم ��ات التي
�أطلقتها الغرفة  ،حتقيقاً لر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،
رعاه اهلل  ،بهدف تعزيز التنمية امل�ستدامة
يف الإمارة.
وت�ط� ّرق �سعادة حممد النعيمي مل�شاركة

الغرفة يف �إك�سبو  2020دبي  ،الفتاً �إىل
بذل �أق�صى اجلهود  ،لتحقيق ر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد  ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،
رعاه اهلل  ،يف تنظيم �أف�ضل دورة يف تاريخ
معر�ض �إك�سبو  ،حيث يوفر جناح الغرفة
يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي  ،جت��رب��ة فريدة
للزائرين وامل�شاركني من كافة دول العامل
 ،م�سلطاً ال�ضوء على اخلدمات ومبادرات
ال�غ��رف��ة املبتكرة  ،وتب�سيط الإج � ��راءات ،
وامل �� �ش��روع��ات وال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف
�إم� ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة  ،ال �سيما يف جمال
ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة والنظيفة  ،وال�سياحة
وال�ط��اق��ة ال�شم�سية واالب�ت�ك��ار  ،والتو�سع
يف ا�ستعمال ال��ذك��اء اال�صطناعي ،و�إن�شاء
من�صة رقمية ج��دي��دة م�ت�ط��ورة  ،م�ؤكداً
على ان �إمارة ر�أ�س اخليمة باتت اليوم تتبو�أ
مكانة مرموقة على خارطة �أكرث الدول ،
واحل��ر���ص على التطوير امل�ستمر تعزيزا
لتناف�سية الإم��ارة  ،وت�شجيعا لال�ستثمار
وت �ب��ادل اخل�ب�رات وامل���ش��ارك��ة يف املعار�ض
املنظمة م��ن قبل م�ؤ�س�سة �سعود لتنمية
م�شاريع ال�شباب � ،إن�ط�لاق�اً م��ن احلر�ص
ع�ل��ى دع��م امل�ستثمرين ورج ��ال الأعمال
 ،وال �ت��ي ت ��أت��ي �ضمن م�ق��دم��ة �أول��وي��ات�ن��ا ،
لقناعتنا الرا�سخة ب�أهمية بيئة الأعمال
وت�أثريها على االنتاج والإنتاجية  ،الفتاً
اىل ان كل ذلك جعل الإمارة �أكرث تناف�سية
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل
و�أ�صبحت وجهة مميزة لال�ستثمار.
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•• دبي-وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معر�ض تكنولوجيا
املياه والطاقة والبيئة /ويتيك�س /ودبي للطاقة
ال�شم�سية الأكرب من نوعه يف املنطقة يف الفرتة من
� 5إىل � 7أكتوبر يف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو
 2020دبي بتوجيهات كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وحتت

رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي.
وت�شكل الدورة الثالثة والع�شرون من املعر�ض فر�صة
ا�ستثنائية للعار�ضني وال���زوار من خمتلف �أنحاء
العامل ليكونوا جزء ًا من �أول �إك�سبو دويل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا و�أحد �أوائل
الفعاليات الكربى يف العامل منذ بدء جائحة كوفيد-
 ..19وت�ستقطب الدورة احلالية من ويتيك�س ودبي
للطاقة ال�شم�سية  61جهة راعية و 15م�ؤ�س�سة

�شريكة وداعمة.
و�أعرب معايل �سعيد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�س وم�ؤ�س�س
معر�ض “ويتيك�س ودب��ي للطاقة ال�شم�سية” عن
تقديره لرعاة و�شركاء املعر�ض و�أ�شاد ب�إ�سهاماتهم
املتميزة يف �سبيل حتقيق �أه��داف��ه و�إب����راز دوره
كمن�صة مثالية لطرح وا�ستعرا�ض �آخ��ر احللول
التقنية واملنتجات املبتكرة يف قطاعات الطاقة
والبيئة واملياه.

 61جهة راعية و 15م�ؤ�س�سة �شريكة وداعمة لــ «ويتيك�س» ودبي للطاقة ال�شم�سية

وقال معاليه “ :على مدى  22عاماً
ر�سخ /ويتيك�س /مكانته ك�أحد �أكرب
و�أه ��م امل�ع��ار���ض ال�ع��امل�ي��ة املتخ�ص�صة
وبات موعداً �سنوياً ترتقبه امل�ؤ�س�سات
وال �ه �ي �ئ��ات وال �� �ش��رك��ات املتخ�ص�صة
يف ق�ط��اع��ات ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه والبيئة
والنفط وال�غ��از والتنمية اخل�ضراء
والقطاعات ذات ال�صلة من املنطقة
وال �ع��امل ل�ط��رح حلولها ومنتجاتها
ومناق�شة �أف�ضل املمار�سات و�أحدث
التقنيات واالب �ت �ك��ارات وي�ع��د فر�صة
مهمة للو�صول �إىل �آالف العار�ضني
وع �ق��د ال���ص�ف�ق��ات وب �ن��اء ال�شراكات
واالط � �ل ��اع ع �ل��ى �أح � � ��دث التقنيات
واالب� �ت� �ك ��ارات يف ق �ط��اع��ات الطاقة
وامل �ي��اه وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة والبيئة
ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ت�ع��رف �إىل احتياجات
ال�سوق ال �سيما يف ظل التو�سع الكبري
يف االع �ت �م��اد ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات الطاقة
املتجددة يف دول��ة الإم��ارات واملنطقة
ب�شكل عام».
م��ن جانبه �أ ّك ��د م�ع��ايل مطر حممد
الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت
ب��دب��ي �أن ال �� �ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
ال �ق��ائ �م��ة م ��ع ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء ومياه
دب�ـ��ي ت�ه��دف �إىل تر�سيخ مكانة دبي
ع��ا��ص�م� ًة ع��امل�ي� ًة ل�ل��ري��ادة يف جماالت
اال�ستدامة واالقت�صاد الأخ�ضر حيث
�أث�م��رت اجل�ه��ود امل�شرتكة م��ن خالل
جمموعة من امل�شاريع واملبادرات عن
خف�ض االنبعاثات الكربونية وزيادة
ن�سبة املمار�سات اخل�ضراء التي تدعم
حت�سني البيئة املعي�شية فـي الإمـارة.
وق � � ��ال“ :من ه � ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ت�أتي
م���ش��ارك��ة هيئة ال �ط��رق واملوا�صالت
يف معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة
والبيئة /ويتيك�س /بهدف ا�ستعرا�ض
جهود وم �ب��ادرات الهيئة يف االرتقاء
مب� ��� �س� �ت ��وي ��ات ال� �ن� ��� �ض ��ج يف جم� ��ال
اال� �س �ت��دام��ة واالط �ل��اع ع�ل��ى �أح ��دث
التقنيات ال��ذك�ي��ة واحل �ل��ول املبتكرة
يف جم��االت الطاقة امل�ت�ج��ددة واملياه
والبيئة �إىل جانب االلتقاء باخلرباء
واملخت�صني من جميع �أنحاء العامل
يف خم �ت �ل ��ف جم� � � ��االت االق� �ت� ��� �ص ��اد
الأخ �� �ض��ر وامل� ��دن ال��ذك �ي��ة واالبتكار
والتنمية امل�ستدامة».
و�أو�ضح �أن هيئة الطرق واملوا�صالت
تويل حمور اال�ستدامة عناية خا�صة
وجت �� �س��د ذل� ��ك يف حت ��دي ��ث ر�ؤيتها
وخ�ط�ت�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لت�صبح:
“الريادة العاملية يف التنقل ال�سهل
وامل�ستدام” وت�ع��د الهيئة م��ن �أوىل
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ال� �ت ��ي حوّلت
خ��دم��ات�ه��ا �إىل خ��دم��ات ذك �ي��ة تـُقدم
على مدار ال�ساعة وهو ما مكنها من
تقدمي خدماتها ب�صورة �شبه طبيعية
خالل جائحة كوفيد .. 19كما تعد
�أول جهة يف قطاع الطرق واملوا�صالت
العامة على نطاق العامل ت�صدر تقرير
اال�ستدامة ال�سنوي اخلا�ص بها وفقاً
ملعايري مبادرة �إعداد التقارير العاملية
 /GRI/يف ع��ام .. 2018م�شرياً
�إىل �أن الهيئة حققت يف عام 2020
وف��ورات قيا�سية بلغت �أك�ثر من 51
مليون كيلووات�/ساعة من الكهرباء
و 31مليون ل�تر م��ن ال��وق��ود و45
مليون جالون من املياه ما �أدى �إىل
خف�ض االنبعاثات مبا يقارب 113
�أل ��ف ط��ن م��ن م�ك��اف��ئ ث ��اين �أك�سيد
ال �ك ��رب ��ون وال � ��ذي ب � ��دوره �أدى �إىل
وف � ��ورات م��ال�ي��ة ت �ق��ارب  52مليون
دره��م خ�لال ال�ع��ام وذل��ك م��ن خالل
تنفيذ  52مبادرة للطاقة واالقت�صاد
الأخ�ضر يف عام .2020
وذك � � ��ر م �ع��ال �ي��ه �أن ه �ي �ئ��ة ال �ط ��رق
وامل��وا��ص�لات �أطلقت خريطة طريق
ل �ل �ت �ح��ول ن �ح��و و� �س��ائ��ل ن �ق��ل عامة
•• �أبوظبي -وام:

و ّقعت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
ال�ه�م��م م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع جمعية
القهوة املتخ�ص�صة  /SCA/ب�ش�أن
�إن�شاء �أول برنامج تدريبي ّ
مرخ�ص
لأ��ص�ح��اب الهمم يف جم��ال �صناعة
القهوة يف �إمارة �أبوظبي.
وت �ه��دف امل ��ذك ��رة �إىل ب �ن��اء ج�سور
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق ب�ين امل�ؤ�س�سة
واجل �م �ع �ي��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق �أهدافهما
الإن�سانية امل�شرتكة يف هذا ال�صدد،
وت�ع��زي��ز �أوا� �ص ��ر ال���ش��راك��ة البناءة
للم�ساهمة يف �إعداد وت�أهيل �أ�صحاب
ال �ه �م ��م ،ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��م ودجم� �ه ��م يف
املجتمع.
و ّق � ��ع امل ��ذك ��رة ع ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي ��د
ال �ع �ل �ي��ا لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م �سعادة
ع� �ب ��داهلل ع �ب��د ال� �ع ��ايل احلميدان
الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ة ،وعن

ع��دمي��ة االن �ب �ع��اث��ات يف �إم� � ��ارة دبي
ب� �ح� �ل ��ول ع� � ��ام  2050وال � �ت � ��ي مت
اعتمادها يف �إبريل  2021وتت�ضمن
اخلريطة ثالثة حماور ا�سرتاتيجية
هي التنقل الأخ�ضر والبنية التحتية
واالق �ت �� �ص��اد ال ��دائ ��ري وت �ه��دف �إىل
تخفي�ض  8ماليني طن من مكافئ
ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون وحتقيق وفر
مايل يعادل  3مليارات درهم بحلول
عام  2050مبا يتواءم مع التوجهات
االحت ��ادي ��ة وامل �ح �ل �ي��ة ذات العالقة
وال �ت��وج �ه��ات ال�ع��امل�ي��ة م�ث��ل اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن التغري
املناخي و�أه ��داف التنمية امل�ستدامة
و��ش�ب�ك��ة امل� ��دن ال �ق �ي��ادي��ة ل�ل�ح��د من
ظ��اه��رة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي  C40كما
ت�ه��دف خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق �إىل تعزيز
م �ك��ان��ة �إم � ��ارة دب ��ي وال ��دول ��ة �ضمن
امل ��ؤ� �ش��رات التناف�سية ال�ع��امل�ي��ة حيث
�إن ال�ه�ي�ئ��ة ت �� �ص��درت ك � ��أول ج �ه��ة يف
ال�ع��امل ت�ستهدف امل��وا��ص�لات العامة
والبنية التحتية التابعة لها والأوىل
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا يف و� �ض��ع خ ��ارط ��ة طريق
م�ت�ك��ام�ل��ة ت �ه��دف �إىل حت�ق�ي��ق �صفر
انبعاثات يف جميع عملياتها.
وق��ال ��س�ع��ادة �سيف حميد الفال�سي
جمعية القهوة املتخ�ص�صة ايواني�س
�أبو�ستولوبولو�س الرئي�س التنفيذي
للجمعية ،وح�ضر مرا�سم التوقيع
“عن بعد” م ��ن � �س �ف��ارة الدولة
يف العا�صمة الأم��ري�ك�ي��ة وا�شنطن
خ��ال��د ال�ن�ع�ي�م��ي  -اخ �� �ص��ائ��ي اول
��ش��و�ؤن �سيا�سية ،وح�صة ال�شويهي
رئ�ي����س ق���س��م ال �� �ش ��ؤون الإعالمية
والدبلوما�سية العامة ،كما ح�ضر
عدد من قيادات امل�ؤ�س�سة واجلمعية.
ومب��وج��ب م��ذك��رة التفاهم يتعاون
اجل��ان �ب��ان يف ت��د��ش�ين �أول برنامج
ت��دري �ب��ي  /PTC/م��رخ ����ص من
ق �ب��ل ج�م�ع�ي��ة ال �ق �ه��وة املتخ�ص�صة
« »SCAح�صريًا لأ�صحاب الهمم
يف مقر “زايد العليا” ب�أبوظبي،
م��ع حت��دي��د ال �� �ش��روط واملتطلبات
الأه�ل�ي��ة ال�ت��ي ي�ج��ب ع�ل��ى �أ�صحاب
ال �ه �م ��م ا� �س �ت �ي �ف ��ا�ؤه ��ا لاللتحاق
بدورات اجلمعية .و�ستو ّفر امل�ؤ�س�سة

الرئي�س التنفيذي ملجموعة برتول
الإم� � � � � ��ارات ال ��وط �ن �ي ��ة �/إي� � �ن � ��وك:/
“انطالقاً م ��ن دورن� � ��ا كمجموعة
وط �ن �ي ��ة رائ � � ��دة يف ق� �ط ��اع الطاقة
وان�سجاماً مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف تعزيز التنمية امل�ستدامة يف الدولة
ن �ح��ر���ص يف جم �م��وع��ة اي �ن ��وك على
امل���ش��ارك��ة �سنوياً يف معر�ض ويتك�س
ملا مي ّثله من من�صة �إقليمية ودولية
هامة ت�س ّلط ال�ضوء على التحديات
التي تواجه هذا القطاع مع مناق�شة
احللول املتمثلة يف �أح��دث التطورات
واالبتكارات يف جمال الطاقة املتجددة
والتقليدية» .
وقال هيلموت فون �سرتوف الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �سيمن�س الأملانية
يف الدولة ومنطقة ال�شرق الأو�سط:
“�أ�صبح معر�ض ويتيك�س على مدار
ال�ع�ق��دي��ن امل��ا��ض�ي�ين �أح ��د الأح� ��داث
ال�ع��امل�ي��ة ال ��رائ ��دة يف ق �ط��اع��ات املياه
وال �ط��اق��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ونت�شرف
يف ��ش��رك��ة �سيمن�س ب� ��أن ن�ك��ون راعي
اليوبيل املا�سي للن�سخة القادمة من
املعر�ض ونتطلع �إىل مناق�شة �أحدث
االبتكارات يف هذه القطاعات والتعلم
من �شركائنا كما �س ُن�شارك احل�ضور
�أي�ضاً مبجموعة من �أحدث ابتكاراتنا
املطبقة واملخططة من قبل �شركائنا
يف هيئة كهرباء ومياه دبي ويف موقع
�إك�سبو  2020دبي».
وق� ��ال حم �م��د ب��ن ع �ب��داهلل �أبونيان
رئ�ي����س جمل�س �إدارة “�أكوا باور”:
“ي�سرنا �أن نوا�صل م�شاركتنا ودورنا
اال�سرتاتيجي يف �أح��د �أب��رز معار�ض
املياه والبيئة والطاقة العاملية الذي
تنظمه “هيئة كهرباء ومياه دبي».
من جهته قال املهند�س فار�س �سعيد
الرئي�س التنفيذي ل�شركة داميوند
دي�ف�ي�ل��وب��رز م �ط �وّر م �� �ش��روع املدينة
امل���س�ت��دام��ة يف دب ��ي“ :نحن نرت ّقب

هذا احلدث البارز
ك��ل ع��ام وتكت�سب
م�شاركتنا يف هذا
امل�ع��ر���ض �أهميتها
ال � �ك � �ب�ي��رة ك ��ون ��ه
ي �� �ش �ك��ل بالن�سبة
�إل� � �ي� � �ن � ��ا من�صة
مهمة ال�ستعرا�ض
م ��ا ح �ق �ق �ن��اه من
�إجن� � � � � � � � � � � � � ��ازات يف
جمال اال�ستدامة
وت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى م��ا قطعناه
م� � � � ��ن خ� � � �ط � � ��وات
فعلية وما منتلكه من خطط تو�سعية
يف املنطقة؛ معتمدين يف ذل��ك على
االبتكارات املتقدمة يف جمال الطاقة
النظيفة واال�ستدامة».
وق ��ال ال��دك�ت��ور م�صطفى اجلزيري
املدير التنفيذى ل�شركة “هيتا�شي �إيه
بي بي ب��اور جريدز” ملنطقة اخلليج
العربي وال���ش��رق الأدن ��ى وباك�ستان:
“ت�أتي ال ��دورة احلالية م��ن معر�ض
“ويتيك�س” يف وق��ت حا�سم بالن�سبة
لل�شركات التي ترتقب طفرة يف النمو
االقت�صادي يف مرحلة ما بعد الأزمة.
وب ��دوره ق��ال حممد جميل الرحمي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل /م�صدر“ :/يُ�شكل
م�ع��ر���ض تكنولوجيا امل �ي��اه والطاقة
وال�ب�ي�ئ��ة /وي�ت�ي�ك����س /ودب ��ي للطاقة
ال�شم�سية املنعقدان هذا العام من�صة
مهمة لـ “م�صدر” ال�ستعرا�ض مدى
م�ساهمة التقنيات املتطورة والكفاءة
يف جم ��ال ال�ت���ص�ن�ي��ع يف دع ��م جهود
ت��وف�ير ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة و�إي�صالها
للجميع ب��أ��س�ع��ار معقولة وب�صفتها
راع�ي�اً لـلدورة ال�ـ  23م��ن معر�ض /
ويتيك�س  /2021تفخر “م�صدر”
ب ��دع ��م ه �ي �ئ��ة ك� �ه ��رب ��اء وم � �ي ��اه دبي

اجل � �ه ��ة املنظمة
ل� � � �ه � � ��ذا احل� � � ��دث
وت ��ؤك ��د التزامها
ب ��امل � �� � �س ��اه � �م ��ة يف
حت �ق �ي��ق �أه � � ��داف
ال�ط��اق��ة النظيفة
الطموحة لدولة
الإم ��ارات العربية
املتحدة».
و�أك� � � � � � ��د � � �س � �ع� ��ادة
ال ��دك� �ت ��ور حممد
ال ��زرع ��وين نائب
الرئي�س والرئي�س
التنفيذي ل�سلطة
واح � ��ة دب ��ي ل�ل���س�ي�ل�ي�ك��ون �أن رعاية
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون ملعر�ض
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة /
ويتيك�س /ت�أتي يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
الهادفة لتعزيز اال�ستدامة يف كافة
القطاعات ال �سيما �أن املعر�ض املتميز
ال ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى ال�ط��اق��ة املتجددة
والنظيفة ه��ذا ال�ع��ام �سيوفر فر�صة
ا�ستثنائية للزوار ال�ستك�شاف معر�ض
�أك�سبو  2020للمرة الأوىل .وقال
�أحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة الإم� ��ارات لأن�ظ�م��ة التربيد
املركزي «�إم�ب��اور»“ :نحن حري�صون
ع�ل��ى امل���س��اه�م��ة ال�ن��وع�ي��ة وامل�شاركة
الفاعلة يف الدورة الثالثة والع�شرين
من معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة
وال�ب�ي�ئ��ة /وي�ت�ي�ك����س /ودب ��ي للطاقة
ال�شم�سية التي تنظمهما هيئة كهرباء
وم �ي��اه دب ��ي ب�ت��وج�ي�ه��ات ك��رمي��ة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه
اهلل” وحتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س املجل�س
الأعلى للطاقة يف دبي.
وقال املهند�س جمال �سامل الظاهري

رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة “جمموعة
دوكاب”�“ :أثمرت اجلهود احلثيثة
التي بذلتها دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ل �ت �ن��وي��ع م �� �ص��ادر الطاقة
ع��ن حتقيق �إجن� ��ازات م��ذه�ل��ة �ضمن
م�ن�ظ��وم��ة ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة خا�صة
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د االب� �ت� �ك ��ار ال�صناعي
ال��ذي �ساهم يف تعزيز القيمة التي
توفرها املنظومة ..ف�ه��ا نحن اليوم
ب �� �ص��دد ت��ول �ي��د ال �ط ��اق ��ة ب� � ��د ًال من
ا��س�ت�ه�لاك�ه��ا و��س�ي�ك��ون مب �ق��دور زوار
م �ع��ر���ض وي �ت �ي �ك ����س ودب � ��ي للطاقة
ال���ش�م���س�ي��ةوك��ذل��ك �إك���س�ب��و 2020
دب��ي م���ش��اه��دة م��دى ال�ت�ق��دم املحرز
ب�أنف�سهم واكت�ساب ر�ؤي��ة عما يحمله
امل�ستقبل �إلينا».
وق � � ��ال غ ��اف ��ن ف � ��ان ت� ��ون� ��در امل ��دي ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع امل �ي ��اه يف نيوم:
“ي�سعدنا �أن ن �ك��ون م �ت��واج��دي��ن يف
م�ع��ر���ض تكنولوجيا امل �ي��اه والطاقة
وال�ب�ي�ئ��ة /وي�ت�ي�ك����س /م��ع ال�شركات
واملنظمات الأكرث �إبداعاً على �صعيد
امل�ن�ط�ق��ة ..ف��امل �ي��اه ه��ي �أك �ث�ر امل ��وارد
حيوية على م�ستوى العامل وال يخفى
على �أحد �أن منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا تعتمد اعتماداً كبرياً
على حتلية املياه.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال منيب ح�ط��ب نائب
رئ� �ي� �� ��س �� �ش ��رك ��ة ات ��رن � �ي ��ت اخلليج
ال���ص�ن��اع�ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف �صناعة
�أن��اب�ي��ب الفيربغال�س“ :نحن دوماً
متحم�سون لهذه ال�شراكة املتميزة مع
“ويتيك�س  ”2021وذل��ك لوجود
العديد من الأه��داف امل�شرتكة حيث
ي �ق��وم “ويتيك�س” ب��ال�ترك �ي��ز على
�أح��دث احللول والتقنيات يف م�صادر
الطاقة التقليدية واملتجددة واملياه
واال�ستدامة واحلفاظ على البيئة.
وق��ال ت��ي .مادهافا داز مدير ونائب
رئي�س تنفيذي �أول يف �شركة “الر�سن

�إن�شاء �أول برنامج تدريبي مرخ�ص لأ�صحاب الهمم يف �صناعة القهوة

ب ��رن ��اجم � �اً ت ��دري� �ب� �ي� �اً ع� ��ن كيفية
التعامل م��ع �أ��ص�ح��اب الهمم يُقدم
ملخت�صي القهوة يف جمعية القهوة
ّ
املتخ�ص�صة العاملية.
وم��ن جانبها ت�ق��وم جمعية القهوة
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املتخ�ص�صة بتوفري دورات تدريبية
لأ�صحاب الهمم لت�أهيلهم للح�صول
على �شهادة “باري�ستا” املعتمدة من
اجلمعية ،وت�ق��دمي ال��دع��م مل�ؤ�س�سة
زايد العليا يف متابعة تعيني مدرب

م �ع �ت �م��د م �ت �خ �� �ص ����ص يف �صناعة
ال�ق�ه��وة م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى مهارات
“الباري�ستا” ،وامل�ساعدة يف حتديد
املر�شحني امل�ح��ددي��ن م��ن امل�ؤ�س�سة
وال��ذي��ن ل��دي�ه��م �إم�ك��ان�ي��ة حل�ضور

دورات اجلمعية بح�سب متطلبات
الربنامج.
و�أع ��رب ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل احلميدان
ع� ��ن اع � � �ت� � ��زازه ب� �ج� �ه ��ود وق � � ��درات
�أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،و�إ� �ص��راره��م على

29

�آن � ��د توبرو”“ :ب�صفتنا �إح � ��دى
ال �� �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة وال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف
جمال التكنولوجيا والهند�سة والبناء
والت�صنيع واخل��دم��ات املالية نفخر
بال�شراكة مع معر�ض تكنولوجيا املياه
والطاقة والبيئة /ويتيك�س /2021
يف دبي منذ عام  2016والذي يجمع
�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني من جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل وي��وف��ر من�صة مثالية
للتفاعل وتبادل الأفكار».
وق� ��ال �أن � ��درو ج��ون��ز ن��ائ��ب الرئي�س
للمبيعات يف �إي�ت�رون ملنطقة �أوروبا
وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا“ :تتمتع
�إي�ت�رون بعقود من اخل�برة يف ابتكار
ال�ط��رق وال����سُ � ُب��ل ال�ت��ي ت�ستطيع بها
امل��راف��ق وامل ��دن �إدارة ال�ط��اق��ة واملياه
ح��ول ال�ع��امل ون�ح��ن ن�شعر بحما�سة
بالغة �إزاء عر�ض حلولنا و�أنظمتنا
يف معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة
والبيئة /ويتيك�س /الــ .»23
وق � � ��ال حم �م ��د حم �ي �� �س��ن الرئي�س
واملدير التنفيذي ل�شركة “هانيويل”
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �إفريقيا
وت��رك�ي��ا و�آ� �س �ي��ا ال��و��س�ط��ى“ :نود �أن
ن�ن�ت�ه��ز ه ��ذه ال �ف��ر� �ص��ة ل �ن ��ؤك��د على
التزامنا بامل�ساهمة يف �أن ت�صبح دبي
امل��دي �ن��ة الأذك� � ��ى والأك� �ث��ر ك �ف ��اءة يف

ا�ستخدام الطاقة وذل��ك بالعمل مع
كافة متعاملينا على حتقيق الأهداف
امل � � �ح � ��ددة يف خ� �ط ��ط اال�� �س� �ت ��دام ��ة
احل �ك��وم �ي��ة ..ون� �ف� �خ ��ر بال�شراكة
وال �ت �ع��اون م��ع ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء ومياه
دب ��ي يف امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن مبادرة
الطاقة الذكية من خالل اال�ستفادة
من تقنياتنا ذات ال�صلة �إ�ضافة �إىل
الرتكيز على تعزيز ا�ستخدام �أكرث
ذك��ا ًء للكهرباء يف جميع �أن�ح��اء دولة
الإمارات العربية املتحدة».
و�أ��ش��ار �أحمد �سعيد املن�صوري املدير
التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون
يف م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي ل�ل��إع�ل�ام اىل �إن
ال�شراكة الإع�لام�ي��ة اال�سرتاتيجية
لفعاليات معر�ض تكنولوجيا املياه
والطاقة والبيئة “ويتيك�س” ودبي
للطاقة ال�شم�سية يف دورت��ه الثالثة
والع�شرين ل��دع��م وت�شجيع الإب ��داع
وامل � � �ب� � ��ادرات اخل �ل�اق� ��ة وامل�ساهمة
ال� ��دائ � �م� ��ة يف خم �ت �ل ��ف الأن �� �ش �ط ��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة واخل��دم �ي��ة وان�سجاماً
مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف تعزيز
التنمية امل�ستدامة يف دولة.
وقالت منى بو�سمرة رئي�س التحرير
امل���س��ؤول ل�صحيفة “البيان”�“ :إن
م�ع��ر���ض تكنولوجيا امل �ي��اه والطاقة
والبيئة /ويتيك�س /ر�سخ على مدار
دوراته الـ  22املا�ضية ريادة الإمارات
ع �ل��ى خ��ري �ط��ة االق �ت �� �ص��اد الأخ�ضر
والتنمية امل�ستدامة وي�شكل �سنوياً
م�ل�ت�ق��ى ي�ح�ت���ض��ن �أف �� �ض��ل اخل �ب�راء
واملتخ�ص�صني وامل�ستثمرين لبحث
احللول املبتكرة يف قطاع الطاقة».
وق� ��ال حم �م��ود ال��ر� �ش �ي��د م��دي��ر عام
�شبكة الإذاع ��ة العربية نفخر بهذه
ال�شراكة اال�سرتاتيجية املتميزة مع
هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي والرعاية
الإعالمية ملعر�ض تكنولوجيا املياه
وال �ط��اق��ة وال�ب�ي�ئ��ة /وي�ت�ي�ك����س /بعد
التعايف من اجلائحة وبالأخ�ص لتميز
هذه الدورة التي تقام يف �أكتوبر مبركز
دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دبي
ملا لها من �أهمية كونها من�صة مثالية
ملناق�شة كيفية بناء م�ستقبل م�ستدام
من خالل املحافظة على املياه وحفظ
املوارد الطبيعية واحلد من.
من جانبه قال �سعادة �أحمد بن بطي
امل �ح�يرب��ي الأم �ي��ن ال �ع ��ام للمجل�س
الأع� �ل ��ى ل �ل �ط��اق��ة يف دب � ��ي“ :يعترب
م�ع��ر���ض تكنولوجيا امل �ي��اه والطاقة
والبيئة /ويتيك�س /من �أهم املعار�ض
يف �إم� ��ارة دب ��ي ح�ي��ث يجتمع خالله
خ�ب�راء ال �ط��اق��ة وال �ط��اق��ة النظيفة
م��ن ح ��ول ال �ع��امل مل�ن��اق���ش��ة وعر�ض
التكنولوجيا احلديثة وخا�صة فيما
يتعلق بالطاقة النظيفة والرت�شيد يف
قطاع الطاقة واملياه ونحن يف املجل�س
الأعلى للطاقة نحر�ص على اغتنام
هذه الفر�صة للم�شاركة واال�ستفادة
من هذا احلدث املهم».
من جهته قال في�صل الرئي�سي رئي�س
العمليات واملدير التنفيذي بالإنابة
ل�شركة االحت ��اد خل��دم��ات ال�ط��اق��ة /
االحت ��اد �إ� �س �ك��و“ :/توا�صل االحتاد
�إ�سكو دع��م ر�ؤي��ة دب��ي لت�صبح واحدة
من �أكرث املدن ا�ستدامة يف العامل من
خالل التنفيذ الناجح مل�شاريع �إعادة
الت�أهيل والطاقة ال�شم�سية يف جميع
�أن� �ح ��اء الإم � � ��ارة .م �ن��ذ ع ��ام 2011
�أدى تنفيذ برامج �إدارة الطلب على
الطاقة �إىل توفري  7.1مليار درهم
يف التكاليف الت�شغيلية واال�ستثمارات
الر�أ�سمالية مع تقليل  11.5مليون
طن مرتي من انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون فهذه الأرقام ت�شري �إىل �أننا
ن�سري على الطريق ال�صحيح لتحقيق
خ�ف����ض ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة بن�سبة
 30%بحلول عام .»2030

اتخاذهم اخلطوة اجلادة نحو �إثبات
مقدرتهم على ال��دخ��ول والتناف�س
يف �سوق العمل وتعزيز تواجدهم يف
خمتلف امل�شاريع.
و�أ�� �ض ��اف�“ :أثبت �أ� �ص �ح��اب الهمم
العاملون يف “كافية النحلة The
 »Bee Cafeقدراتهم ومهاراتهم
ال��رائ�ع��ة يف ال�ع�م��ل و�إدارة الكافيه
و�إتقان طرق �إعداد وتقدمي القهوة
ب �ع��د ت�ل�ق�ي�ه��م ت��دري �ب �اً تخ�ص�صياً
يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ون ��أم��ل �أن يتل ّقى
�أ�صحاب الهمم ّ
املر�شحون لاللتحاق
بالربنامج التدريب الكايف من قبل
مدربي جمعية القهوة املتخ�ص�صة
لت�أهيلهم و�إعدادهم للدخول يف هذا
املجال وامل�شاركة يف النجاح لتحقيق
�أهدافهم” ،م���ش�ي��داً ب ��دور جمعية
القهوة املتخ�ص�صة القائمة لتوفري
مدرب معتمد متخ�ص�ص يف �صناعة
القهوة ،بهدف ت�أهيل دفعة جديدة

من �أ�صحاب الهمم متخ�ص�صني يف
�صناعة القهوة.
وم� � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق� � � � ��ال ي ��ان� �ي� �� ��س
�أب��و��س�ت��ول��وب��ول��و���س“ :نرحب جداً
ب ��إب ��رام � �ش��راك��ة م��ع م��ؤ��س���س��ة زايد
ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م لتقدمي
ب��رن��ام��ج ت��دري�ب��ي متميز يف جمال
�صناعة القهوة يف �إم ��ارة �أبوظبي،
والعمل على تنمية فر�ص �أ�صحاب
الهمم يف هذا املجال ،م�شرياً �إىل �أن
برامج �شهادات اجلمعية معرتف بها
دول ًيا يف هذا املجال املتخ�ص�ص ،وهي
اخليار الأف�ضل ملحرتيف القهوة».
و�أ�ضاف“ :ي�سعدنا �أن نكون قادرين
على التعاون مع فريق م�ؤ�س�سة زايد
ال�ع�ل�ي��ا ل�ت�ق��دمي ه��ذه ال�ب�رام��ج �إىل
�أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م يف �أب��وظ�ب��ي ودعم
املتعلمني من جميع الأن ��واع يف كل
مرحلة من مراحل حياتهم املهنية
يف �صناعة القهوة».
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العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
املو�ضوع � :إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  643/2021ا�ستئناف مدين
حمكمة دبي الإ�ستئنافية
امل�ست�أنف �ضدها الثالثة /كار�سون يف �أكويا من داماك
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�ضمن انتدابي خبرياً يف ال��دع��وى امل�شار �إليها �أع�لاه بتاريخ ،28/09/2021
واملرفوعة من ال�سادة� /إبراهيم علي املو�سى للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وكيال عن امل�ست�أنفة /هناء �صربي
�أبوالفتوح حممد علي �ضد ال�سادة  /احلقوق للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وكيال عن كال من امل�ست�أنف �ضدها
الأوىل /داماك كري�سنت للعقارات �ش.ذ.م.م وامل�ست�أنف �ضدها الثانية  /داماك هومز �ش.ذ.م.م  ،امل�ست�أنف �ضدها الثالثة/
كار�سون يف �أكويا من داماك
نحيطكم علما ب�أنه قد مت ندبنا ملبا�شرة الدعوى امل�شار اليها اعاله ،ونظراً للظروف احلالية اخلا�صة بفريو�س كورونا
ومتا�شياً مع التدابري الإح�ترازي��ة التي تتخذها ال�شركة لتحقيق �أعلى م�ستويات ال�صحة وال�سالمة ،ف�إنني �أتوجه
بدعوتكم حل�ضور اجتماع اخلربة و�سماع وجهة نظر �أطراف الدعوى وذلك عرب برنامج التوا�صل االجتماعي (تيم -
 )Teamوفقا للتفا�صيل املبينة �أدناه :اليوم  :اخلمي�س  -التاريخ  - 7/10/2021 :الوقت  02:00 :ظهرا
الرابط https://teams.live.com/meet/95154657243877

املهند�سة� /سيما �أحمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب �أمام املحاكم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -أي كابيتال �شاهر حممد اديب زنداقي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � - SHCEXCIPORB2021 /0000048إ�شكال يف التنفيذ

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�صقور الذهبية للإن�شاءات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003705جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  FUCEXCIPOR2020 /0000072جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � - 1:أي كابيتال � - 2 ،شاهر حممد اديب زنداقي
حيث انه  2021/9/29قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عادل وطارق عثمان العمودي
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 0.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ال�صقور الذهبية للإن�شاءات  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ح�صن املدينة للمقاوالت الفنية
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  16509.0درهم
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  :م�ؤ�س�سة حممد �سليم عبا�سي لبيع و�إ�صالح �إطارات ال�سيارات ملالكها ومديرها
حممد �سليم حممد علم  -العنوان  :الإمارات العربية املتحدة �إمارة الفجرية منطقة بوثان ثوبان
ال�صناعية عقار رقم  c/29عبداهلل على عبد احلفيثي  -هاتف 0507337235 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صنع �سعيد الزعابي للإطارات  -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  61398.50درهم
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.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إخطار عديل

املخطر حممد ح�سنی ادري�س ب�صفته وكيل عن مو�سى عي�سي العامري مبوجب وكاله 2015/1/251098
ب�صفته وكيل عن ايثار ملقاوالت البناء (�ش.ذ.م.م) مبوجب  2021/1/136426العنوان  :دبي  -ديرة -
�شارع �آل مكتوم  -برج الرمي  -مكتب  - 302رقم هاتف 042237666
املخطر اليه /بايونري روود كون�سرتاك�شن اند انفرا�سرتاكت�شر (�ش.ذ.م.م)  -ر�أ�س اخليمة ،منطقة النخيل،
�شارع الرم�س  ،رقم الهاتف  - 072268417 :رقم الفاك�س  ، 077258416هاتف متحرك رقم
� - 0505322782 - 0567703332ص ب 3106
املو�ضوع  :انذار ب�سداد مبلغ � 112.035ألف درهم قيمة �شيك مرجتع
مبوجب تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر �إليها ،قامت املنذر �إليها بتحرير �شيك ل�صالح املنذرة بالرقم
 002371وم�سحوب على م�صرف اخلليجي فرن�سا بقيمة  112035درهم (مائة واثنتا ع�شر �ألف وخم�سة
وثالثون درهم) وعند قيام املنذرة بتقدمي ال�شيك للبنك ارتد لعدم كفاية الر�صيد.
لذلك  ،ف�إننا نخطركم مبا ورد �أعاله وننبه ب�سداد قيمة ال�شيك واملبالغ قيمته � 112.035ألف درهم وذلك
خالل (� 5أيام) خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم هذا االنذار �أو االعالن به .واال �سن�ضطر �أ�سفني �إىل اللجوء �إىل
ال�سلطات املخت�صة واتخاذ كافة االجراءات القانونية مع حتملكم لكافة امل�صروفات والر�سوم والأتعاب والفوائد
املرتتبة على ذلك .بناء على االجراءات املتبعة لديكم  ،ن�أمل اتخاذ �إجراءات التبليغ بجميع مراحلها
املخطر

Monday
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وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن بالن�شر

املرجع 255 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :حممد عظیم الدین ابو طاهر  ,اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %33و ذلك اىل ال�سيد  :كاجي كوتیاب
الدین ازول ا�سالم ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (ال�سهم الف�ضي لرتكيب اجهزة االمن
وال�سالمة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )784187ال�صادرة من
دائرة التنميه االقت�صادية.
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
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8114
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املنذرة� /أطل�س لأجهزة الطب واجلراحة و�أدواتها (�ش ذ م م)
املنذر �إليها  /مركز االنامل الطبي – م�ؤ�س�سة فردية  -رخ�صة جتارية رقم CN-2001240
�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي ومالكها �شم�سه �سلطان علي �سيف املهريي.
مبوجب الإن��ذار رقم � ٢٠٢١ / ١٩٦١٧٨إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبى ف�إنه ومبوجب
هذا الإن��ذار تنبه املنذرة على املنذر �إليه ب�سداد املبالغ امل�ستحقة واملرت�صدة بذمته وال��واردة ب�صدر
هذا الإن��ذار بقيمة �إجمالية وقدرها  130,800دره��م �إماراتي (مائة وثالثون �أل��ف وثمامنائة
درهم) ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ علمها بهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية الالزمة لإلزامه ب�سداد املبلغ املذكور بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية امل�ستحقة عليه من
تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى متام ال�سداد ،ف�ض ً
ال عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري
املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�ضافة �إىل حتميلهما م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية
والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

املنذرة /ا�س .كي .ام .للتكييف ذ.م.م.
املنذر �إليهما � -1 /شركة /ويل جي اند بي الوطنية (���ش .ذ .م .م)  -حتمل رخ�صة اقت�صادية رقم
�� ٢١٨٥٢٧ص��ادرة م��ن دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دب��ي� - 2 .شركة اي وب��ي بر�سكفيد�س و�شركاه
� ��ش.ذ.م.م  -حتمل رخ�صة اقت�صادية رق��م �� ٢٢٤٧٧٦ص��ادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دبي.
مبوجب الإنذار رقم � ٢٠٢١/١٦٧٨٢٧إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه ومبوجب هذا
الإنذار تنبه املنذرة على املنذر �إليهما ب�سداد قيمة الفاتورة امل�ستحقة لها واملبالغ املرت�صدة بذمتهم
والواردة ب�صدر هذا الإنذار بقيمة �إجمالية وقدرها  48,065درهم (ثمانية و�أربعون �ألفاً وخم�سة
و�ستون درهم اماراتي) .وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ علمكم بهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور ،ف�ض ً
ال عن احلجز على كافة �أموالكم
املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�ضافة �إىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة
الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ املدنية

�إجتماع خربة
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اعالن ح�ضور اجتماع خربة باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم  5121/2021مدنى جزئي ال�شارقة

املنذر  /ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو للم�شاريع (ذ .م .م)
املنذر اليها  -1/م�ؤ�س�سة �صقر قري�ش للنقليات العامة
-2حممد عو�ض حممد العولقي
رقم املحرر 2021/1/190664
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون للمنذره نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة
االتى  :ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( 32,000درهم) اثنني وثالثون الف درهم اماراتي قيمة
املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذراليهما بناء على الفواتريوك�شف احل�ساب وذلك خالل خم�سة ايام
من تاريخ االعالن بهذا الإنذار ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة ومنها ا�ست�صدار امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل الفائده و
الر�سوم وامل�صاريف  ،مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة
ولأجل العلم
الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه � :آدم يو�سف �آدم جمعة  -مت انتدابنا كخبري ح�سابي يف الق�ضية �أع�لاه .وبناء عليه ندعوكم حل�ضور
االجتماع الأول للخربة والذي �سيتم عقده يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا يوم اخلمي�س املوافق � 07أكتوبر 2021
من خالل تطبيق ( )ZOOMوفقا للتفا�صيل التالية:
Sayed Saad is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
اجتماع اخلربة يف الق�ضية رقم  5121/2021مدين جزئي ال�شارقة Topic:
Time: Oct 7, 2021 12:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79237691427?pwd=RVpaSUZWTDZsN1JMS HBycGtFbDkvQT09
Meeting ID: 792 3769 1427 - Passcode: qx5K9d
يرجى التف�ضل بح�ضور االجتماع يف التاريخ والوقت املحددين �أعاله.
اخلبري املنتدب /ال�سيد عبد الفتاح علي �سعد
+971504468344
Fattah.sayed@yahoo.com

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :هول مارك انرتنا�شيونال لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  312ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم -
هور العنز �شرق  -هاتف  04-2599055 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
فيلي�ستا لتجارة الهدايا � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/26واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/26
وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���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

ا�سم ال�شركة  :فيلي�ستا لتجارة الهدايا � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رق��م  65ملك ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد ال مكتوم  -الو�صل
 ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص ال��واح��د (ذ م م) رقمالرخ�صة  793644 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1545520 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/26واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني هول مارك انرتنا�شيونال لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  312ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم  -هور العنز
�شرق  -هاتف  04-2599055 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8169
املنذرة  :االوج لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  :م�ؤ�س�سة الق�صي�ص ملقاوالت البناء  -وميثلها  :عبد الرحمن احمد على
دربول ال�شحي �إماراتي اجلن�سية  -ب�صفته املالك واملدير للم�ؤ�س�سة.
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار عديل رقم ()2021/1/200576
ان املنذرة تنذر  /املنذر �ضدها ب�أن ت�ؤدي لها مبلغ وقدره ( 58،118درهم) (ثمانية
وخم�سون الف ومائة وثمانية ع�شر درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمها
هذا الإخطار ،واال �سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة و�إلزام املنذر
�ضدها بالر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى
ال�سداد التام.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8170
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8171

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007340مدين (جزئي)
املدعي عليه  :الوين والو�ساجا جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة � -شارع ال�شيخ �سامل بن
�سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0527075213
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) يف الدعوى املذكورة اعاله ف�إنها قد اقامت الدعوى مطالبة
مبا يلي � :أوال � :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )26624.03ستة وع�شرون �ألفا و�ستمائة و�أربعة
وع�شرون درهم و 52فل�س ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ
ال�سداد التام .ثانيا  :الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور
بجل�سة � 2021/10/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/3

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�أحمد حممد �أحمد ال علي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024216
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد را�شد �صابر ح�سني  -اجلن�سية :باك�ستان ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كمل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :انور عبداللطيف عبداللطيف -
اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (منجرة حممد را�شد �صابر) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )543639ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى .1:تغيري
ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد (ذ،م،م)) .2 ،تغيري اال�سم التجاري
من (منجرة حممد را�شد �صابر) �إىل (منجرة �أنور عبداللطيف (ذ.م.م)) �شركة ال�شخ�ص الواحد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم � 2055/2021/305إ�ستئناف جتاري
املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع الدعوى  :مذكرة �شارحة لأ�سباب ا�ستئناف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  1716ل�سنة 2021
جتاري جزئي بتاريخ 2021/6/29
م�ست�أنف  :جمموعة العقيلي � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -برج الأوبروي  -طابق  - 11مكتب 1104
وميثله � :صالح الدين �شهداد وايد البلو�شي
املطلوب �إعالنه  :علي بن حممد بن مبارك اخلالدي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1716جتاري جزئي.
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/10/13ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

املخطر �إليها � /شركة الأنوار الكهربائية ذ.م.م

ELECTRICAL LIGHTING COMPANY W.L.L.

تنذر املنذره �إىل املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ ( 149,805,39درهم مائة وت�سعة واربعون
الف وثمامنائة وخم�سة درهم و 39فل�س ال غري) ملوكلتنا املخطره � /شركة الأنوار الكهربائية
ذ.م.م وال��ذي ميثل قيمة املبلغ املرت�صد كمديونية بذمتكم ،والثابت بالك�شوفات والإنذارات
املر�سله اليكم وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإعالن �إعماال وتطبيقا ل�صريح
لقانون االجراءات املدنية  ،و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية جتاهكم
حلفظ حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024256
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ح�سنی ابراهیم احمد حممد  -اجلن�سية  :الإمارت ،يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد ح�سن حجازي  -اجلن�سية� :سوريا ،يف الرخ�صة
امل�سماه (دار الفن ل�صناعة االبوHب) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )739759ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد (ذ.م.م))،
 .2تغيري الإ�سم التجاري من (دار الفن ل�صناعة االبواب) �إىل (دار الفن ل�صناعة االبواب (ذ.م.م)) �شركة
ال�شخ�ص الواحد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية

الكاتب العدل
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024323
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد يا�سني نور حممد  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %80يف الرخ�صة امل�سماه (الغريب لت�صليح عادم و براد ال�سيارات) ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )608432إىل ال�سيد  /حممد �شهاب الدين
عبداملناف من�صى – اجلن�سية بنغالدي�ش ،ال�سيد  /حممد حكيم حممد عبداحلی من�شى – اجلن�سية بنغالدي�ش
 يرغب يف البيع والتنازل عن  %19من كامل ح�صته البالغة  %20يف الرخ�صة امل�سماه (الغريب لت�صليحعادم و براد ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )608432إىل
ال�سيد  /حممد �شهاب الدين عبداملناف من�صى  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،تعديالت اخرى  :تغري اال�سم التجاري
من الغريب لت�صليح عادم و براد ال�سيارات اىل الغريب لت�صليح الدرجات الهوائية و النارية .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()8161/2021

وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية

املخطرة � /شركة حممد عبد اهلل حاجي يو�سف خوري و�شركاه ذ.م.م

MOHD ABDULLA HAJI YOUSUF KHOORY & CO L.L.C

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -أي كابيتال �شاهر حممد اديب زنداقي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � - SHCEXCIPORB2021 /0000048إ�شكال يف التنفيذ

�إىل املحكوم عليه � - 1:أي كابيتال � - 2 ،شاهر حممد اديب زنداقي
حيث انه  2021/9/29قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عادل وطارق عثمان العمودي
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 0.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

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

دائرة التنمية االقت�صادية

من املخطرة � /ساين تريد  -ذ.م.مSIGN TRADE - LLC .
بوكالة املحامني  /د .عبد اهلل ال�سعيدي واحمد البدواوي وحمد ال�سعيدي
�إىل  :املخطر �إليه  /اد�س ان برومو�س لالعالن  -م�ؤ�س�سة فردية
 ADS N PROMOS ADVERTISINGوميثلها ملكها ومديرها ال�سيد � /إبراهيم يو�سف
�إبراهيم ح�سن القالف النعيمي � -إماراتي اجلن�سية
تنذر امل�ن��ذره �إىل امل�ن��ذر �إليها ب���ض��رورة ��س��داد مبلغ ( 130,900دره��م مائة وث�لاث��ون الف
وت�سعمائة درهم ال غري) ملوكلتنا املخطره � /ساين تريد ذ م م  ،والذي ميثل قيمة املبلغ املرت�صد
كمديونية بذمتكم  ،والثابت بالك�شوفات والإن��ذارات املر�سله اليكم وذلك خالل �سبعة �أيام من
تاريخ ا�ستالمكم هذا الإعالن �إعماال وتطبيقا لقانون االجراءات املدنية  ،و�إال �سن�ضطر �آ�سفني
التخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية جتاهكم حلفظ حقوق موكلنا
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007330مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ایودیلی اولو�سجون ایجی
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0581760139
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�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.
�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )19456.51ت�سعة ع�شر �ألفا و�أربعمائة و�ستة وخم�سون درهم و
 51فل�س ،والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام- .الزام
املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .حرر بتاريخ 2021/10/3

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة ابراهيم الهرمودي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024165
تنازل /بيع

املنذرة /بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة (�ش ذ م م)
املنذر �إليها /مطعم اوليف�س
ت ��ود امل �ن ��ذرة �أن ت�ن�ت�ه��ي �إىل ع�ل��م امل �ن��ذر �إل �ي �ه��ا ب �� �س��داد امل��دي��ون �ي��ة ال �ب��ال��غ قدرها
 152,222,00درهم (مائة �إثنان و خم�سون �ألف و مائتان اثنان وع�شرون درهم)
مع الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا خالل مدة �أق�صاها ( 5خم�سة) �أيام من
تاريخ ن�شر هذا الإنذار ،و يف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة
ف�ستبادر امل�ن��ذرة �إىل رف��ع الأم��ر �إىل املحكمة املخت�صة و ات�خ��اذ كافة الإج ��راءات
القانونية �ضدكم مع حتميلكم الأتعاب و ر�سوم التقا�ضي.
الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /نلميني جينيفنفي �سمبا روما � -سريالنكية
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة (� )%90إىل ال�سيدة
 /مادهوليكا رای مانوج �سينغ  -هندية اجلن�سية  ،يف الرخ�صة با�سم ((مركز الر�شا
الطبي)) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم )553836( :
�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4998/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
 207/2021/2945تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 5903/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ات�ش  2ايه جى لالدارة املن�شات � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /شم�س الدين فاالمبارامبيل
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )82740درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1سهيل احمد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 452,241
درهم (اربعمائة اثنان وخم�سون ومائتان واحد واربعون درهما) والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ
يف  2020/5/5وحتى ال�سداد التام كما �ألزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإعالن � :سعود عبداهلل احمد ح�ضوب ال�شحي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :علي �سعيد حممد ال�سعدي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 2021/8/5ب��ال��زام املدعى عليه ب ��أن ي ��ؤدي للمدعي مبلغ  150000دره��م فقط مائة
وخم�سون الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2021/7/28وحتى متام
ال�سداد  ،مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده -1/ديجيتال م��ى ن��ورث افريكا ���ش ذ م م -2كومرتونك�س ���ش ذ م م
ب�صفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية ديجيتال مى نورث افريكا �ش ذ م م -3حممود رحيم
زاده ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية ديجيتال مى نورث افريكا �ش ذ م م  -جمهويل حمل
االقامة .مبا ان الطالب التنفيذ /بنك ملي ايران  -قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1752219.13درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/294عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فريدريك �شلينجري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/5يف الدعوى املذكورة
�أع�لاه بالزام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية ( 510,724دره��م) والفائدة بواقع %9
�سنويا على املبلغ املق�ضى به من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام كما الزمته
امل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .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.

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/192عقاري جزئي

يف الدعوى رقم � 5945/2021/60أمر �أداء

املنظورة يف � :أوامر الأداء و�إنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إ�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  425000درهم مع الفائدة
القانونية  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  2021/7/1ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :مايا خالد عالء الدين
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي الروية  -دبي� -شارع ند ح�صة  -مبنى برج اي تي بالزا � -شقة 313
املطلوب �إعالنه  -1 :طارق مدحت حممد ال�شال � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :ال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي قيمة ال�شيك ال��واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ
( 425.000درهم) والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف  2021/9/23وحتى
متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت املحكمة ما زاد على ذلك من
طلبات .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

يف الدعوى رقم � 6164/2021/60أمر �أداء
املنظورة يف � :أوامر الأداء و�إنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  63.000درهم بالإ�ضافة اىل الفوائد
القانونية بواقع  %5من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد احلا�صل يف �شهر �أكتوبر  2019وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :حمد م�سعود علي امل�سلم
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنى  -برج بلو باي � -شقة الطابق  - 4مكتب 406
املطلوب �إعالنه � -1 :سهيل احمد خان حممد ايوب خان � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/9/22بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعي قيمة ال�شيك الواردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ( 63.000درهم) والفائدة القانونية بواقع %5
�سنويا من تاريخ املطالبة يف  2021/9/19وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت املحكمة ما زاد علي ذلك
من طلبات .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

�إخطار عديل
برقم املحرر 2018/0022228

�إخطار عديل
برقم املحرر 2018/79496

املخطـر :ال�سيد� /ستي�ش كومار ممبارامات �سوبرامات �سوبرامانيان  -اجلن�سية  :الهند
و�أحمل هوية �إماراتية رقم ( - )784196508694062ب�صفتي �شريك و مدير يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة طالئع
اخلليج التجارية) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة رقم ( - )534258العنوان  :ال�شارقة �صناعية 17
�شارع مليحة  -الهاتف 0553667526 :
املخطر �إليه :ال�سيد /خالد حممد حمدان بن خادم النعيمي  -اجلن�سية :االمارات ،و يحمل هوية اماراتية رقم
 - 784198230518791ب�صفتي وكيل خدمات يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة طالئع اخلليج التجارية) ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة ( )534258العنوان  :ال�شارقة  - 0507299999الهاتف :
مو�ضوع الإخطار� :إخطار للح�ضور لدى دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة
الوقـائـع  -:حيث �أن املخطر �إليه وكيل خدمات يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة طالئع اخلليج التجارية) ال�صادرة من الدائرة
الإقت�صادية يف �إمارة ال�شارقة برقم رخ�صة(- )534258وحيث �أن املخطر �إليه ميتنع عن احل�ضور للتوقيع على الأوراق
اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات �آخر لدى الدائرة الإقت�صادية - ،وعليه ف�إن املخطر يرغب ب�أخطار
املخطر �إليه باحل�ضور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على الأوراق اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات
�آخر للرخ�صة املذكور �أعاله .لذلك  ،يخطر املخطر على املخطر اليه للح�ضور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على خروجه
من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات �آخر للرخ�صة رقم( )534258خالل � 7أيام من تاريخه والإ �سي�ضطر �أ�سفاً �إىل �إتخاذ
الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرتام،

الكاتب العدل

حماكم دبي

املخطـر  :حمد �أحمد حممد اجل�سمي  -جزر القمر اجلن�سية  ،و�أحمل بطاقة هوية رقم ()784198469079390
العنـوان  :عجمان  -الرو�ضه  -هاتف رقم )971508887454( )971555602030( :
املخطر �إليه  :حممد �أحمد حممد عقيل  -جزر القمر اجلن�سية  -العنـوان  :ال�شارقة � -سوق احلراج  -معر�ض �سماء ال�شارقة لل�سيارات
هاتف رقم ()0502110244( )0529109109( )0506446039
مو�ضوع الإخطار  :بدفع قيمة ال�شيكات  -الوقـائـع  -:حيث �أن املخطر اليه حرر �شيكات وبياناتهم كالتايل :
� 1شيك رقم ( )227299بقيمة ( )8,000درهم بتاريخ ()10/03/2017
� 2شيك رقم ( )227300بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/04/2017
� 3شيك رقم ( )227301بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/05/2017
� 4شيك رقم ( )227302بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/06/2017
� 5شيك رقم ( )227303بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/07/2017
� 6شيك رقم ( )227304بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/08/2017
� 7شيك رقم ( )227305بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/09/2017
� 8شيك رقم ( )227306بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/10/2017
� 9شيك رقم ( )227307بقيمة ( )5,000درهم بتاريخ ()15/11/2017
ال�شيكات حمرره ل�صالح املخطرو هذه ال�شيكات م�سحوبه على (بنك دبي الإ�سالمي) و ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب .وحيث �أن املخطر �إليه
يرف�ض �سداد قيمه ال�شيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية .وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات
ب�ضرورة يف فرتة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده .وعليه يلتم�س املخطر
من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.
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العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1735/2019/209تنفيذ عمايل

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1312/2021/322ا�ستئناف عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  2811/2018عمايل
جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ بها وقدرها ( 198,542درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جوجو فارغي�س  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة -
�شارع امللك في�صل  -مبنى بناية املجاز تاور � -شقة رقم  701بجانب مطعم ماكدونالدز
املطلوب �إعالنه  -1 :م�ست�شفى الي��ف الي��ن � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده .مو�ضوع
الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة االر�ض رقم
 247الكائنة يف منطقة الوقة االوىل  -وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم
مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2021/9/30

رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد قمر الزمان حممد ادري�س  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 722,657
درهم (�سبعمائة اثنني وع�شرون الف و�ستمائة �سبعة وخم�سون درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع
� %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد التام ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات
والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .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

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع الدعوى  :بالزام امل�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للم�ست�أنف مبلغ وقدره 9,055,666.00
درهم والفائدة القانونية للمبلغ املحكوم به بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى .مع الزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة على درجتي التقا�ضي.
م�ست�أنف  :حممد طاهر ر�شيد  -عنوانه  :دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة � -إم��ارة دب��ي �� -ش��ارع بني يا�س  -بناية
امل���ص��رف  -مكتب رق��م  1407ه��ات��ف  0557476000رق��م م�ك��اين  2598492686ال�بري��د الإل �ك�ت�روين -
 - aliibrahimadvocates1@gmail.comوميثله  :علي �إبراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :رويف للعقارات � -ش ذ م م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/806عقاري جزئي.
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الإثنني املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
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العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1355/2021/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1339/2021/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1336/2021/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  2443/2021/305ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1096/2021عقاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه � :إم��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امليزانني  -مكتب رق��م  - 9هاتف
 - 0506767616بريد الكرتوين  - INFO3@OMALC.AEمكاين 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :ف�ؤاد م�سعي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1096عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1045/2021عقاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه � :إم��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امليزانني  -مكتب رق��م  - 9هاتف
 - 0506767616بريد الكرتوين  - INFO3@OMALC.AEمكاين 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :ح�سن بن حممد علي العبداهلل ال ثاين � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1045عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  999/2021عقاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه � :إم��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امليزانني  -مكتب رق��م  - 9هاتف
 - 0506767616بريد الكرتوين  - INFO3@OMALC.AEمكاين 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :رافيا بيكم � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  999/2021عقاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
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املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
م��و��ض��وع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  542/2019جت��اري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف � :سليمان ابراهيم عبداهلل احلديثي  -و�آخرون
عنوانه  :اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض وعنوانه املختار �إمارة دبي بردبي �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي
املايل العاملي املبنى رقم  3الطابق  6مكتب  605رقم مكاين 2682589680
وميثله  :خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  :مازن بهاء ممدوح النابل�سي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم  /ال�صادر بالدعوى رقم  542/2019جتاري كلي
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2021/11/21ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 4/ 10/ 2021 Issue No : 13357

Date 4/ 10/ 2021 Issue No : 13357

Date 4/ 10/ 2021 Issue No : 13357

Date 4/ 10/ 2021 Issue No : 13357

Real Estate Summary 294/2021/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Frederic Schlienger
Unknown place of residence
The prevailing party / Aqaar Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 05-05-2021
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the
plaintiff an amount of (AED 510,724) and the interest of 9% per
annum on the verdict amount from the judicial claim date until the
full payment, ordered him to pay the expenses and Three Hundred
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is
issued in absentia and may be appealed within thirty days from the
day following publishing this service. The verdict is issued in the
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

In case No. 542/2021/18 Real Estate Partial
To the losing parties : 1- Kamil Khan Ansar Ali Khan
2- SYNDICATE DEVELOPER LIMITED
Unknown Address
The prevailing party : Iram Anwar
We hereby notify you that the court has rendered judgment in the
hearing dated 25/8/2021 in the aforementioned case in favour of/
Iram Anwar as follows: 1- To terminate purchase agreement of unit
No. 315 located at Magnolia Project in Jumeirah Village, Dubai, on
plot No. JVT03GMRA004; oblige severally and jointly defendants
to pay the plaintiff amount of AED 375,225.30 along with legal
interest of 5% as of the claim date till full payment. 2- Oblige the
defendants to pay expenses, fees and AED 500 against the attorney's
fees. The judgment was rendered in the presence of the defendants
and may be appealed within thirty (30) days from the next day of
publishing this notification.

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007330, civil (partial
To the defendant: Ayodele Olusegun Ige, Place of residence: Sharjah Al Azra area
Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building,
phone no: 0581760139 You are assigned to attend the session on 12/10/2021 in front
of the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office
No. (Case Manager Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit
a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication in both Arabic and English language,
in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
The claim: Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (19456.51
dirhams) Nineteen thousand Four hundred and Fifty-six dirhams and fifty-one fils
with legal interest of 12% from the date of claim until the full payment date Obligating
the defendant to pay the fees and lawyer expenses.
Judicial Services Office
Aysha Ibrahim Al Harmoudy

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007340, civil (partial
To the defendant: Alone Walusaga, Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh
Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Phone
no: 0527075213
Notification of Publication in both Arabic & English Language
As per the claimant request / Sharjah Taxi L.L.C, in the case mentioned above, they
claimed the following: - Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of
(26624.03 dirhams) twenty six thousand six hundred and twenty-four dirhams and
three fils with legal interest of 12% from the date of claim until the full payment date
- Obligating the defendant to pay the fees and lawyer expenses.
You are assigned to attend the session on 17/10/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
)Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Ahmad Muhamed Ahmad Al Ali
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Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1336- Real Estate
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 999/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Rafia Begum Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 999/2021
Real Estate Summary. The hearing of Tuesday 12-10-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by
Abdurrahman Ibrahim Shamsuddin

Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1354- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1037/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Mohammed Mukhtar M A Shah Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1037/2021
Real Estate Summary. The hearing of Thursday 14-10-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by
Hamda Jumaa Ahli

Real Estate Summary 192/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Mohammad Qamaruz Zaman Mohammad Idris
Unknown place of residence
The prevailing party/Real Estate Investment Public Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 722,657 (Seven
Hundred Twenty Two Thousand Six Hundred and Fifty Seven Dirhams) and the
legal interest thereon of 9% per annum from the judicial claim date until the full
payment, rejected other claims and ordered him to pay the charges, the expenses
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and
may be appealed within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
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Date 4/ 10/ 2021 Issue No : 13357
Real Estate Summary 252/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Sohail Ahmed
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 09-07-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED
452,241 (Four Hundred Fifty Two Thousand Two Hundred and Forty One
Dirhams) and the interest of 9% per annum from 05-05-2020 until the full
payment, ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred
Dirhams as attorney's fees and rejected other matters. The verdict is issued
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai,
and is read in public.
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اعالن بالن�شر
 7235/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 7101/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2021/3298تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/انفنيتى نوبل لالن�شاءات �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة �أك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجل��اه��زة مملوكة
لأك�سيد ال�صناعية ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )107410.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة االمارات ملقاوالت الطرق  -حمر عني والذيب ذ.م.م  -فرع
دبي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة بن �سيفان ملقاوالت البناء ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )211437.94درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كمران مالك جافيد ب�شري  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1600420.90درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/77عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1خالد عبدالكرمي حممود ح�سن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/26يف الدعوى املذكورة
اعاله بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )127.529درهم والفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .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 دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  5/2021/375ا�ستئناف �أمر على عري�ضة �شرعي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/مياده عو�ض عبدال�سالم النفيلي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /حممد احمد ر�ضوان عبداملغيث  -وميثله  :خالد كلندر عبداهلل
ح�سني  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم /وحددت لها جل�سه
يوم االربعاء املوافق  2021/10/13ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
يف مبنى الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
 542/2021/18عقاري جزئي

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5931/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
ط��ال��ب الإع�ل�ان  :م�صرف الأم� ��ارات الأ��س�لام��ي  -م�ساهمة ع��ام��ة � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه � -1 :سلمى عبد اهلل حممد �سعيد اخلطر � -صفته بالق�ضية :
منفذ �ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم
بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( )359533دره��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

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  790/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )4307.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :رفيعه عبداهلل حممد �سعيد املال
عنوانه:االمارات  -االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأبراج باي �سكوير
بناية رقم  12الطابق الثالث مكتب رقم  - 303/304مكاين2687286633:
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم كت�شاب بوليفارد �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )4307.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/353:جتاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:اال�ست�شاريون ات�ش ا�س
ع �ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -دب��ي �� -ش��ارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى مبنى انرتكيول
انرتنا�شيونال � -شقة امليزانني  - m4خلف ادارة مرور الرب�شاء
املطلوب �إعالنه  -1 :ايديل كون�سبت للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب� �ت ��اري ��خ 2021/9/27:يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /اال�ست�شاريون ات�ش ا�س بي�صرح طبقا لالجراءات  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  136/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن الفيال رقم  , 20الينابيع � , 8شارع  , 4على قطعة
االر�ض  3565رقم املبنى  , 193نوع  , M4امل�ساحة  96/1.985قدم مربع  ,دبي  ,واحلكم لطالب التنفيذ بكافة
طلباته يف الالئحة والر�سوم واالتعاب وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -دوان تاون  -منطقة برج خليفة اعمار ا�سكوير  -برد ات�ش ا�س
بي �سي � ,ص.ب , 66:دبي  -وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :في�صل افتخار خان افتخار احمد خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (نوع العقار فيال  -املنطقة
تالل االم��ارات الثالثة  -رقم االر�ض  - 3565رقم املبنى  - 193امل�ساحة  1.985/96قدم مربع) كما نعلنكم
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )2160000درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ
اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االج��راءات املدنية مع
مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4657/2019جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )919250درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة كوين ميدل اي�ست ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -برج بيورا � -شارع اخلليج التجاري  -داون تاون  -الطابق 31
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة جلف تكنيكال كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/30:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )919250دره��م خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع وهي عبارة عن قطعة ار���ض رقم  368منطقة
اور�سان  4العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات للمادة رقم  152/2من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية رقم  75ل�سنة  2018وتعديالته  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )3يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
 2230/2021/11مدين جزئي
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم
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املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )20970.30دره��م والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي مركز دبي امل��ايل العاملي  -املبنى رقم  3الطابق  6مكتب رقم
 - 605الرقم املكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :فيكرام بي �شيتي � -صفته  :مدعي عليه  -وعنوانه:يعلن عن طريق االر�شاد
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/10:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ع�شرين الف وت�سعمائة و�سبعني درهم وثالثني فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021/9/2وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم من االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66
من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبلغكم بالفرار.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /طارق حممد ناجي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9يف الدعوى املذكورة ل�صالح/
امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ مقداره
( )577.575درهم خم�سمائة �سبعة و�سبعون الف وخم�سمائة خم�سة و�سبعون درهما  -والفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ يف 2020/3/5:وحتى ال�سداد التام كما الزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذل��ك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3102/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يدفعا مبلغ وقدره ( )180.000درهم ومبلغ
( )25.000درهم تعوي�ضا عن ال�ضرر املادي واملعنوي والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام والزامهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيله �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -احلمرية  -ملك �سلطة موانئ دبي � -شارع اخلليج  -مبنى اجلمارك  -الطابق الثاين
 مكتب رقم 236املطلوب �إعالنه  -1 :جميل عبد الرزاق للتجارة العامة ذ.م.م � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يدفعا
مبلغ وقدره ( )180.000درهم ومبلغ ( )25.000درهم تعوي�ضا عن ال�ضرر املادي واملعنوي والفائدة بواقع
 %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة -وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/5ال�ساعة � 08.30ص 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

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 585/2021/361:ا�ستئناف �أمر اداء
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م� 2021/2248:أمر اداء والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي  -مبنى بناية بنك دبي التجاري  -بجوار
ديره �سيتي �سنرت  -وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :جاري اينكارنا�سيون جوفارا � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله اال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/29ال�ساعة
� 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2311/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل املدعي عليه  -1 :احمد ماجد ا�سعد ال�شيخ ح�سن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :االحتاد الوطني � -شركة ال�ضمان العامه لل�شرق االدنى
وميثله � :سمري حليم كنعان
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ()19.740
درهم ت�سعة ع�شر الفا و�سبعمائة واربعون درهما  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/7ال�ساعة � 09:00صباحا مكتب ادارة
الدعوى 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.

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5803/2021/60:امر اداء

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حكم بالن�شر
 115/2020/18عقاري جزئي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4054/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/لعيونك للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م  -2حممد عمران حممد
�شريف  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )51538.74درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 1358/2021/305:ا�ستئناف جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /كامل خان ان�صار علي خان � -2سينديكيت ديفيلوبرليمتد
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :أرم �أنور
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/25يف الدعوى املذكورة ل�صالح/
�أرم �أن��ور -1ف�سخ اتفاقية �شراء الوحدة رقم  315الكائنة مب�شروع ماغنوليا  -بقرية اجلمريا
بامارة دبي  -قطعة االر�ض رقم JVT03GMRA004:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم
بينهما بان ت�ؤديا للمدعي مبلغ ( )375.225.30درهم للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف و
 500درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 7247/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7295/2021/207تنفيذ جتاري

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2132جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2453126.43درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
عنوانه:ابوظبي  -البطني  -ب�ج��وار امل�صرف امل��رك��زي وحمله املختار/مكتب خلفان الكعبي للمحاماه
واال�ست�شارات القانونية دبي  -بردبي  -عود ميثاء  -بناية عودميثاء  - 99الطابق الثاين  -مكتب 204
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد يو�سف كرمي عي�سى حممد املازم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )2453126.43درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2491/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
م��و� �ض��وع اال��س�ت�ئ�ن��اف � :إ��س�ت�ئ�ن��اف احل �ك��م يف ال ��دع ��وى اال��ص�ل�ي��ة ف�ق��ط ال �� �ص��ادر يف الدعوى
رقم 2485/2018:جتاري كلي  ,والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بيه �سي �سي م.م.ح  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -املنطقة احلرة جبل علي  -بناية مكاتب جفزا بلوك  - Dبناية رقم  18مكتب
رقم ��� - 501ص.ب - 17473:هاتف رق��م - 048830063:فاك�س رق��م - 048830064:هاتف متحرك
رقم - 0557909785:مكاين - 1125866:وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سماعيل اجلعبي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2485/2018:جتاري كلي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5932/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1361جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )94.201.12درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي  -مدينة دب��ي الطبية � -شارع ع��ود ميثاء  -مبنى رقم
 - 16الطابق الثالث
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد را�شد عبداهلل را�شد لوتاه � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )94201.12درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم  2540/2021/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع اال�ستئناف :
طالب الإعالن -1 /بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف
وميثله  :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :بنتا كري خلدمات املرافق ال�صحية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية
 :م�ست�أنف �ضده  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رق � ��م 2020/874:جتاري
كلي .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/3ال�ساعة � 10.00ص بقاعة
التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن بالن�شر
 4463/2021/60امر �أداء

العدد  13357بتاريخ 2021/10/4
اعالن بالن�شر
 4569/2021/60امر �أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5926/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 1543/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )287532.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جمال �صبحي �سالمه القريوتي
عنوانه:خارج الدولة (الكويت) وحمله املختار امليدور للمحاماة والكائن يف:ام��ارة دبي  -الكرامة  -بناية
الوليد للعقارات/الطابق اخلام�س مكتب  - 506رقم مكاين2971793616:
املطلوب �إعالنهم  -1 :حممد خليل �صالح دب�ش  -2النجمة ال�ساطعة لرتكيب االملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م
� -3شم�سو حممد حممد � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )287532.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما  -1 :مطعم بكنك  -2يوجي ماداثيل �ساجد
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:أ�شرف بوثياداث كونهايل حاجي
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/7/16:بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن
للمدعية مبلغ (ثالثمائة الف دره��م) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2016/11/5وحتى مت��ام ال�سداد وبالزامهما بامل�صروفات ومببلغ ال��ف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهما � -1 :شهناز ح�سني �سقنيجر �صالون  -2جا�سيتا اوندين فيجياي اوندين
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�شخ�صية
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/5:بالزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعية قيمة ال�شيكات الواردة تفا�صيلها بالطلب مببلغ ( )93.981درهم ثالثة وت�سعون الفا
وت�سعمائة وواحد وثمانون درهم اماراتي  -والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
يف 2021/6/24:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات
,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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ثقافة وفنون

Monday

زايد للدرا�سات ينظم حما�ضرات و�أم�سيات �شعرية

•• ابوظبي-الفجر:

ن�ظ��م م��رك��ز زاي ��د ل �ل��درا� �س��ات وال �ب �ح��وث التابع
لنادي تراث الإمارات حما�ضرة م�ساء يوم ال�سبت
بعنوان “�صياغة ال�سيوف واخلناجر التقليدية
يف الإمارات” حت��دث��ت فيها امل�ست�شارة حليمة
عبداهلل را�شد حممد ،وج��اءت املحا�ضرة �ضمن
ال�ب�رن��ام��ج ال �ث �ق��ايف جل �ن��اح ال� �ن ��ادي يف املعر�ض
ال��دويل لل�صيد والفرو�سية ،ال��ذي ينظمه نادي
�صقاري الإمارات برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئي�س نادي �صقاري الإمارات ،يف الفرتة من 27
�سبتمرب حتى � 3أكتوبر مبركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
حتدثت حليمة عبد اهلل عن جتربتها يف جمال
ال�ت��وث�ي��ق حل��رف��ة ��ص�ي��اغ��ة ال���س�ي��وف واخلناجر هما “�صياغة ال�سيوف واخلناجر التقليدية يف
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،ال �سيما �أن الإمارات” ،و”خنري وكتارة من الإمارات».
�أ��س��رت�ه��ا ظ�ل��ت تعمل يف ه��ذا امل �ج��ال لأك�ث�ر من وق��دم��ت ت�ع��ري�ف�اً لأن� ��واع اخل�ن��اج��ر امل��وج��ودة يف
� 150سنة ،حيث �ألفت يف ه��ذا املو�ضوع كتابني الإم � ��ارات ،وم��وا��ص�ف��ات ك��ل ن��وع وت��اري�خ��ه ،مثل

“اخلنري ال�ساحلي” و”اخلنري املرتو�س”
و”اخلنري ال�شمايل” وغ�ي�ره ��ا ،ك�م��ا حتدثت
عن �أوج��ه الت�شابه واالخ�ت�لاف بني اخلناجر يف
الإمارات والدول املجاورة.
وتناولت املحا�ضرة �أي�ضاً �أج��زاء اخلنجر ومواد
�صناعته و�أنواع النقو�ش التي تو�ضع عليه واملعادن
النفي�سة التي يتم بها تزيني اخلنجر ،و�أ�شارت �إىل
�أن كل جزء من �أجزاء اخلنجر يك�شف مدى ت�أثري
احل�ضارات الأخ��رى على �صياغة اخلناجر وهو
ال على ات�ساع العالقات قدمياً
ما اعتربته دلي ً
بني الإمارات وعدة دول يف �آ�سيا و�أفريقيا.
وك ��ان امل��رك��ز ق��د ن�ظ��م ي��وم اخل�م�ي����س الثالثني
من �سبتمرب حما�ضرة بعنوان “توثيق الرتاث
وال �ت��اري��خ ع�بر ال�ف��ن الت�شكيلي” حت��دث فيها
الت�شكيلي حم�م��د اال��س�ت��اد والت�شكيلية �أ�سماء
الهاملي ،حيث دع��ا اال�ستاد �إىل رع��اي��ة مواهب
الأطفال منذ وقت مبكر وتطويرها ،كما حتدث
عن �أهمية الكادر الوطني يف جماالت التوثيق.
وط��ال��ب اال��س�ت��اد م��ن ي�سافر للخارج بالتم�سك

بعاداته وتقاليده و�أن ينقل ال�صورة احلقيقية
ل �ب�لاده وت�ق��دم�ه��ا وح���ض��ارت�ه��ا لتغيري ال�صور
النمطية غري احلقيقية وغري املواكبة املوجودة
لدى بع�ض ال�شعوب .كما دعا للبناء على الإرث
وال�ع��ادات والتقاليد يف املدار�س الفنية املختلفة
و�إىل اال� �س �ت �ن��اد ع �ل��ى ال���ش�خ���ص�ي��ة ال��وط �ن �ي��ة يف
االبتكار.
وحتدث عن جتربة برنامج “يف عيونهم” الذي
�أنتجته هيئة ال�شارقة للإعالم الذي تقوم فكرته
على ر�سم املعامل الرتاثية والتاريخية ،داعياً �إىل
تعميم ال�ت�ج��رب��ة يف بقية �أج ��زاء ال��دول��ة وذلك
لإ�سهام مثل ه��ذه ال�برام��ج يف التعريف مبعامل
الإمارات داخلياً وخارجياً.
�أما �أ�سماء الهاملي فتناولت جتربتها يف التوثيق
ال�ت��ي ب��د�أت�ه��ا منذ �أك�ث�ر م��ن �سنتني ب��دءاً بر�سم
ال ��دالل القري�شية وال �ت�راث ال �ع �م��راين ،ودعت
الت�شكيليني الإم��ارات�ي�ين �إىل توحيد جهودهم
لتوثيق ال�تراث والتاريخ بالر�سم بالتعاون من
الباحثني يف التاريخ وبرعاية حكومية.

وحتدثت الهاملي �أي�ضاً عن دور الر�سم ومكانته
ع�بر ال �ت��اري��خ ،ق�ب��ل �أن ت�ت�ن��اول م�ع�ن��ى التوثيق
والوثيقة و�أنواعها ،ال�سيما الوثيقة املر�سومة،
وطرحت ع��دة �أ�سئلة تتعلق بالوثائق املر�سومة

عن ال�ساحل املت�صالح قدمياً،
من ر�سمها ومل��اذا ر�سمت وم��ا حما�سن وم�ساوئ
بع�ضها؟ قبل �أن تتحدث عن امل�صداقية �أو ت�أثري
�شخ�صية ال��ر��س��ام ،م�شددة على �أهمية الوثائق
املر�سومة للأجيال القادمة.
كما نظم امل��رك��ز ي��وم اجلمعة الأول م��ن �أكتوبر
�أم�سية �شعرية بعنوان “و�صف الطري واملقنا�ص”
� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا � �ش��اع��ر امل �ل �ي��ون ��س�ي��ف املن�صوري
وال�شاعر حممد بن يعروف املن�صوري و�أدارها
الإعالمي م�سلم العامري ،و�ألقى فيها ال�شاعران
ع��دداً من الق�صائد التي كان مو�ضوعها ال�صيد
بال�صقور وو�صف الطري واملقنا�ص وكل ما يت�صل
بال�صقارة.
وحققت الأم�سية ال�شعرية تفاع ُ
ال كبرياً من قبل
اجلمهور احلا�ضر ال�سيما �أنها ت�ستعيد الرتاث
ال�شعبي للقن�ص ال��ذي ارتبط ارتباطاً مبا�شراً
بحياة العرب فوثقوه يف �أ�شعارهم التي قيلت يف
رحالت القن�ص وو�صف املقنا�ص والطري ورثاء
�صقورهم عند موتها �أو �ضياعها.

املج ّمع الثقايف يعلن �أ�سماء الفائزين يف برنامج �إنتاج �أعمال الفنون الأدائية لعام 2021
امل�شاركني يف الن�سخة الأوىل من برنامج �إنتاج م ��ن خ�ل�ال ال�ب�رن ��ام ��ج� � ،س � ُي �ت��اح امل �ج ��ال �أم ��ام
•• �أبوظبي-الفجر:
�أعمال الفنون الأدائية ،والذي ُيقدم للفائزين امل�شاركني فر�صة ح�صرية لإن�ت��اج م�سرحيات
�أعلن املج ّمع الثقايف الذي تديره دائرة الثقافة ال�ستة ع�شر الدعم واملوافقة الالزمني لإنتاج �أو ا�ستعرا�ضات فنية �أو �ألبومات مو�سيقية� ،أو
غريها من الفنون الأدائية،
وال���س�ي��اح��ة � -أب��وظ �ب��ي ع��ن �أ� �س �م��اء الفنانني ومتويل �إبداعاتهم الفنية.
ً
و��س�ي�ت��م ع��ر���ض �أع �م��اال خم �ت��ارة م��ن �إبداعات
الفنانني ال�ستة ع�شر خالل الربنامج املو�سمي
للمج ّمع الثقايف.
متخ�ص�صة ب��اخ�ت�ي��ار الفائزين
وق��ام��ت جل�ن��ة
ّ
ال�ستة ع�شر،
وهم :عبد الهادي �أبو نحلة� ،أحمد احلو�سني،
�أحمد العطار� ،أوتو�سرتاد ،ب�شار زركان ،ب�شرى
وي��زغ��ان ،دا ك��ودا مو�سيقا (�إبراهيم اجلنيبي،
هناء بوخري�س وكولتون ل�سرت) ،في�صل امللك،
هار�شيني كاروناراتني مع كارلو�س بايز و�آرثر
دي �أول�ي�ف�يرا ،خالد الربغوثي ،حممد عالم،
ن��و���ش �أن ��ان ��د ،ر� �ش��ا ب � ��ارود ،ر� �ض ��وان مريزيغا،
�شريين �سيف و�أور�سوال برينات جالوت�شا .كما
�سي�ست�ضيف امل�ج� ّم��ع ال�ث�ق��ايف ال�ف�ن��ان فرناندو
ل��وب�ي��ز وم���س��رح ي��ا���س �ضمن ب��رن��ام��ج الإقامة

فر�صا وظيفية طويلة الأج��ل ،ف�ض ً
ال
الفنية.
لل�سنوات اخلم�س ال�ق��ادم��ة .وتعتمد املبادرات املبدعني ً
وق ��ال ��ت رمي ف���ض��ة م ��دي ��رة امل �ج � ّم��ع الثقايف :الطموحة ،مثل برنامج �إن�ت��اج �أع�م��ال الفنون عن دوره��ا يف تعزيز املواهب املحلية ،وتر�سيخ
“يهدف برنامج �إنتاج �أعمال الفنون الأدائية الأدائ �ي��ة ،على الأه ��داف الأ�سا�سية لل�صناعات مكانة �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة
�إىل جت�سيد ر�ؤيتنا املتمثلة يف تنمية وم�شاركة الثقافية والإبداعية ،حيث توفر للمحرتفني كمركز عاملي للثقافة والإبداع.
العقول الإبداعية يف جمتمعنا لت�سهيل �إن�شاء
البيئة الفنية والثقافية امل�ستدامة يف �أبوظبي
وتطويرها وتنميتها،
وبخا�صة يف ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف ال�صعبة التي
حت�ت��م علينا ت �ق��دمي ال��دع��م ال �ل�ازم للفنانني
واحت�ضان الأف�ك��ار اجلديدة وت�شجيع امل�ساعي
الإب ��داع� �ي ��ة .وي�ت�ي��ح ه ��ذا ال�برن��ام��ج للفنانني
امل�شاركني املوارد والإمكانيات املطلوبة لتطوير
مفاهيمهم الفنية و�إع ��ادة �إحيائها والرتكيز
على �أهدافهم الإبداعية».
وكانت دائ��رة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي قد
�أعلنت يف �شهر يونيو املا�ضي� ،أن رعاية احلركة
الإب��داع �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ت�ع��د ه��دف �اً ح�ي��وي�اً لقطاع
ال���ص�ن��اع��ات الثقافية والإب��داع �ي��ة يف الإم ��ارة،
وتن�سجم م��ع ا�سرتاتيجية �أب��وظ�ب��ي الثقافية

الثقافة وال�شباب� 15 :أكتوبر �آخر موعد لتحميل الأعمال الفنية �إلكرتونيا للم�شاركة يف جائزة الربدة
دعت وزارة الثقافة وال�شباب املتقدمني للم�شاركة
يف “جائزة الربدة” �إىل حتميل ن�سخة �إلكرتونية
م ��ن �أع� �م ��ال� �ه ��م ال �ف �ن �ي��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع اجل ��ائ ��زة
الإل�ك�تروين  www.burda.aeقبل تاريخ
� 15أك �ت��وب��ر اجل � ��اري جل�م�ي��ع ف �ئ��ات اجل ��ائ ��زة،
وه ��ي ال���ش�ع��ر ال�ن�ب�ط��ي ،وال�ف���ص�ي��ح ،والت�صميم
التيبوغرايف ،واخلط والزخرفة.
كما يتعني على امل�شاركني يف اجلائزة �أي�ضاً �إر�سال
ن�سخة من م�شاركاتهم يف فئتي اخلط ،والزخرفة

�إىل مقر الوزارة قبل تاريخ � 25أكتوبر.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أنه بعد حتميل كافة الأعمال
الفنية على املوقع الإلكرتوين� ،أو �إر�سال الأعمال
ال �ف �ن �ي��ة يف ف �ئ �ت��ي ال��زخ��رف��ة واخل � ��ط �إىل مقر
ال��وزارة �أنها تعتزم ت�أكيد ا�ستالمها عرب الربيد
الإل �ك�تروين؛ حيث �سيتم بعد ذل��ك تقييم هذه
الأع�م��ال م��ن قبل جل��ان حتكيم متخ�ص�صة ،ثم
�إع�ل�ان امل�شاركات الفائزة وت�ك��رمي مبدعيها ،يف
دي�سمرب املقبل �ضمن فعاليات معر�ض “�إك�سبو

 2020دبي».
و�أعلنت وزارة الثقافة وال�شباب ال�شهر املا�ضي
ا�ستقبال  1557ط�ل�ب�اً للم�شاركة يف اجلائزة
م��ن  56دول��ة م��ن �أن �ح��اء ال �ع��امل؛ حيث �سجلت
طلبات امل�شاركة يف فئة ال�شعر الف�صيح الأعلى
بني جمموع الطلبات الأخ��رى والتي بلغ عددها
 685طلب ُم�شاركة ،ثم تبعها عدد امل�شاركات يف
اخلط احلديث بـ  329طلب م�شاركة ،ثم اخلط
التقليدي بـ  ،192تبعتها فئة الزخرفة بـ 163

طلباً ،وتالياً الت�صميم التيبوغرايف بـ  115طلباً،
و 73طلب مُ�شاركة لل�شعر النبطي.
وت �ع��د ج ��ائ ��زة ال �ب��ردة م�ن���ص��ة �إم ��ارات� �ي ��ة عاملية
ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام  2004اح �ت �ف��اال ب��ذك��رى املولد
ال�ن�ب��وي ال���ش��ري��ف ،ب�ه��دف االح�ت�ف��ال ب��ال�ت�ن��وع يف
ال �ث �ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ومم��ار� �س��ات �ه��ا اجلمالية،
والتفاعل والتوا�صل مع العامل ككل و�إب��راز قيم
اجلمال الثقايف الإ�سالمي و�إع�لاء قيم الت�سامح
والتقريب الثقايف بني ال�شعوب.

وتعك�س “جائزة الربدة” ر�سالة دول��ة الإمارات
للعامل وقيمها الإن���س��ان�ي��ة ال�ساعية �إىل تعزيز
التقارب الثقايف والإن�ساين بني خمتلف ال�شعوب،
و�إب� � ��راز ط��اق��ات امل �ب��دع�ين وق��درات �ه��م ،فالعامل
العربي والإ�سالمي يزخر بالعديد من القدرات
واملواهب التي ا�ستطاعت �أن ت�ضع ب�صمتها ،كما �أن
هناك العديد من املبدعني والفنانني حول العامل
ق��ادرون على التميز و�إب��راز طاقاتهم الإبداعية،
وت�سعى ال��وزارة من خ�لال ه��ذه اجلائزة لتعزيز

ط�م��وح ال�شباب يف ال�ع��امل�ين ال�ع��رب��ي والإ�سالمي
حتى ينطلقوا �إىل العاملية م��ن جهة ،وليكونوا
�سفراء للجائزة من جهة �أخرى.
وت �ع��د ق�ي�م��ة اجل ��ائ ��زة م��ن �أع �ل��ى ق �ي��م اجلوائز
الدولية؛ حيث تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون
و� 300ألف درهم موزعة على الفائزين يف فئاتها
الرئي�سية التي احتفت منذ ت�أ�سي�سها وحتى اليوم
ب�أكرث من  300فائز تقديراً لإبداعهم املميز يف
العديد من املجاالت الفنية املهمة.
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يعي�ش الفنان �أكرم ح�سني حالة من االنتعا�شة الفنية
خالل الفرتة احلالية بني ال�سينما والتلفزيون وامل�سرح
والغناء ،بعدما طرح �أغنيته الأخرية «لو كنت» ،التي
�شاركته فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .يف هذا
احلوار يتحدث �أكرم عن الأغنية ،وم�شاريعه اجلديدة
التي �سرتى النور قريب ًا ،و�إىل ن�ص احلوار:

35

طرح �أغنيته الأخرية «لو كنت» ،مع هيفاء وهبي

�أكرم ح�سني :ال �أرغب بت�أطريي �ضمن �أدوار حمددة
• كيف وجدت ردود الفعل على جتربتك يف �أغنية
"لو كنت"؟
 �أن��ا �سعيد ب��ردود الفعل التي حققتها الأغنية معاجل�م�ه��ور م�ن��ذ ط��رح�ه��ا ،وه ��ذا ث�م��ار جم�ه��ود كبري
بذل يف حت�ضريها ا�ستمر عدة �أ�شهر ،خ�صو�صا �أنني
عملت على الأغنية يف وقت مبكر ،وا�ستغرقت وقتا
كبريا خ�لال مرحلة الكتابة وجل�سات العمل جرى
فيها مناق�شة جميع التفا�صيل اخلا�صة بالأغنية
وت�صويرها بعد موافقة هيفاء ،التي ا�ضافت الكثري
للأغنية ،وك�ن��ت �سعيدا مبوافقتها على التجربة،
لأن�ه��ا كانت املر�شحة الأوىل بالن�سبة يل و�أن��ا �أقوم
بالكتابة ،واهتمت بالتفا�صيل وتناق�شنا كثرياً قبل
ت�صوير الأغنية عرب اجتماعات "�أونالين".
• حدثنا عن التعاون مع هيفاء وهبي.
 هيفاء فنانة تفهم طبيعة عملها ج �ي��داً ،وتبذلق�صارى جهدها يف عملها ،وه��ذا ما ظهر يف عملي
معها ،واهتمامها بالتفا�صيل �أ�ضاف للعمل كثرياً،
خ�صو�صا �أن �ه��ا ت ��درك ج �ي��داً م��ا ي��ري��ده اجلمهور،
وكوالي�س العمل بيننا كانت ج�ي��دة ،و�أمت�ن��ى تكرار
التجربة معها مرة اخرى يف عمل منا�سب.
• ع �م �ل��ت ع �ل��ى الأغ �ن �ي��ة ف �ت�رة ف �ه��ل ت��وق �ع��ت رد
الفعل؟
 عندما تقدم عمال جديدا ال ميكنك توقع رد الفعل،ولكن تبذل عادة �أق�صى ما لديك ليخرج ب�شكل جيد،
وهو ما راهنت عليه يف الأغنية ،وجزء من جناحها
اعتمد على الدويتو بيني وبني هيفاء وهبي ،الذي
مل يتوقعه ك�ث�يرون ،ب�سبب اختالف ما يقدمه كل
منا ،واحلقيقة �أن الأغنية �أظ�ه��رت "كيميا" بيننا
جتعلني متحم�سا لأي عمل جديد معها يف امل�ستقبل.
• تق�صد فيلم "العميل �صفر"؟
 بالفعل ،ف�ه��ذا العمل �س�أنتهي منه قبل �أن �أبد�أم�شروعي ال��درام��ي ،وه��و فيلم م��ع امل�خ��رج حممد
�سامي ،واملنتج وائل عبداهلل ،و�أ�شارك فيه مع خالد
ال���ص��اوي ونيللي ك��رمي وب�ي��وم��ي ف ��ؤاد ولبلبة،
و�أح �ب �ب��ت ف �ك��رة ال�ف�ي�ل��م وط��ري �ق��ة معاجلته
ل�ل�أح��داث ،و�أمتنى �أن يحبه اجلمهور كما
�أحببته عندما قر�أته.
• حدثنا عن م�شروعك امل�سرحي

لقاء �سويدان حمجبة يف
م�سل�سل (�أيام وبنعي�شها)
ت�ظ�ه��ر ال�ف�ن��ان��ة ل �ق��اء � �س��وي��دان ��ض�م��ن �أح ��داث
م�سل�سل "�أيام وبنعي�شها" ب��احل�ج��اب ح�سب
�شخ�صيتها ال�ت��ي جت�سدها م��ن خ�ل�ال العمل
التي انتهت من ت�صوير ع��دد من م�شاهده يف
ب�ي�روت ،ونن�شر ع��دد م��ن ال���ص��ور ال�ت��ي جتمع
بينها وبني عدد من �أبطال العمل منهم الفنانة
حورية فرغلى و�شريى عادل وريا�ض اخلوىل،
وجت�سد لقاء يف العمل �شخ�صية امر�أة م�صرية
تكافح من �أج��ل زوجها ال��ذى يتعر�ض حلادث
وت�ضحى م��ن خ�لال��ه خ��ا��ص��ة �أن ال�ع�م��ل يقدم
احلارة امل�صرية.
م�سل�سل "�أيام وبنعي�شها" ت�أليف �سماح احلريرى
و�إخراج حممد �أ�سامة ،وبطولة حورية فرغلى
و�شريى ع��ادل ،ريا�ض اخل��وىل� ،سلوى خطاب،
حممود حجازى ،م�صطفى عبد ال�سالم ،وعدد
�آخر من الفنانني جارى التعاقد معهم وتدور
�أحداثه يف  45حلقة فى اط��ار �شعبى للعر�ض
خالل املو�سم ال�شتوى املقبل.
وعر�ضت للفنانة لقاء �سويدان م�ؤخرا م�سرحية

"�سيد دروي�ش" وقدمت من خاللها �شخ�صية وف�ي��ق ك �م��ال� ،إ� �ض��اءة �أب ��و ب�ك��ر ال���ش��ري��ف ،مادة
"جليلة العاملة" ،وي�شارك فى بطولتها كوكبة فيلمية �ضياء داوود ،خم��رج منفذ وليد �سعد،
م��ن الفنانني منهم ميدو ع��ادل ور��ش��ا �سامى ،طارق دياب� ،إخراج �أ�شرف عزب.
��س�ي��د ج�ب�ر ،ع�ل�اء احل ��ري ��رى، ،حم �م��د عنرت،
وماهر عبيد ،ويو�سف عبيد ،و�سعيد البارودى،
وحممد ال�شربينى  ،و�سمري اجلوكر ،وهالة
ال���ص�ب��اح ،ع��واط��ف �سعيد ،وع�م��اد عبد
املجيد ،و�سامى ع��و���ض اهلل ،وجمال
ت��رك ،و�أ� �ش��رف عبد ال�ع��زي��ز ،وغادة
ك��ام��ل ،ودع � ��اء اخل � ��وىل ،وجمدى
عبد العزيز ،و�إ�سماعيل �شعراوى،
و�إم� � ��ام حم �م��د ،ف � ��اروق اجلندى،
ربيع ال�شاهد ،مازن تركى ،وكوكبة
�أخرى من الفنانني.
العر�ض من �إنتاج فرقة �أنغام ال�شباب
برئا�سة ال�ف�ن��ان م��اه��ر عبيد ،ت�أليف
ال���س�ي��د �إب��راه �ي��م ،دي �ك��ور حم�م��د عبد
ال� ��رازق ،م�لاب����س جن�ل�اء ال�ف�ق��ى ،توزيع
مو�سيقى ح�م��ادة احل�سينى ،ا�ستعرا�ضات

اجلديد.
 م�سرحية «مل��ا ال��رج��ال��ة تفك" ا� �ش�ترك فيها مع�صديقي �أحمد �أمني ويخرجها الدكتور خالد جالل،
وهي عمل كوميدي اجتماعي ي�شاركنا معنا فيه عدد
م�صطفى.
من الفنانني منهم اينت عامر ،ورمي
ً
• غبت عن ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ،فهل تنوي
الغياب العام املقبل �أي�ضاً؟
 اك�ت�ف�ي��ت يف رم �� �ض��ان امل��ا� �ض��ي ب��ال�ظ�ه��ور يف حملة�إعالنية ،بعدما تلقيت عر�ضاً من �إحدى ال�شركات،
وكان لدي رغبة يف احل�صول على �إج��ازة يف رم�ضان
امل��ا� �ض��ي لأ� �س �ت �ط �ي��ع التح�ضري
لعمل درام ��ي جيد يعر�ض
يف  ،2022وبالفعل
عرثت على هذا العمل،
و�� �س� �ي� �ك ��ون م� �ف ��اج� ��أة
ل� � �ل� � �ج� � �م� � �ه � ��ور ع� �ن ��د
عر�ضه على ال�شا�شة،
و��س��أك���ش��ف تفا�صيله
ق � � ��ري � � �ب � � �اً ،ل� � �ك � ��ن يف
الوقت احلايل �أف�ضل
ع� ��دم احل ��دي ��ث عنه،
خ�صو�صا �أن لديّ
م�شاريع �أخرى
� � �س � ��أن � �ت � �ه� ��ي
منها �أوال.
• هل

حتدد موعد لطرح الفيلم بال�صاالت؟
 حت��دي��د م��وع��د ال�ع��ر���ض م���س��أل��ة ت��رج��ع لل�شركةامل�ن�ت�ج��ة ،خ�صو�صا يف ظ��ل ال �ظ��روف احل��ال�ي��ة التي
جتعل ح�سابات الإنتاج والتوزيع تت�أثر بعوامل كثرية،
لكن يف النهاية الفيلم �سيكون جاهزا قريباً ،خ�صو�صا
�أننا قطعنا �شوطاً يف ت�صويره خالل الفرتة املا�ضية.
• وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �ج��زء ال� �ث ��اين م ��ن ف �ي �ل��م "بنك
احلظ"؟
 هو بالفعل م�شروع قائم بنف�س فريق عمل اجلزءالأول ،و�شجعنا اكرث على تنفيذ الفكرة التي كانت
م��وج��ودة منذ ت�صوير اجل��زء الأول النجاح
الكبري ال��ذي حققه الفيلم مع عر�ضه
على ال�شا�شات ،وننتظر فقط التوقيت
ال ��ذي ��س�ي�ب��د�أ ف�ي��ه تنفيذ امل�شروع،
خ �� �ص��و� �ص��ا م ��ع ان �� �ش �غ��ال �أبطاله
ب ��أع �م��ال اخ ��رى خ�ل�ال الفرتة
احلالية.
• اعتدت
ا لظهو ر
يف �أدوار

كوميدية ،هل ترى �أن��ك �أ�صبحت حم�صورا يف هذه
النوعية؟
 اعترب نف�سي ممثال ميكن �أن يقدم جميع الأدوار الدور واحد ،و�س�أقدم �أدوارا متنوعة ،وهناك تر�شيحات
ت�صلني لأدوار خمتلفة كان �آخرها عمل مهم متنيت
�أن �أ�شارك فيه ،لكن ارتباطي ب�أعمال اخرى يف نف�س
التوقيت دفعني لالعتذار عنه ،فال �أرغب بت�أطريي
�ضمن �أدوار حم��ددة ،ف�أنا ال �أحبذ ح�صر نف�سي يف
الكوميديا ،فلدي الكثري الذي مل �أقدمه بعد.
• هل تنوي الرتكيز يف الغناء خالل الفرتة القادمة
خ�صو�صا �أن ��ك ق�م��ت ب�ك�ت��اب��ة الأغ �ن �ي��ة ال��دع��ائ�ي��ة لـ
"ديدو" م�ؤخراً؟
 ه��ذه الأغنية كانت �إه��داء ل�صديقي ك��رمي فهميبطل الفيلم الذي �أحبه وا�ؤمن مبوهبته واجتهاده،
و�سعيه الدائم نحو تقدمي �أعمال جيدة ،وا�ستمتعت
بالفيلم على امل�ستوى ال�شخ�صي عندما �ساعدته،
�أما بالن�سبة للغناء فهناك فكرة اغنية جديدة اعمل
على التح�ضري لها خالل الفرتة احلالية ،و�ستكون
مفاج�أة �أي�ضا للجمهور ،لكن اف�ضل ان احتدث عنها
عندما تنفذ بالفعل ولي�س الآن ،خ�صو�صا �أنني بذلت
جمهودا كبريا.
• ه ��ل مي �ك��ن �أن ت �ق��دم �أغ �ن �ي��ة مهرجانات
قريباً؟
 ال �أخطط لهذا الأم��ر ،لكني ل�ست�ضد �أغاين املهرجانات ،و�إذ وجدت
ع�م�لا منا�سبا ي�ضيف يل فلن
ات ��ردد يف ت�ق��دمي��ه ،خ�صو�صا
�أن�ه��ا منت�شرة ولها جمهور
ع��ري ����ض ،وه� �ن ��اك اقبال
عليها ،فهي �أغان هدفها
ال �ت��رف� � �ي � ��ه وادخ � � � � ��ال
ال � � �� � � �س � � �ع� � ��ادة ع �ل ��ى
اجلمهور.

�شذى جتدد تعاونها مع عزيز ال�شافعى فى
�أغنية جديدة بعد جناح "ا�شتغالة وال لأ"
جت� ��دد امل �ط��رب��ة � �ش��ذى ت �ع��اون �ه��ا م ��ع ال�شاعر
وامل �ل �ح��ن ع��زي��ز ال���ش��اف�ع��ى يف �أغ �ن �ي��ة جديدة
حتمل ا��س��م "جوا قلوبنا" بعد جناح
�أغنيتها الأخ�يرة "ا�شتغالة وال لأ"
التي طرحتها م ��ؤخ � ًرا وحققت
�اح��ا ك �ب�ي ً�را ،وم ��ن املقرر
جن� ً
طرح الأغنية اجلديدة خالل
الأي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة وحت�م��ل عددًا
من املفاج�آت.
وطرحت م�ؤخ ًرا املطربة �شذى
�أح��دث �أغنياتها التى حتمل ا�سم
"ا�شتغالة وال لأ" ،ع�ل��ى موقع
الفيديوهات "يوتيوب" ،و�صفحات
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعى،
والأغنية من كلمات و�أحل��ان عزيز
ال�شافعي ،وتوزيع جيزو.
وط ��رح ��ت � �ش��ذى م � ��ؤخ � � ًرا� ،أح� ��دث
�أغنياتها ال�ت��ي حتمل ا��س��م "مقلوبة
حياتى" ،عرب "يوتيوب" ،والأغنية من
كلمات ال�شاعر الغنائي �أحمد اجلندى
و�أحلان مدين ومن توزيع عمرو �إ�سماعيل
ومهند�س ال�صوت ماهر �صالح.
واحتفلت �شذى بطرح "مقلوبة حياتى" يف
حلقة خا�صة بتليفزيون "اليوم ال�سابع" وك�شفت
يف لقائها عن كوالي�س اختيار الأغنية وم�شاريعها
الغنائية املقبلة ،كما ك�شفت �أي�ضا عن جوانب خا�صة يف
حياتها ال�شخ�صية ومو�صفات �شريك حياتها وكذلك العديد
من الأمور ال�شخ�صية والفنية.
وقالت املطربة �شذى خالل اللقاء �إنها حتاول تقدمي كل ما هو
خمتلف ومميز ،م�ؤكدة" :راجعة وبقوة ..ومعندي�ش تارجت
ع�شان م�ش بناف�س ح��د ..واللى بعمله بكون بح�سه ..بختار
الأغاين اللى بح�سها وم�ش مب�شي ورا املو�ضة.
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الذرة لتح�سني الر�ؤية وعمل الأمعاء
تن�صح الدكتورة تاتيانا بوت�شاروفا ،خبرية التغذية الرو�سية،
�أخ�صائية الغدد ال�صماء ،بتناول الذرة لتح�سني عمل الأمعاء.
وت�شري الأخ�صائية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء،
�إىل �أن ف��وائ��د ال��ذرة لل�صحة ع��دي��دة .لذلك ميكن لل�شخ�ص
البالغ تناول كوزين من الذرة �أي حوايل  200غرام من الذرة
يف اليوم ،وميكن لل�صغار تناول ن�صف هذه الكمية .وال ين�صح
بتناول �أكرث من هذه الكمية ،لأن الذرة �صعبة اله�ضم وميكن
ان ت�سبب انتفاخ البطن وا�ضطراب عمل الأمعاء. .
وت�ق��ول" :الذرة مفيدة ملنظومة املناعة واجللد لأنها حتتوي
على فيتامينات  Aو  Вو  Еو  .Cبالطبع احلديث ال يدور
حول الف�شار �أو الذرة املعلبة التي حتتوي على كمية كبرية من
ال�سكر ،بل فقط عن الذرة امل�سلوقة".
وت�ضيف ،حتتوي  100غرام من الذرة على � 90سعرة حرارية
وغرامي دهون وح��وايل ثالثة غرامات من الألياف الغذائية،

ملاذا يح�س الإن�سان
بالربد مع التقدم بالعمر؟

فوائد الليمون

ي�ستخدم ك�م��ادة قاب�ضة للم�سام وب��ذل��ك فهو يفيد خا�صة ذوات الب�شرة
الدهنية حيث تتعر�ض لرت�سب ال��ده��ون ال��زائ��دة وم��ا يلت�صق بها من
قاذورات مب�سام اجللد.
ول�ه��ذا الغر�ض ت�ستعمل طبقة رقيقة م��ن الع�صري يف ده��ان ال��وج��ه ،ثم
ت�شطف باملاء الفاتر بعد �أن جتف متاماً .ويكرر هذا الدهان.
كما ي�ستخدم ع�صري الليمون كم�ضاد للنم�ش �أو بُقع الوجه حيث ي�ساعد
على �إخفائها .وي�ستخدم كذلك لإزال��ة ُ�صفرة الأ�سنان ،بدعكها بالع�صري
ب�صفة متكررة

• متى �أعلن ا�ستقالل الواليات املتحدة ؟
 اعلن ا�ستقالل ال��والي��ات املتحدة االمريكية يف ال��راب��ع م��ن �شهريوليو لعام  1776وكان االحتاد من  13والية فقط ،وكتب توما�س
جيفر�سون اجل��زء الأعظم من وثيقة االع�لان عاونه فيها م�شاهري
مثل جون �آدمز  -بنيامني فرانكلني

• ما معنى كلمة بنغالدي�ش ؟ وعلى ما يطلق ؟

يطلق ا�سم بنغالدي�ش على مكان يعرف �سابقا با�سم (باك�ستان ال�شرقية
) ومعناه البنغال احلر .

• ما هى القاعدة ال�صحيحة يف �أعمار احليوانات والنباتات؟

القاعدة ال�صحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبط�أ النبات �أو احليوان يف منوه
طال عمره فمن احل�شرات ما ال يعي�ش يف طور البلوغ �أكرث من �ساعات
بينما يطول عمر ال�سالحف والإن�سان �إىل قرن �أو �أكرث وتعي�ش بع�ض
الأ�شجار �آالف ال�سنني.

ال�ت��ي تخفف ال�شعور ب��اجل��وع وتنظف الأم �ع��اء .وت�ن��اول كمية
�صغرية من الذرة مفيد لعملية اله�ضم.
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أن فيتامني  B3املوجود يف ال��ذرة ي�ؤثر
يف الدورة الدموية ويو�سع الأوعية الدموية ،وبالتايل يخف�ض
م�ستوى �ضغط ال��دم .وتقول" ،حتتوي  100غ��رام من الذرة
على  270مليغرام من البوتا�سيوم ،الذي يخف�ض �ضغط الدم.
ولكن هذا الت�أثري املفيد يزول عند تناول ال��ذرة املطبوخة مع
�إ�ضافة امللح ،لأنه ي�سبب احتبا�س ال�سوائل يف اجل�سم وهذا �ضار
ملن يعاين من ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم" .وت�ضيف ،حتتوي
ال ��ذرة ع�ل��ى م ��ادة ال�ك��اروت�ي�ن��وي��د امل���ض��ادة ل�ل�أك���س��دة و"تعيق"
عمليات ال�شيخوخة وااللتهابات .وتقول" ،الذرة مفيدة للب�صر
مثل اليقطني واجل��زر .وب��ذور ال��ذرة كما اخل�ضار ذات الألوان
الزاهية تبطئ التغريات املرتبطة بالعمر ،فعلى �سبيل املثال
تبطئ وتقلل من احتمال الإ�صابة ب�إعتام عد�سة العني".

�أحد �أع�ضاء فرقة الباليه املك�سيكية ياوكواهتي ،يقدم ً
عر�ضا يف مدينة جر�ش الرومانية القدمية �شمال العا�صمة الأردنية�.أ.ف.ب

اكت�شف علماء �أمريكيون� ،أنه مع التقدم بالعمر ،يتناق�ص عدد خاليا املناعة
امل�س�ؤولة عن ا�ستعادة حرارة اجل�سم عند انخفا�ض درجات احلرارة.
وت�شري جملة � ،Cell Metabolismإىل �أن املثري يف الأم��ر ،هذه
اخل�لاي��ا نف�سها التي ت�ساعد يف احل�ف��اظ على وظ��ائ��ف التمثيل الغذائي
الطبيعية .لذلك ف�إن كبار ال�سن هم �أكرث عر�ضة لاللتهابات وامل�شكالت
يف عملية التمثيل الغذائي.
وكما هو معلوم ،ميتلك الإن�سان والثدييات الأخ��رى حماية فطرية من
درج��ات احل��رارة املنخف�ضة (�آلية تنظيم ح��راري مبنية على ق��درة توليد
الطاقة احل��راري��ة م��ن ال��ده��ون امل�خ��زون��ة يف اجل���س��م) .ول�ك��ن م��ع التقدم
بالعمر ي�شعر النا�س بالربد �أكرث.
وق��د اكت�شف علماء جامعتي ييل وكاليفورنيا يف �سان دييغو � ،أن خاليا
املناعة املخزونة يف الدهون ،هي ال�سبب يف ذلك.
وتو�صل الباحثون �إىل هذا اال�ستنتاج ،عندما �أرادوا معرفة �سبب احتواء
الأن�سجة الدهنية على خاليا املناعة التي يرتكز وجودها عادة يف مناطق
اجل�سم الأك�ثر عر�ضة مل�سببات الأمرا�ض مثل البلعوم الأنفي و الرئتني
و اجللد .وات�ضح لهم بعد درا�سة مف�صلة� ،أن الدهون حتتوي فقط على
اخلاليا اللمفاوية اخللقية من النوع الثاين ( ، )ILC2التي ت�ستعيد
حرارة اجل�سم يف ظروف درجات احلرارة املنخف�ضة.
واكت�شف الباحثون من درا�ستهم لت�سل�سل جينات خاليا الفئران املخربية
الفتية وامل�سنة� ،أن الأن�سجة الدهنية م��ع ال�ت�ق��دم بالعمر تفقد خاليا
 .ILC2وي�ؤدي نق�ص هذه اخلاليا� ،إىل عدم قدرة اجل�سم على حرق
الدهون واحلفاظ على درجة حرارة اجل�سم يف ظروف اجلو البارد .وبعد
حقن الفئران امل�سنة مبادة تزيد من �إنتاج  ، ILC2تعافت خاليا املناعة
ولكن املثري يف الأمر �أن الفئران �أ�صبحت �أقل حتمال للربد.
ويقول الربوفي�سور في�شوا ديب ديك�سيت ،رئي�س فريق البحث" ،افرت�ضنا،
ب�أنه �إذا متكنا من ا�ستعادة �شيئا مفقودا ،ف�سوف نعيد وظيفة اجل�سم �إىل
طبيعتها .ولكن هذا مل يح�صل .لأنه بدال من زيادة عدد اخلاليا ال�سليمة،
�ضاعف عامل النمو يف نهاية الأمر خاليا  ILC2ال�سيئة ،التي بقيت يف
الن�سيج الدهني للفئران امل�سنة".
ولكن عندما �أخذ الباحثون خاليا  ILC2من الفئران الفتية وزرعوها
يف �أج�سام الفئران امل�سنة ،اكت�شفوا �أن�ه��ا ا�ستعادت ال�ق��درة على التنظيم
احلراري.
وي�ضيف الربوفي�سور" ،ال تلعب اخلاليا املناعية دور احلماية من م�سببات
الأمرا�ض فقط ،بل ت�ساعد � ً
أي�ضا يف احلفاظ على وظائف التمثيل الغذائي
الطبيعية .ولكن مع التقدم بالعمر ،تتغري منظومة املناعة ،لذلك علينا �أن
نكون حذرين عند التالعب بها ال�ستعادة �صحة كبار ال�سن .لأن ما هو جيد
يف عمر ال�شباب ،ميكن �أن ي�صبح �ضارا مع التقدم يف العمر".

• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.
• هل تعلم �أن تناول الفول املدم�س مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية  ..فهو يق�ضي على ارتفاع ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم  ..و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من امل��واد التي ت��ؤدي �إىل
ت�صلب ال�شرايني.
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض
�أمينية �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.
• هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي�ش ّوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا .

الليل والنهار
كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد ..يذاكر ،يلعب الكرة ،ي�سبح ،ثم قلي ً
ال من ال�شطرجن قبل �أن يذاكر
مرة �أخ��رى يتخلل ذلك ال�صالة وبع�ض الطعام اخلفيف ،يح�ضر طبقاً من الفاكهة ي�شرك �أخواته معه ،ثم
يدخل لري�سم قلي ً
ال ،بع�ض اللعب على الكمبيوتر ،تدوين بع�ض الأفكار واملالحظات� ..أ�شياء كثرية يقوم بها
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطراً ودائماً يقول �أمتنى �أن يكون النهار � 24ساعة فيقول والده
منذ �أن جئت من املدر�سة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون النهار � 24ساعة� ..آه لأ�سمع بع�ض
املو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة �أخرى وهكذا حتى ي�صرخ عليه والده فينام،
ويف �أحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار � 24ساعة �سكت الأب قلي ً
ال ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً
�سيكون النهار � 24ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�صل
وعندما حل امل�ساء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد االنتهاء
طلب منه والده �أن يدر�س قلي ً
ال ثم �أن ي�صلي وير�سم ويدق بع�ض الأحلان على البيانو ويدون بع�ض مالحظات
اليوم و� ...أعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�صل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم
حتى ال ينام ووالده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق ..ا�ستيقظ
بعد �آذان الظهر متعباً مهدوداً بعد �أن خ�سر يوماً درا�سيا وكان �أبوه قد جاء من العمل فنظر �إليه وقال هل ما
زلت تريد النهار � 42ساعة فهم رمزي �س�ؤال والده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً
للعمل ووقتاً للراحة ..احلمد هلل �أن منحنا الليل والنهار.

