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ملاذا تعترب احلركة اأف�ضل حل الآالم الظهر؟
يقول اآ�س جيم�س، اخلبري يف اجلهاز الع�ضلي الهيكلي ورئي�س التعليم 
خطاأ  فكرة  لديهم  النا�س  اإن  هيلث”،  “كونيك  مركز  يف  ال�ضريري 

مفادها اأنه يجب جتنب احلركة عند االإ�ضابة باآالم الظهر.
اأف�ضل  تعترب  احلركة  ف��اإن  اخلطاأ،  الفكرة  ه��ذه  من  النقي�س  وعلى 
عالج الآالم الظهر، اإذ تقول بع�س الدرا�ضات اأن العالقة بني الو�ضعية 
ال�ضيئة للج�ضم واآالم الظهر عادة ما تكون وثيقة، لذا من املهم تغيري 

و�ضعيات اجل�ضم والتحرك ب�ضكل م�ضتمر لتقليل وطاأة هذه االآالم.
اليوم،  املكتب طوال  الذين يعملون يف  االأ�ضخا�س  فاإن  اآ���س،  وبح�ضب 
للحركة  بحاجة  اجللو�س،  و�ضعية  يف  الوقت  من  الكثري  يق�ضون  اأو 
وت��غ��ي��ري و���ض��ع��ي��ة اجل�����ض��م وال��ت��م��دد، وال��ت��ج��وال داخ����ل م��ك��ان العمل 
يف  الب�ضيطة  الريا�ضية  التمارين  مزاولة  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضتطاع،  قدر 
والقيام  امل�ضعد،  عن  عو�ضاً  ال�ضالمل  وا�ضتخدام  اال�ضرتاحة،  اأوق��ات 
بنزهة ح��ول املبنى اأث��ن��اء اال���ض��رتاح��ة. ك��ل م��ا مت ذك��ره م��ن حركات، 
اإنفاق املزيد من الطاقة، وت�ضغيل الع�ضالت، وهذا بدوره  ي�ضاعد يف 
الظهر  ب��اآالم  االإ�ضابة  احتمال  عام، ويخفف  ب�ضكل  ال�ضحة  �ضيح�ضن 
بعد  املنزل  اإىل  العودة مبا�ضرة  بعدم  اآ���س،  ين�ضح  كما  ب�ضكل خا�س.  
العمل واجللو�س على االأريكة على الفور، خا�ضة اإذا كنت تعمل لوقت 
طويل يف و�ضعية اجللو�س. عو�ضاً عن ذلك، يو�ضي اآ�س بالقيام بنزهة 
ق�ضرية اأو القيام ببع�س الواجبات املنزلية مثل غ�ضل االأطباق واإعداد 

الطعام قبل اجللو�س ثانية يف املنزل.

�ضور الطعام على مواقع التوا�ضل تزيد حميط خ�ضرك
وين�ضرون  وجباتهم  ي�ضورون  الذين  االأ�ضخا�س  اأن  االأبحاث  تظهر 
اأطول  وق��ًت��ا  ي�ضتغرقون  االجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  على  �ضورها 
لي�ضعروا بال�ضبع، ولديهم رغبة اأكرب يف تناول وجبة ثانية مما يوؤدي 

الكت�ضاب الوزن الزائد وزيادة حميط اخل�ضر.
و�ضائل  على  الذكية  الهواتف  �ضور  من  املليارات  ن�ضر  يتم  ع��ام،  وكل 
م�ضاركة  يف  الراغبني  الطعام  ع�ضاق  قبل  من  االجتماعي  التوا�ضل 
ما  اأن  اإىل  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  وت�ضري  االآخ��ري��ن.  مع  جتربتهم 
ول��دوا يف  الذين  اأول��ئ��ك   - االألفية  املائة من جيل  70 يف  يقرب من 
عرب  الطعام  �ضور  بانتظام  ي�ضاركون   - والت�ضعينيات  الثمانينيات 
اجلنوبية  جورجيا  جامعة  يف  الباحثون  وقام  تناوله.  قبل  االإنرتنت 
يف الواليات املتحدة بتجنيد 145 طالًبا وتق�ضيمهم اإىل جمموعتني، 
اأطباقاً من مقرم�ضات اجلنب لق�ضمها،  اإعطاء كال املجموعتني  ومت 
للمقرم�ضات  �ضورة  التقاط  االأوىل  املجموعة  اأف��راد  من  ُطلب  ولكن 
قبل تناولها. ومبا�ضرة بعد تناولها، ُطلب من املتطوعني تقييم مدى 

اإعجابهم باملقرم�ضات، وما اإذا كانوا يريدون املزيد.
واأظهرت النتائج، التي ُن�ضرت يف جملة Appetite اأن الذين اأخذوا 
لقطات للمقرم�ضات قبل تناولها ح�ضلوا على درجات اأعلى من حيث 

اال�ضتمتاع والثواين املطلوبة لتناولها.

جزر الكناري.. انفجارات هائلة يف بركان ال باملا
االإ�ضبانية  الكناري  باملا"، بجزر  "ال  بركان  انفجارات هائلة يف  وقعت 
اأم�س الثالثاء  بعد انهيار جزء من فوهته بعد انهيار اجلزء ال�ضمايل 

من فوهته الليلة املا�ضية.
اإحدى  باملا"،  "ال  ج��زي��رة  ب��رك��ان  م��ن  املتدفقة  احلمم  كثافة  وزادت 
جزر اأرخبيل الكناري التابع الإ�ضبانيا، بعد انهيار اجلزء ال�ضمايل من 

فوهته مما اأدى اإىل انفجارات هائلة.
اإنه  توري�س،  فيكتور  اأنخيل  الكناري،  جلزر  االإقليمي  الرئي�س  وق��ال 
على الرغم من الن�ضاط املت�ضاعد للربكان، يبدو اأن احلمم تتحرك 
يف م�ضار مماثل للتدفقات ال�ضابقة وتتجنب املناطق التي جنت منها 

حتى االآن.
االأول  اأم�س  التلفزيونية،  "تي.يف.اإي"  قناة  مع  مقابلة  يف  واأ���ض��اف 
ب�ضبب جودة  االإغ��الق��ات  ببع�س  اأوام��ر  الإ���ض��دار  "ا�ضطررنا  االثنني 

الهواء لكننا ال نخطط الإجالء مزيد من ال�ضكان"، وفقا لرويرتز.
1000 مبنى منذ بدء  "ال باملا"، املتدفقة نحو  ودمرت حمم بركان 
مليون مرت   80 االآن  واأطلق حتى  �ضبتمرب،   19 يف  الربكان  ث��وران 
مكعب من احلمم الربكانية. وزادت كثافة احلمم املتدفقة من بركان 
بعد  الإ�ضبانيا،  التابع  الكناري  اأرخبيل  اإح��دى جزر  باملا"،  "ال  جزيرة 

انهيار اجلزء ال�ضمايل من فوهته مما اأدى اإىل انفجارات هائلة.
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ما العالقة بني اأدوية خف�ض 
الكولي�ضرتول وال�ضكري؟

ك�ضفت درا�ضة طبية حديثة اأن ال�ضتخدام االأدوية املخف�ضة للكولي�ضرتول 
اآثارا جانبية على امل�ضابني بال�ضكري من النوع الثاين.

ووفق الدرا�ضة التي ن�ضرت نتائجها يف جملة "جاما للطب الباطني"، فاإن 
تناول اأدوية خف�س الكولي�ضرتول يفاقم من اأعرا�س ال�ضكري.

وقارن الباحثون يف جامعة تك�ضا�س �ضاوث و�ضرتن االأمريكية معدالت تطور 
مر�س ال�ضكري بني اأكرث من 83 األف بالغ م�ضاب بداء ال�ضكري من النوع 
الثاين والذين يتلقون العالج باأدوية خف�س الكولي�ضرتول مع اآخرين من 

جمموعة �ضكانية مماثلة ال يتعاطون مثل هذه العقاقري.
واأظهرت الدرا�ضة اأن م�ضتخدمي اأدوية خف�س الكولي�ضرتول كانت فر�س 
تطور مر�س ال�ضكري لديهم اأعلى بن�ضبة 37 يف املئة مقارنة باأولئك الذي 

ال يتناول هذه الفئة من العقاقري.
املئة من م�ضتخدمي  56 يف  اأن  البيانات اخلا�ضة بالدرا�ضة  اأ�ضارت  كذلك 
مر�س  تطور  عالمات  لديهم  ظهرت  للكولي�ضرتول  املخف�ضة  العقاقري 
العالجات  باالأن�ضولني وغريه من  العالج  البدء يف  ال�ضكري، وكان عليهم 
خلف�س ن�ضبة ال�ضكر يف الدم، مقارنة ب� 48 يف املئة ممن مل يتناولوا هذه 

االأدوية، ح�ضبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
واأ����ض���ار ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��درا���ض��ة اإىل اأن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ض��ل��وا اإل��ي��ه��ا ال 
اأدوي��ة خف�س  تناول  التوقف عن  ال�ضكري  يتوجب على مر�ضى  اأن��ه  تعني 
الكولي�ضرتول، ولكنهم قد ي�ضطرون اإىل تعديل عالجهم امل�ضاد لل�ضكري 

عند بدء العالج بالعقاقري اخلاف�ضة للكولي�ضرتول.

انخفا�ض فاعلية لقاح فايزر بعد 6 اأ�ضهر 
فايزر- لقاح  فاعلية  اأن  بيانات  اأظهرت 

ب��ي��ون��ت��ي��ك امل�������ض���اد ل���ف���ريو����س ك���ورون���ا 
يف   88 م��ن  امل��ئ��ة  يف   47 اإىل  انخف�ضت 
املئة، بعد �ضتة اأ�ضهر من اجلرعة الثانية 
وك��االت �ضحية  اإليها  ا�ضتندت  درا�ضة  يف 
جرعات  منح  ق��رار  اتخاذ  عند  اأمريكية 

تن�ضيطية من اللقاح.
اأم�س  التي ن�ضرت يوم  البيانات  وجاء يف 
االأول االثنني يف دورية الن�ضيت الطبية 
اأن حت��ل��ي��ل ب���ي���ان���ات ف��اع��ل��ي��ة ال���ل���ق���اح يف 
تتطلب  باأعرا�س  االإ�ضابة  من  الوقاية 
دخول امل�ضت�ضفى، اأو الوفاة جراء كوفيد-
 90 بن�ضبة  اأنه ي�ضتمر فعاال  اأظهر   19
االأق��ل حتى  اأ�ضهر على  املئة ملدة �ضتة  يف 
يف مواجهة متحور دلتا �ضريع االنت�ضار. 
تراجع  ه���و  ال�����ض��ب��ب  اإن  ب��اح��ث��ون  وق����ال 
ول��ي�����س مواجهة  ال���وق���ت  م���ع  ف��اع��ل��ي��ت��ه 
االنت�ضار من  ق���درة على  اأك���رث  ���ض��الالت 

الفريو�س.
�ضد  اللقاح  فاعلية  اأن  البيانات  وتظهر 
متحور دلتا كانت 93 يف املئة بعد ال�ضهر 
االأول ثم انخف�ضت اإىل 53 يف املئة بعد 
متحورات  م��واج��ه��ة  ويف  اأ���ض��ه��ر.  اأرب���ع���ة 
اأخ����رى م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا انخف�ضت 
97 يف  امل��ئ��ة م��ن  67 يف  اإىل  ال��ف��اع��ل��ي��ة 

املئة.

ال�ضو�ضاء املرورية تزيد 
من خطر االإ�ضابة باخلرف  �ص 23

احلركة مفيدة ملر�ضى 
التهاب مف�ضل الركبة

مفيدة  احلركية  االأن�ضطة  اإن  ك��الدين  برند  الربوفي�ضور  ق��ال 
واملفا�ضل  ال��ع�����ض��الت  ت���ق���وي  اإذ  ال��ع��ظ��م��ي،  ال��ف�����ض��ال  مل��ر���ض��ى 

والغ�ضاريف، ما ي�ضهم يف تخفيف االآالم واملتاعب.
واأو�ضح اأخ�ضائي طب العظام االأملاين اأنه يجب ممار�ضة االأن�ضطة 
اأنه ميكن  اإىل  املفا�ضل، م�ضرياً  زائد على  احلركية دون حتميل 
امل�ضي، والرق�س، وال�ضباحة، اإىل جانب االأعمال املزلية الب�ضيطة 

والب�ضتنة.
ال��ري��ا���ض��ات ذات احلركات  ال��ربوف��ي�����ض��ور ك���الدين م��ن  كما ح��ذر 

العنيفة واملفاجئة مثل كرة القدم والتن�س.
العظام  اأم��را���س  اأك��رث  م��ن  العظمي  الف�ضال  اأن  بالذكر  جدير 
انت�ضاراً بني كبار ال�ضن، وهو عبارة عن تلف غري قابل للتجدد يف 
االأن�ضجة الغ�ضروفية املف�ضلية، التي تقلل االحتكاك الناجت من 

حركة املفا�ضل الدائمة، وتعمل كو�ضادة حلماية العظام.
ي�ضعرون  قد  كما  املفا�ضل،  وخ�ضونة  االأمل  من  املر�ضى  ويعاين 

بطقطقة الركبة واأحياناً بانقبا�ضات ال اإرادية للع�ضالت.

فوائد الكو�صا ال�صحية
ت��ع��ود ف��وائ��د ال��ك��و���ض��ا اأ���ض��ا���ض��اً اإىل حم��ت��واه��ا ال��ع��ايل من 
واملواد  وامل��ع��ادن  للفيتامينات  م���ورداً  تعترب  كما  االأل��ي��اف، 
االأم��را���س، وعلى وجه  التي حتمي من  امل�ضاّدة لالأك�ضدة 

اخل�ضو�س االآتي:
- البوتا�ضيوم: وهو مهٌم للع�ضالت وتعديل �ضغط الدم.

االإجهاد  من  يحّدان  معدنان  وهما  والنحا�س:  املنغنيز   -
التاأك�ضدي للخاليا.

- الفو�ضفور: وهو اأحد مكونات العظام واالأ�ضنان.
الكو�ضا،  يف  متوفرة  والكال�ضيوم:  واحلديد  املغني�ضيوم   -

لكن بكميات �ضغرية.
- الكاروتينات: مبا يف ذلك اللوتني والزياك�ضانثني، وهما 
من م�ضادات االأك�ضدة التي حتمي �ضبكية العني من مر�س 
وقائياً  دوراً  لها  اأن  كما  بالعمر،  املرتبط  البقعي  ال�ضمور 
من  يعانون  الذين  ال�ضن  كبار  لدى  العظام  ه�ضا�ضة  �ضّد 

نق�س الوزن.
وهي  البوليفينول،  م��ادة  منها  الفالفونويد:  مركبات   -
م�����ض��اّدة ل��الأك�����ض��دة، ت��وف��ره��ا ال��ك��و���ض��ا، واإن ك��ان��ت بكميات 

�ضغرية.
- م���ادة ال��روت��ني: ال��ت��ي ت��ق��ّوي ج���دران االأوع��ي��ة الدموية 

ال�ضغرية.

اأكرث من  اإن بها  للماء، حيث  هذا وتعترب الكو�ضا م�ضدراً 
من  يجعل  الكو�ضا  تناول  فاإنَّ  وبالتايل  ماء،   90%-80
املمكن ا�ضتكمال كمية املاء التي يتم تناولها خالل النهار 

)على االأقل ليرت ون�ضف الليرت يومياً(.
الأنَّ  احل���راري���ة؛  ال�����ض��ع��رات  يف  ج����داً  منخف�ضة  وال��ك��و���ض��ا 
الوقت  م��ن��خ��ف�����س، ويف  ال���ك���رب���وه���ي���درات  م���ن  حم��ت��واه��ا 
ال��دم )15(، من هنا ميكن  ال�ضكر يف  ن�ضبة  نف�ضه موؤ�ضر 

ا�ضتهالكها دون قلق.
هذا وتعترب اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية اأقل �ضيوعاً 
الفواكه  الكثري م��ن  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���س  ل��دى 

واخل�ضروات، ومن بينها الكو�ضا طبعاً.

من  ج���دًا  ك��ب��رة  جمموعة  على  الكو�صا  حت��ت��وي 
الفيتامينات املهّمة ل�صحة اجل�صم، وهي:

- فيتامني اأ A على �ضكل بيتا كاروتني م�ضاّد لالأك�ضدة.
اأو الثيامني، وي�ضاعد على حتويل   ،B1 1 فيتامني بي -
دون��ه��ا ال  وم��ن  اإىل ط��اق��ة،  )ال��ك��رب��وه��ي��درات(  ال�ضكريات 

ي�ضتطيع اجلهاز الع�ضبي والع�ضالت العمل ب�ضكل جيد.
- فيتامني بي B2 2، ي�ضمح باالمت�ضا�س اجليد للعنا�ضر 

الغذائية التي يوفرها الطعام، خا�ضة فيتامني بي 6.
- فيتامني بي B3 3، مهم اأي�ضاً لعملية التمثيل الغذائي 

ال�ضحية وللجهاز الع�ضبي.
- فيتامني بي B5 5، مثله مثل فيتامينات جمموعة بي 
وا�ضتخدامها  الغذائية  العنا�ضر  امت�ضا�س  يف  االأخ���رى، 
ب�ضكل �ضحيح من الطعام، ويف هذه احلالة الكربوهيدرات 

والدهون والربوتينات.
اجل�ضم  ا���ض��ت��خ��دام  ي�����ض��ت��ه��دف   ،B6  6 ب���ي  ف��ي��ت��ام��ني   -
للربوتني، وي�ضارك اأي�ضاً يف اإطالق الطاقة وتكوين خاليا 

الدم احلمراء وعمل اجلهاز املناعي.
الإنتاج  مهم  الفوليك(:  )حم�س   B9  9 ب��ي  فيتامني   -
اخلاليا، لتكوين خاليا الدم احلمراء والبي�ضاء ولتقوية 
جهاز املناعة. هذا الفيتامني �ضروري طوال فرتة النمو، 
اأن��ه يلعب دوراً يف منو  البلوغ، كما  اأي�ضاً يف مرحلة  ولكن 
اجلنني، وين�ضح االأطباء احلوامل بتناوله كمكمل غذائي 

اأثناء احلمل.
ويلعب  ال��ت��ع��ب،  ح���االت  م��ن  يخفف   :C ���ض��ي  فيتامني   -
املناعي،  واجل��ه��از  الع�ضبي  اجلهاز  عمل  يف  اإيجابياً  دوراً 
امل�ضادر  م��ن  احل��دي��د  امت�ضا�س  حت�ضني  يف  ي�ضاهم  كما 

النباتية.
ولكنه  ال���دم،  وتخرث  لتكوين  مهم   ،1K1ك فيتامني   -

مهم اأي�ضاً لتثبيت الكال�ضيوم يف العظام.

- فيتامني اإي E، م�ضاّد قوي لالأك�ضدة.

االأمم املتحدة تطّور 
خريطة لفي�ضانات االأر�ض!

اأداة  امل�����ت�����ح�����دة  االأمم  ط���������ورت 
ج��دي��دة تك�ضف ع��ن م��واق��ع جميع 
عام  منذ  االأر���س  على  الفي�ضانات 
1985، والتي تقول اإنها �ضت�ضاعد 
للكوارث  الت�ضدي  يف  امل�����ض��وؤول��ني 

امل�ضتقبلية.
خرائط  ر����ض���م  اأداة  اإن  وق����ال����ت 
�ضتكون  ال���ع���امل  يف  ال��ف��ي�����ض��ان��ات 
لبلدان  خ����ا�����س  ب�����ض��ك��ل  م���ف���ي���دة 
تكون  ح���ي���ث  ال����ع����امل����ي،  اجل����ن����وب 
نادرة  الفي�ضانات  خرائط خماطر 

وغالبا ما تكون قدمية جدا.
��م��م��ت م���ن ق��ب��ل م��ع��ه��د االأمم  و���ضُ
وال�ضحة  والبيئة  للمياه  املتحدة 
يف   )UNU-INWEH(
هاميلتون، كندا، بدعم من غوغل 

وMapBox و�ضركاء اآخرين.
 Google حم����رك  وت�����ض��ت��خ��دم 
ب����ي����ان����ات  الإظ��������ه��������ار   Earth
ال����ف����ي���������ض����ان����ات، وال������ت������ي ت����اأت����ي 
اأق���م���ار نا�ضا  اأ���ض��ا���ض��ي م���ن  ب�����ض��ك��ل 
تعود  معلومات  م��ع  "الند�ضات"، 

اإىل عام 1985.
للم�ضتخدمني �ضبط  االأداة  وتتيح 
ل��ل��م�����ض��اع��دة يف حتديد  امل��ت��غ��ريات 
الفي�ضانات  دف��اع��ات  يف  ال��ث��غ��رات 
ملكان  والتخطيط  واال���ض��ت��ج��اب��ات، 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��رق��ي��ة  اأو  ب��ن��اء 
باالإ�ضافة اإىل اإظهار املواقع االآمنة 
االإ�ضكان  مل�ضروع  الفي�ضانات  م��ن 

وتطوير ال�ضناعة يف امل�ضتقبل.
العقد  يف  ال���ف���ي�������ض���ان���ات  واأث��������رت 
اأكرث من ن�ضف  املا�ضي على حياة 
مليار �ضخ�س، ال �ضيما يف البلدان 

املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل.

فر�ضيات تف�ّضر ال�ضورة 
الغريبة يف القارة القطبية 

التوا�ضل  م����واق����ع  رواد  ت�������داول 
االجتماعي �ضورة غريبة يف القارة 
اأحد  ن�ضرها  اجلنوبية،  القطبية 

م�ضتخدمي "غوغل اإيرث".
ي��ظ��ه��ر م��دخ��ل وما  ال�������ض���ورة  ويف 
اجلليد،  و���ض��ط  القبة  �ضكل  ي�ضبه 
"ديلي  ���ض��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  ح�����ض��ب��م��ا 
ن�ضرت  وال��ت��ي  الربيطانية  �ضتار" 
ال���ل���ق���ط���ة. واأخ��������ذت ال��ل��ق��ط��ة من 
متخ�ض�ضة  "يوتيوب"  على  ق��ن��اة 
بالظواهر  املتعلقة  التقارير  بن�ضر 
حول  االآراء  وانق�ضمت  ال��غ��ري��ب��ة. 
م�ضكك  ب���ني  ال��غ��ري��ب��ة،  ال�������ض���ورة 
داف��ع��وا عن �ضحتها  واآخ��ري��ن  بها، 
ت��ك��ون بوابة  اأن��ه��ا ق��د  اإىل  الف��ت��ني 
ال���ق���ارة القطبية  ت��ق��ع حت��ت  مل��ب��ان 
اجل���ن���وب���ي���ة. وذه�����ب اآخ�������رون اإىل 
ف�ضائية  ك��ائ��ن��ات  وج����ود  ف��ر���ض��ي��ة 
مطالبني  ال���ق���ارة،  ه���ذه  يف  تعي�س 

مبزيد من التحقيق يف االأمر.

فوائد الكو�ضا للن�ضاء فريدة من نوعها

نظرًا  والر�صاقة؛  ال�صحة  حليفة  الكو�صا  تعترب 
لكونها منخف�صة جدًا يف ال�صعرات احلرارية وغنية 
ال�صحية  الأطعمة  من  وهي  واملعادن،  بالفيتامينات 
يف كل الف�صول. والأهم اأنه ميكن ا�صتهالك ما �صئت 

منها.
املو�صوع  يف  اجلواب  للن�صاء؟  الكو�صا  فوائد  هي  فما 
الآتي، بح�صب اخت�صا�صية التغذية عبر اأبو رجيلي، 

:Diet of the Town من عيادة
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�ش�ؤون حملية

حتت �صعار »املعلمون يف قلب التعايف التعليمي«

كلية الرتبية بجامعة االإمارات حتتفل بيوم املعلم العاملي وتوؤكد على دورها احليوي يف العملية التعليمية

للم�ضاهمة يف تعزيز الربامج االأكادميية.. جامعة االإمارات تطلق  برنامج خربة 

زايد للثقافة االإ�ضالمية حتتفل بيوم املعلم

اأكرث من 13،000 فح�ص حتى اليوم

حملة الزهرّي االآن  من م�ضت�ضفى زليخة للتوعية ب�ضرطان الثدي حتتفل بعامها العا�ضر

موؤمتر جامعة اأوتود�صك 2021 ُيلهم املبتكرين لتحقيق اإجنازات جديدة
املوؤمتر العاملي ُيعقد عرب من�ضة افرتا�ضية 

للعام الثاين على التوايل لتمكني قادة القطاع 
من ت�ضميم واإن�ضاء عامل اأف�ضل للجميع

•• دبي- الفجر

- اأعلنت جامعة اأوتود�ضك  عن اإطالق فعاليات موؤمترها ال�ضنوي للت�ضميم 
املبتكرين من  بح�ضور جمموعة من  احل��ايل  االأ�ضبوع  خ��الل  واالإن�����ض��اء،  
جميع اأنحاء العامل عن طريق من�ضة افرتا�ضية. وت�ضتهدف جتربة التعلم 
العاملية هذه ب�ضكل خا�س اخلرباء يف جماالت الهند�ضة املعمارية والهند�ضة 
لهم  وتتيح  والرتفيه،  والو�ضائط  والت�ضنيع  املنتجات  وت�ضميم  والبناء 
يف  وال��ت��ق��دم  امل��ت��اح��ة  االإم��ك��ان��ات  ال�ضتك�ضاف  اأوت��ود���ض��ك  تقنيات  ا�ضتخدام 
اأكتوبر، ومن  5 و7  املوؤمتر بني  ال�ضلة. وتنطلق فعاليات  ذات  القطاعات 
وحتى   8 م��ن  االإقليمي  وال��ت��وا���ض��ل  للتعلم  اإ�ضافية  جل�ضات  عقد  امل��ق��رر 

اأكتوبر.   14
كوفيد19-،  الأزم���ة  ال�ضلبية  بالتداعيات  ال��ع��امل  ت��اأث��ر  ال�ضتمرار  ون��ظ��راً 
ت�ضت�ضيف اأوتود�ضك فعاليتها العاملية با�ضتخدام من�ضة رقمية للعام الثاين 
على التوايل، ل�ضمان احلفاظ على �ضحة و�ضالمة عمالء ال�ضركة واملجتمع 
باأكمله. ومّتت اإعادة تن�ضيق برنامج املوؤمتر مبا ين�ضجم مع املن�ضة الرقمية، 

و�ضيكون متاحاً عرب االإنرتنت للح�ضور دون اأي تكاليف. 
و�ضيفتتح اأندرو اأناجنو�ضت، الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�ضركة اأوتود�ضك، 
جميع اأيام موؤمتر جامعة اأوتود�ضك 2021 ب�ضل�ضلة من الكلمات الرئي�ضية 
يف اجلل�ضات العامة. وي�ضتك�ضف املحتوى اليومي دور اأوتود�ضك املتنامي يف 
متكني املبتكرين من خمتلف القطاعات حلل امل�ضكالت، مع الرتكيز ب�ضكل 
على  ترتكز  للعمالء  حلول  لتوفري  وجهودها  ال�ضركة  روؤي���ة  على  خا�س 
عن  و�ضينتج  اأوتود�ضك.  من  احلالية  ف��ورج  تقنية  من  باال�ضتفادة  املن�ضة 
ذلك جمموعة مرنة من احللول القائمة على ال�ضحابة، والتي جتمع بني 
التقنيات وربط العمليات واأمتتة �ضري العمل وتقدمي روؤًى قّيمة للعمالء. 

والرئي�س  الرئي�س  اأن��اج��ن��و���ض��ت،  اأن���درو  ق��ال  امل��و���ض��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
التنفيذي ل�ضركة اأوتود�ضك: "توا�ضل اأوتود�ضك العمل على اإعادة �ضياغة 
الطرق التي تقّدم من خاللها اخلدمات للعمالء، ل�ضمان توفري االأدوات 
الالزمة لتلبية متطلبات القطاع املتزايدة ودفع القطاعات ذات ال�ضلة نحو 
دة  عامل اأكرث ا�ضتدامًة وخدمًة للمجتمع. وي�ضكل �ضعينا لبناء حلول موحَّ
يف  ي�ضهم  مهماً  ا�ضتثماراً  ف��ورج  من�ضة  اإىل  باال�ضتناد  القطاع  على  وتركز 
تعزيز مرونة العمالء وُيعّد موؤمتر جامعة اأوتود�ضك لهذا العام ا�ضتك�ضافاً 
الربجمية  حلولنا  اأ�ضبحت  حيث  حتقيقها،  املمكن  ب��االإجن��ازات  واحتفااًل 
اأكرث مرونًة وفاعليًة مل�ضاعدة العمالء على التفكري ب�ضكل اإبداعي والتعاون 

بكفاءة والرتكيز على امل�ضاريع بداًل من املنتجات". 
اأوتود�ضك  �ضيجتمع قادة  للموؤمتر،  اليومية  العامة  اإىل اجلل�ضات  واإ�ضافًة 
الكلمات  اف��رتا���ض��ي��ة حل�����ض��ور  ال��ق��ط��اع م��ن خ���الل من�ضة  وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف 
الرئي�ضية حول الت�ضميم والت�ضنيع، والهند�ضة املعمارية والهند�ضة والبناء، 
والطرق  القطاع  اأخبار  الرئي�ضية  الكلمات  و�ضتتناول  والرتفيه.  واالإع��الم 
املبتكرة التي تتبعها اأوتود�ضك للعمل مع خرباء حل امل�ضكالت التي تواجه 
واإن�ضائها  وت�ضنيعها  وهند�ضتها  االأ�ضياء  بناء  كيفية  تغيري  بهدف  العامل، 
للم�ضاركني  امل��وؤمت��ر  �ضيتيح  كما  للجميع.  اأف�ضل  ع��امل  لتوفري  واإنتاجها 
وجل�ضات  اخل����رباء،  يقدمها  ال��ت��ي  ال��درو���س  م��ئ��ات  اإىل  ال��و���ض��ول  اإمكانية 

االأ�ضئلة واالأجوبة املبا�ضرة، وفر�س التوا�ضل االفرتا�ضي وغريها.
وت�ضهد فعالية جامعة اأوتود�ضك لهذا العام الظهور الر�ضمي االأول حلملة 
ال�ضركة االإعالنية اأوتود�ضك اإت، والتي ت�ضلط ال�ضوء على الطرق املتعددة 
نتائج  لتحقيق  اأوتود�ضك  مع  التعاون  للمبتكرين من خاللها  التي ميكن 
اأجمع. وُتعد هذه احلملة اخلطوة  اأف�ضل مل�ضروعاتهم و�ضركاتهم والعامل 
�ضعار  جتديد  بعد  التجارية،  اأوت��ود���ض��ك  عالمة  تطور  م�ضرية  يف  التالية 
اأوتود�ضك  2021. وتنطلق حملة  الب�ضرية يف �ضبتمرب  ال�ضركة وهويتها 
اإت يف اأ�ضواق حمددة خالل عام 2021، مع خطط للتو�ضع خالل االأعوام 

الالحقة.
يف  للكربون  حمايدًة  فعاليًة  التوايل  على  ال�ضابع  للعام  املوؤمتر  و�ضيكون 
اأوتود�ضك  التزام  للبيئة  ال�ضديقة  االفرتا�ضية  �ضيغته  ُتعزز  اإذ   ،2021
طويل االأمد بالعمليات امل�ضتدامة. وجنحت ال�ضركة يف وقت �ضابق من العام 
االأعمال  امتداد  على  �ضفرية  كربونية  انبعاثات  �ضايف  حتقيق  يف  احل��ايل 
انبعاثات  خلف�س  جديدين  هدفني  وو�ضعت  ال�ضلة،  ذات  القيمة  و�ضل�ضلة 

ل لها علم املناخ. غازات الدفيئة مبا يتما�ضى مع اأحدث النتائج التي تو�ضّ

•• العني - الفجر

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة االإم������ارات العربية 
املتحدة باليوم العاملي للمعلم والذي ي�ضادف اخلام�س 
اأكتوبر من كل عام وفق ما حددته منظمة االأمم  من 
حيث  )اليون�ضكو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة 
التعايف  ق��ل��ب  يف  "املعلمون  ���ض��ع��ار  ال��ع��ام  ه���ذا  ي��ح��م��ل 
احلو�ضني  جن����وى  ال���دك���ت���ورة  ب��ح�����ض��ور  التعليمي"، 
التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  باالإنابة،  الكلية  –عميد 
 ، امل��ي��داين  امل��ي��دان  م��ن  ومعلمني  والطلبة  واالإداري�����ة 
الكلية  ال��ذي نظمته  االفرتا�ضي  وذل��ك خالل احلفل 
�ضباح اليوم. وقالت الدكتورة جنوى احلو�ضني خالل 
 " العامل:  اأقطار  جميع  يف  للمعلمني  املوجهة  كلمتها 
التوفيق  م��ن  م��زي��دا  لكم  متمنية  ال��ي��وم  بهذا  اأهنئكم 
باجلهود  املتميز  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  معا  نحتفل  وال��ن��ج��اح، 
كورونا  جائحة  لتجاوز  املعلمون  بذلها  التي  املبذولة 
وتوفري كافة املمكنات التعليمية للطالب ل�ضمان �ضري 
يف  املعلمون  اأثبت  وجه.  اأكمل  على  التعليمية  العملية 
اجلائحة  ه��ذه  اأث��ن��اء  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
اأن��ه��م م��وؤه��ل��ون وق����ادرون على مم��ار���ض��ة اأدواره����م بكل 
والتكيف  املوا�ضلة  على  عالية  وق���درة  واإب���داع  م��رون��ة 

واأداة  وطنية  ث���روة  ه��و  املعلم  ال��ظ��روف.  خمتلف  م��ع 
فاعلة لبناء االإن�ضان، ولذلك فاإن القيادة الر�ضيدة يف 
تهدف  النظري  منقطع  اهتماما  املعلم  ت��ويل  ال��دول��ة 
م��ن خ��الل��ه حتقيق ال��ر���ض��ا وال�����ض��ع��ادة ال��ت��ي ت�ضهم يف 
اأدائهم. وتلعب كلية  املعلمني ورفع جودة  زي��ادة عطاء 
الرتبية بجامعة االإم��ارات دورا حيوياً يف رفد القطاع 

يف  للم�ضاهمة  واالأك��ف��اء  امل��وؤه��ل��ني  بالطلبة  التعليمي 
اإحداث التطور املن�ضود يف منظومة التعليم وا�ضتدامة 

جودة خمرجات التعلم".
كلية  ع��ن  مرئية  م���ادة  ا�ضتعرا�س  احل��ف��ل  ه��ذا  يف  مت 
الرتبية واأق�ضامها العلمية املتنوعة مب�ضاركة االأ�ضاتذة 
والطلبة، ومت ا�ضت�ضافة عدد من املعلمني املتميزين من 

وجتاربهم  جناحهم  ق�ض�س  لعر�س  الرتبوي  امليدان 
خريجة  النيادي،  ن��ورة  االأ�ضتاذة  التعليمي:  امليدان  يف 
واحلا�ضلة  ال��رتب��ي��ة  كلية  يف  اخل��ا���ض��ة  ال��رتب��ي��ة  ق�ضم 
على جائزة حممد بن زايد لفئة اأف�ضل معلم خليجي، 
راأ�س  جائزة  على  احلا�ضلة  ال�ضحي  عائ�ضة  والدكتورة 
التميز،  م�ضتدام  املعلم  فئة  التعليمي  للتميز  اخليمة 
واالأ�ضتاذ حممد الب�ضتاوي احلا�ضل على جائزة خليفة 
الرتبوية فئة املعلم املتميز – جمال االإبداع يف تدري�س 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واالأ���ض��ت��اذ ح�����ض��ام ر���ض��اد ب���دوي معلم 
متميز يف جمال تدري�س اللغة االإجنليزية من مدر�ضة 
�ضعد بن معاذ يف اأبوظبي. كما مت عقد ور�س تعليمية 
متنوعة قام بتنفيذها نخبة من اأ�ضاتذة كلية الرتبية: 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن امل���خ���اليف وال���دك���ت���ورة غ���ادة 
املر�ضدي من ق�ضم املناهج وطرق التدري�س، والدكتورة 
من  م�ضطفى  اأ�ضرف  والدكتور  اف�ضرتاتيفولو  ماريا 

ق�ضم الرتبية اخلا�ضة.
ويف نهاية احلفل مت تبادل عبارات التهنئة والفخر من 
عليه  اأطلقت  ال��ذي  العاملي  اليوم  بهذا  امل�ضاركني  قبل 
لالإ�ضادة  التعليم(  )اأب��ط��ال  م�ضمى  اليون�ضكو  منظمة 
ب���ال���دور ال��ع��ظ��ي��م وال��ر���ض��ال��ة ال�����ض��ام��ي��ة ال��ت��ي يحملها 

املعلمون لبناء االأمم واحل�ضارات. 

•• العني- الفجر

برنامج   " املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  اأطلقت 
خربة "   للم�ضاهمة يف تعزيز الربامج االأكادميية من 
خالل الربط ما بني احتياجات �ضوق العمل احلقيقية 

والربامج االأكادميية. 
ويهدف هذا الربنامج املبتكر اإىل تفعيل ال�ضراكة مع 
خريجي اجلامعة واال�ضتفادة من خرباتهم املرتاكمة 
يف ب��ن��اء وت��اأه��ي��ل طلبة اجل��ام��ع��ة. ح��ي��ث مت ف��ت��ح باب 
الت�ضجيل  جلميع اخلريجني للم�ضاركة التطوعية يف 

خدمة اجلامعة واملجتمع.
اأح��م��د علي م���راد -ال��ن��ائ��ب امل�ضارك  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��ار 
للبحث العلمي وامل�ضرف على وحدة التطوير وعالقات 
يهدف  الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  باجلامعة-  اخلريجني 
وطالب  اخلريج  بني  ما  املعرفة  من  ج�ضور  بناء  اإىل 
الطلبة  واإط��الع  اجلامعة من خ��الل تبادل اخل��ربات 
العمل  �ضوق  يف  اخل��ري��ج  اكت�ضبها  التي  امل��ه��ارات  على 
وور�س  تدريبية  دورات  �ضورة  يف  للطالب  وتقدميها 

عمل. 
ال��ت��ط��وي��ر وعالقات  امل�����ض��رف ع��ل��ى وح�����دة  واأو�����ض����ح 

69 خريجاً ممن  التقييم �ضي�ضاهم  اخلريجني" بعد 
احلكومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف  املختلفة  املنا�ضب  ي��ت��ب��وؤون 
التدريبية  ال����دورات  ت��ق��دمي  واخل��ا���ض��ة واالأع���م���ال يف 
وبرامج بناء املهارات والتي ترتاوح خرباتهم من 3اإىل 
كما  20�ضنة،  اإىل  ي�ضل  خ��ربة  مبتو�ضط  �ضنة   36
يتنوع جمال اخلربة لكل خريج عن االآخر  مثل جمال 
التكنولوجيا  ال�ضحية؛  والرعاية  وال�ضحة  الطب   :
املالية؛  الرعاية ال�ضحية؛  القيادة؛اإدارة  اإىل  املتقدمة 
احلو�ضبة  اال�ضرتاتيجيات؛  التعليم؛  العلمي؛  البحث 
اجلوانب  على  التدريبية  امل��ح��اور  وت��رك��ز  والتدقيق. 

الفنية  و غري الفنية باالإ�ضافة اإىل العمل االبتكاري 
واجلانب املايل والقانوين والبحث العلمي."

واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد "نهدف م��ن خ���الل هذا 
من  املجتمع  يف  ال��ت��ط��وع  قيمة  تعزيز  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
للم�ضاهمة  املكت�ضبة  وامل��ه��ارات  املعرفة  تقدمي  خ��الل 
الطالب  نفعه على  يعود  امل�ضتقبل مما  اأجيال  بناء  يف 
التوجيهية  اللجنة  تقوم  حيث  واملجتمع؛  واجلامعة 
للربنامج  املقدمة  الطلبات  بتقييم  خ��ربة   لربنامج 
بناء على اخلربة ونوعية  االأمثل  ومواءمتها واختيار 

الربنامج املقدم."  

•• العني-الفجر

 " املعلم  " بيوم  االإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د  دار  احتفلت 
الذي ي�ضادف اخلام�س من اأكتوبر يف كل عام، تقديراً 
جلهود معلمي الدار يف موا�ضلة م�ضرية التعلم وحتقيق 
اأن تكون موؤ�ض�ضة رائ��دة يف ن�ضر جوهر  روؤي��ة ال��دار يف 

الثقافة االإ�ضالمية.
بح�ضور  تيمز  من�ضة  عرب  افرتا�ضيا  االحتفال  وج��اء 
العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�ضال  الدكتورة  �ضعادة 
ل��ل��دار وم�����دراء االأف�����رع اخل��ارج��ي��ة وم�����دراء االإدارات 

وروؤ�ضاء االأق�ضام وموظفي الدار.
وبهذه املنا�ضبة قالت الدكتورة ن�ضال الطنيجي: نفخر 
اليوم بتكرمي معلمي الدار البالغ عددهم 19 معلما، 
ون�ضيد بجهودهم املبذولة خالل الفرتة املا�ضية يف ظل 
والعطاء  التعليم  ملوا�ضلة م�ضرية  جائحة كوفيد19- 
وعلى  املتميز  التعليمية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال���دار  يف 

اأكمل وجه.

موؤ�ض�س  مقولة  ال��ي��وم  ن�ضتذكر  الطنيجي:  واأ���ض��اف��ت 
ال���دول���ة وال���دن���ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي���د ب��ن �ضلطان 
االأوط���ان تبنى  ق��ال  – عندما  – رحمه اهلل  اآل نهيان 
وازده���ار  لنه�ضة  يوؤ�ض�س  م��ن  ه��و  فاملعلم  ب��االإن�����ض��ان، 
هم  االإ���ض��الم��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  دار  وم��ع��ل��م��ي  االأمم، 
مواجهة  ا�ضتطعنا  خاللهم  م��ن  االأول،  دف��اع��ن��ا  خ��ط 
الثقافية  االأن�ضطة  وا�ضتمرار  بعد  عن  التعليم  حتدي 
واملهتمني  اجل�����دد  ل��ل��م��ه��ت��دي��ن  ب���ال���دار  وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 

بالثقافة االإ�ضالمية.
الدار،  معلمي  اأ�ضر  من  فيديو  عر�س  احلفل  وتخلل 
ي�ضيدون فيه بدورهم ويوؤكدون على اعتزازهم مبكانة 
املعلم يف املجتمع، وجاءت هذه التهاين باللغة ال�ضينية 

والرو�ضية والعربية واالجنليزية.
ال�ضوؤون  اإدارة  م��دي��رة  الكتبي  م���وزة  اأ���ض��ادت  ب��دوره��ا 
االإ�ضالمية،  للثقافة  زاي��د  ب��دار  والثقافية  التعليمية 
اأنبل  التدري�س  اأن مهنة  ال��دار، موؤكدة  بجهود معلمي 
يخ�ض�س  اأن  ال�ضخ�س  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�ضتطيع  مهنة 

وقته وعمله الإف��ادة الغري، واأن القيم االأخالقية التي 
يغر�ضها املعلم يف طالبه تبقى خالدة يف الذاكرة.

تاأكيدا  رمزية  بهدايا  املعلمني  بتكرمي  احلفل  واختتم 
على جهودهم املتميزة وفخراً بالعمل الذي يقدمونه.

•• دبي-الفجر

 10 مب�����رور  زليخة"  "م�ضت�ضفى  اح��ت��ف��ل 
�ضنوات على اإطالق حملته اخلا�ضة بالتوعية 
ب�ضرطان الثدي، حتت عنوان "الزهرّي االآن". 
امل�ضت�ضفى  يف  العامل  الفريق  قام  وللمنا�ضبة 
واإجراء  لال�ضت�ضارات  عامة  حملٍة  ب��اإط��الق 
من  اعتباراً  �ضهرين،  ملدة  الفحو�ضات جماناً 
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االإع����الن ع��ن حملة ه��ذا ال��ع��ام ج��رى خالل 
دبي،  "اأوبروي"-  فندق  يف  اأقيم  وا�ضع  لقاٍء 
واأع�ضاء  االأورام،  ق�ضم  يف  خ���رباء  مب�ضاركة 
املدير  �ضم�س  طاهر  وال�ضيد  االإدارة،  جمل�س 
ال�ضحية،  للرعاية  زليخة  ملجموعة  االإداري 
التنفيذي  الرئي�س  �ضم�س  زنوبيا  وال�ضيدة 
للمجوعة، باالإ�ضافة اإىل �ضعادة الدكتور اأمني 
للتنظيم  امل�ضاعد  الوكيل  االأم���ريي،  ح�ضني 
املجتمع.  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  يف  ال�ضحي 
اأن���ه- يف ال��ع��ام -2020  جت��در االإ���ض��ارة اإىل 
من   21،4% ن�ضبة  ال��ث��دي  ���ض��رط��ان  �ضكل 
جميع اأنواع اأمرا�س ال�ضرطان يف البالد، وفقاً 
وانطالقاً  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  لتقرير 
م���ن ه����ذا ال���واق���ع ت���وّل���ت جل���ن���ٌة م���ن خ���رباء 
االأورام يف "م�ضت�ضفى زليخة" ت�ضليط ال�ضوء 

على كّل ما له عالقة ب�ضرطان الثدي.
الدكتور فادي النحالوي، اخت�ضا�ضي االأورام 
حلقة  اإدارة  ت���وىّل  امل�ضت�ضفى،  يف  اجل��راح��ي��ة 
املبكر  الك�ضف  اأهمية  ع��ن  وحت���ّدث  النقا�س، 
ال�ضاملة  االأورام  ع��الج  وخ��دم��ات  وال��وق��اي��ة 
"م�ضت�ضفى  يف  امل��ت��وف��رة  املتنوعة  واخل����ربات 

املر�س.  ه���ذا  ان��ت�����ض��ار  م��واج��ه��ة  يف  زليخة" 
الباقي،  �ضهى عبد  الدكتورة  كلٌّ من  و�ضارك 

والدكتورة نداء اإقبال �ضابو، اخت�ضا�ضية طب 
والدكتورة  االأورام،  طب  ا�ضت�ضارية  االأورام، 

�ضواتي ت�ضاندرا�ضيكري بات�ضامي، اخت�ضا�ضية 
علوي،  الب�ضيوين  حممد  والدكتور  االأ�ضعة، 
نان�ضي  والدكتورة  االأورام،  طب  اخت�ضا�ضي 
االأطفال،  اأورام  اخت�ضا�ضية  ك��ام��ل،  ن��ب��ي��ل 
علم  اخت�ضا�ضي  فيجايان،  اآراث���ي  وال�ضيدة 
تناولت  التي  اجلل�ضة  يف  االإكلينيكي  النف�س 
ال��دالئ��ل واالأع���را����س وع��وام��ل اخل��ط��ر التي 
ي�ضكلها �ضرطان الثدي لدى خمتلف الفئات 
وال�ضبل  ال��ت�����ض��خ��ي�����س  وم���راح���ل  ال��ع��م��ري��ة، 
املتطّورة للعالج التدريجي والتطعيم ملر�ضى 
اأن���واٍع  انت�ضار  االإ����ض���اءة على  م��ع  ال�����ض��رط��ان، 
واأهمية  االأط���ف���ال،  ���ض��رط��ان��ات  م��ن  خمتلفة 
االح���ت�������ض���ان ال���ع���اط���ف���ي وال����دع����م االأ�����ض����ري 
اأثناء الت�ضخي�س والعالج، واأهمية  للمري�س 
الدعم  جمموعة  تعقدها  التي  االجتماعات 

املتابعة لكل حالة.
بعد حلقة النقا�س واحلوار، عر�ضت ال�ضيدتان 
الناجيتان  "بيني�س ظفر" و"رنا م�ضطفى"، 
ال�ضجاعتان من مر�س ال�ضرطان، جتربتهما 
"ماك�س فردان"  اأمام احل�ضور. وقّدم ال�ضيد 
 )2019 ل��ل��ع��ام  دب���ي  م�ضرت  بلقب  )ال��ف��ائ��ز 
ال�ضفاء  ورحلة  ال�ضرطان  جتربته مع مر�س 
كما  طبيعية.  ب�ضورٍة  حياته  وا�ضتعادة  منه 
اأعلن امل�ضت�ضفى عن ا�ضت�ضافته ندوًة ملجموعة 

مر�ضى.  نايت�س" لدعم  "بنك 
�ضم�س"،  "زنوبيا  ال�ضيدة  قالت  جانبها،  من 
زليخة":  "م�ضت�ضفى  اإدارة  جمل�س  رئي�ضة 
"ت�ضكل مثل هذه املنا�ضبات فر�ضًة مهمة لنا 
االهتمامات  لديهم  اأ�ضخا�س  م��ع  للتوا�ضل 
التوعية  زي��ادة  يف  بامل�ضاعدة  والرغبة  ذاتها، 

املجتمع.  تهّم  التي  ال�ضحية  الق�ضايا  ب�ضاأن 
بني  تتفاوت  ال�ضرطان  ع��الج��ات  اأّن  �ضحيح 
لكّن  العمرية،  الفئات  وع��رب  واآخ���ر،  �ضخ�ٍس 
�ضعينا الدائم هو موا�ضلة االأبحاث وتطوير 
طرق العالج احلديثة وتوفري اأف�ضل اخلربات 
يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة اإىل ذلك، 
املوؤ�ض�س  داود"،  "زليخة  ال��دك��ت��ورة  ق��ّدم��ت 
والرئي�ضة مل�ضت�ضفى زليخة، و�ضفرية احلملة 
الطب  اأ�ضتاذة  مون�ضرت"،  "باميال  الدكتورة 
فران�ضي�ضكو،  ���ض��ان  كاليفورنيا-  جامعة  يف 
ال�ضادقة  ومتنياتهما  الطبية،  للفرق  ال�ضكر 
للناجيات ال�ضجاعات ولكل امل�ضاهمني يف هذه 
الدكتورة  ذل��ك  يف  اإليهما  وان�ضّمت  احلملة، 
�ضو�ضن املا�ضي، املدير العام حلملة "اأ�ضدقاء 

مر�ضى ال�ضرطان"، وال�ضركاء االآخرون.
اجلدير ذكره اأّن حملة "الزهرّي االآن" حظيت 
ال�ضنوات  م���ّر  ع��ل��ى  وا���ض��ع��ة  �ضعبية  مب��ت��اب��ع��ٍة 
املا�ضية، ولقيت الدعم من ال�ضركاء "�ضنايدر 
اإلكرتيك" و"دانوب هوم" و"فندق "اأوبروي" 
و"فورد  جي"  اآن���د  و"بي  كول"  اآن���د  و"كول 
"اأ�ضدقاء  مينا" و  ف��ورد  بينك-  اإن  واري���ورز 
تاميز" و"دار  ال�ضرطان" و"اخلليج  مر�ضى 
اخلليج" و"ليف فيت" من "عمان للتاأمني" 
دي�ضكاونرت".   "ذا  وت��ط��ب��ي��ق  و"ريزيك" 
للثدي  ال�ضعاعي  الت�ضوير  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
ب���االأ����ض���ع���ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة، واال�����ض����ت���������ض����ارات مع 
زليخة"  "م�ضت�ضفى  ي���ق���ّدم  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني، 
الفحو�ضات  على   50% بن�ضبة  تخفي�ضات 
االأطباء  اأ���ض��ار  اإذا  ال�ضوتية،  ف��وق  ب��امل��وج��ات 

باإجرائها. 
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للتلوث  التعر�ص  اأن  اإىل  جديدة  درا���ص��ة  تو�صلت 
ال�صو�صائي ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة خماطر الإ�صابة 

باخلرف.
ودر�����ص ب��اح��ث��ون م��ن ال���دمن���ارك ال��ت��ع��ر���ص طويل 
ال�صكك  و�صو�صاء  الطرق  على  امل��رور  حلركة  امل��دى 
احلديدية وخطر الإ�صابة باخلرف بني مليوين بالغ 
الدمنارك  اأعمارهم عن 60 عاما ويعي�صون يف  تزيد 

بني عامي 2004 و2017.

ووجدوا 103500 حالة جديدة من اخلرف خالل فرتة 
الدرا�ضة التي قدروا فيها ال�ضو�ضاء يف اأكرث واأقل جوانب 

املباين تعر�ضا يف العناوين ال�ضكنية.
ثم ا�ضتخدموا �ضجالت ال�ضحة الوطنية لتحديد حاالت 

اخلرف على مدى 8.5 �ضنوات يف املتو�ضط.
وقّدر الباحثون اأنه يف العام االأخري، ما ي�ضل اإىل 1216 
حالة من اأ�ضل 8475 حالة من حاالت اخلرف امل�ضجلة 
اأن ُتعزا اإىل التعر�س  2017 ميكن  يف الدمنارك يف عام 
من  للوقاية  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ي�ضري  م��ا  لل�ضو�ضاء، 
املرتبطة بحركة  ال�ضو�ضاء  اخلرف من خالل احلد من 

املرور.
ومن املتوقع اأن يتجاوز عدد امل�ضابني باخلرف، يف جميع 
اأنحاء العامل، 130 مليونا بحلول عام 2050، ما يجعله 

اأزمة �ضحية عاملية مكلفة ومتفاقمة.
واإىل جانب عوامل اخلطر الرا�ضخة، مثل اأمرا�س القلب 
واالأوعية الدموية ومنط احلياة غري ال�ضحي، قد يلعب 

التعر�س البيئي اأي�ضا دورا يف تطور اخلرف.
على  بيئي  خطر  عامل  اأ���ض��واأ  ث��اين  النقل  �ضو�ضاء  وتعد 
ال�ضحة العامة يف اأوروبا بعد تلوث الهواء، ويتعر�س نحو 
ُخم�س �ضكان اأوروبا ل�ضو�ضاء النقل فوق امل�ضتوى املو�ضى 

به وهو 55 دي�ضيبل )دي�ضيبل(.

مبختلف  النقل  �ضو�ضاء  با�ضتمرار  ال��درا���ض��ات  ورب��ط��ت 
االأمرا�س واحلاالت ال�ضحية، مثل اأمرا�س القلب التاجية 
من  القليل  هناك  ذلك،  ومع  ال�ضكري.  ومر�س  وال�ضمنة 
وال��ن��ت��ائ��ج غري  واخل���رف  النقل  ح��ول �ضو�ضاء  االأب��ح��اث 

مت�ضقة.
الباحثون بالتحقيق يف العالقة  وملعاجلة هذا االأمر، قام 
امل���رور على  االأم���د حل��رك��ة  ال�ضكني ط��وي��ل  التعر�س  ب��ني 
االإ�ضابة  وخ��ط��ر  احل��دي��دي��ة  ال�ضكك  و���ض��و���ض��اء  ال��ط��رق 
عاما   60 عن  اأعمارهم  تزيد  بالغ  مليوين  بني  باخلرف 

ويعي�ضون يف الدمنارك بني عامي 2004 و2017.
وقدر الباحثون �ضو�ضاء حركة املرور على الطرق وال�ضكك 
ال��واج��ه��ات( االأك���رث تعر�ضا  احل��دي��دي��ة يف اجل��وان��ب )اأو 

واالأقل تعر�ضا جلميع العناوين ال�ضكنية يف الدمنارك.
لتحديد  الوطنية  ال�ضحية  ال�ضجالت  الفريق  حلل  ث��م 
ح����االت اخل����رف جل��م��ي��ع االأ����ض���ب���اب واأن������واع خم��ت��ل��ف��ة من 
اخل���رف )م��ر���س األ��زه��امي��ر واخل���رف ال��وع��ائ��ي واخلرف 
يف  �ضنوات   8.5 م��دى  على  باركن�ضون(  مبر�س  املرتبط 
103500 حالة جديدة من اخلرف  املتو�ضط. ووجدوا 

خالل فرتة الدرا�ضة.
وبعد االأخذ يف االعتبار العوامل املوؤثرة املحتملة املتعلقة 
الذين  ه����وؤالء  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  واأح��ي��ائ��ه��م،  بال�ضكان 

دي�ضيبل   55 البالغة  امل���رور  ح��رك��ة  ل�ضو�ضاء  تعر�ضوا 
واأكرث كانوا اأكرث عر�ضة بن�ضبة %27 لالإ�ضابة مبر�س 

األزهامير، وهو ال�ضبب االأكرث �ضيوعا للخرف.
وميكن اأن تزيد ال�ضو�ضاء ال�ضادرة عن ال�ضكك احلديدية 
التي تبلغ 50 دي�ضيبل من املخاطر بن�ضبة %24 مقارنة 
 40 م��ن  اأق���ل  �ضو�ضاء  بها  مناطق  يف  يعي�ضون  ب��ال��ذي��ن 

دي�ضيبل.
ال�����ض��و���ض��اء على  ل��ت��اأث��ري  املحتملة  ال��ت��ف�����ض��ريات  وت�����ض��م��ل 
ما  ال��ن��وم،  وا���ض��ط��راب  التوتر  هرمونات  اإط���الق  ال�ضحة 
وت��غ��ريات يف  التاجي  ال�ضريان  ن��وع من مر�س  اإىل  ي��وؤدي 
جهاز املناعة وااللتهاب، وكلها تعد اأحداثا مبكرة يف بداية 

اخلرف ومر�س األزهامير.
والأن هذه الدرا�ضة قائمة على املالحظة فال ميكن حتديد 
نق�س  مثل  القيود  بع�س  اإىل  امل��وؤل��ف��ون  وي�ضري  ال�ضبب، 
املعلومات حول عادات منط احلياة، والتي ميكن اأن تلعب 
دورا يف خطر اإ�ضابة ال�ضخ�س باخلرف، ونق�س املعلومات 
ال��ذي قد يوؤثر  املنازل  حول عوامل مثل عزل ال�ضوت يف 

على التعر�س ال�ضخ�ضي لل�ضو�ضاء.
ومع ذلك، ت�ضمنت نقاط القوة يف الدرا�ضة حجم العينات 
اجلودة  ع��ايل  والتقييم  الطويل،  املتابعة  ووق��ت  الكبري، 

للتعر�س لل�ضو�ضاء من م�ضدرين خمتلفني للنقل.

تاأكيد هذه  "اإذا مت  الباحثون:  ا�ضتنتج  النحو،  وعلى هذا 
تاأثري  لها  ي��ك��ون  فقد  امل�ضتقبلية،  ال��درا���ض��ات  يف  النتائج 
كبري على تقدير عبء املر�س وتكاليف الرعاية ال�ضحية 
باالآثار  معرفتنا  وتو�ضيع  النقل.  �ضو�ضاء  اإىل  املن�ضوبة 

لتحديد  ���ض��روري  اأم��ر  ال�ضحة  على  لل�ضو�ضاء  ال�ضارة 
وا�ضرتاتيجيات  الفعالة  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  االأول���وي���ات 
االأمرا�س  م��ن  الوقاية  على  تركز  التي  العامة  ال�ضحة 

ومكافحتها، مبا يف ذلك اخلرف".

قد ي�صيب 130 مليونا بحلول عام 2050

ال�ضو�ضاء املرورية تزيد من خطر االإ�ضابة باخلرف 

حت��ق��ق ت��ق��دم م��ذه��ل م��ع ت��ط��وي��ر ال��ع��ل��م��اء لعالج 
�ضرطان  خ��الي��ا  ال���ض��ت��ه��داف  االإجراء"  "ثنائي 
الثدي بطرق جديدة، ما قد يخلق خيارات اأف�ضل 

للمر�ضى املقاومني لالأدوية.
وط����ورت ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��وري��ة امل��ح��ت��م��ل��ة م��ن قبل 
فلوريدا،  يف   Scripps اأب���ح���اث  يف  ال��ع��ل��م��اء 
احل�ضا�ضة  ال���ث���دي  ���ض��رط��ان  خ��الي��ا  ال���ض��ت��ه��داف 

لالإ�ضرتوجني بطرق جديدة.
اأو  تاموك�ضيفني  مثل  اأدوي���ة  تو�ضف  م��ا  وك��ث��ريا   
احلاالت.  هذه  يف  اأنا�ضرتوزول  اأو  فولفي�ضرتانت 
�ضرطانات  لبع�س  ميكن  ال��وق��ت،  مب���رور  ول��ك��ن، 
العمليات  خ����الل  م���ن  م��ق��اوم��ة  ت��ط��وي��ر  ال���ث���دي 

االلتهابية.
"كانت  نيتلز:  ك��ي��ن��دال  الرئي�ضية  امل��ع��دة  وق��ال��ت 
العالجات الهرمونية ل�ضرطان الثدي واحدة من 
اأعظم ق�ض�س النجاح لالأدوية امل�ضتهدفة جزيئيا. 
ولكن ن�ضبة كبرية من املر�ضى ال ت�ضتجيب لهذه 
العالجات. وهناك حاجة طبية م�ضتمرة مل تتم 

تلبيتها للح�ضول على عالجات هرمونية اأف�ضل. 
 20 وه����ذا مي��ث��ل ال��ت��غ��ي��ري االأول يف ال��ن��ه��ج م��ن��ذ 

عاما".
بالهرمونات،  الثدي  �ضرطان  اأن��واع  بع�س  وتتاأثر 

مثل االإ�ضرتوجني والربوج�ضرتون.
بروتينات  ع��ل��ى  ال�����ض��رط��ان��ي��ة  اخل��الي��ا  وحت��ت��وي 
م��رت��ب��ط��ة ب��االإ���ض��رتوج��ني وال��ربوج�����ض��رتون، ما 

ي�ضاعدها على النمو.
وتعمل املركبات التي طورتها نيتلز وزمالوؤها عن 
طريق التدخل يف قدرة االإ�ضرتوجني على تن�ضيط 
كما  التقليدية،  بالطريقة  اخللوية  م�ضتقبالته 
ولكن  تاموك�ضيفني،  الهرموين  العالج  يف  يظهر 

اأي�ضا من خالل اآلية مثبطة ثانية.
يف  اأك��رب  فعالية  اخلاليا  يف  االختبارات  واأظهرت 

وجود اآليات مقاومة االأدوية.
واعتمادا على عمر املري�ضة، وما اإذا كانت جتاوزت 
من  جمموعة  اإم��ا  االأط��ب��اء  �ضي�ضف  الياأ�س،  �ضن 
االأدوي������ة ت�����ض��م��ى ُم���ع���ّدالت م�����ض��ت��ق��ب��الت هرمون 

مثل   ،)SERMs( االن��ت��ق��ائ��ي��ة  االإ���ض��رتوج��ني 
اأو تلك التي ت�ضمى منظمات  عقار تاموك�ضيفني، 
خ���ف�������س م�����ض��ت��ق��ب��الت ه����رم����ون اال����ض���رتوج���ني 

االنتقائية )SERDs( مثل فولفي�ضرتانت.
جملة  يف  ُن�ضرت  التي  اجل��دي��دة،  ال��درا���ض��ة  ولكن 
 Proceedings of the National
اإن  ت��ق��ول   ،Academy of Sciences
ثلث الن�ضاء امل�ضابات ب�ضرطان الثدي يف مراحله 
طورن  بتاموك�ضيفني،  ع��وجل��ن  ال��ل��وات��ي  امل��ب��ك��رة 
خم�ضة  اإىل  ع��ام��ني  غ�����ض��ون  يف  للعقار  م��ق��اوم��ة 

اأعوام.
اإىل عالج  م��ا���ض��ة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن  نيتلز  وق��ال��ت 

جديد.
اأن يكون هذا اخرتاقا يف عالج  "ناأمل  واأ�ضافت: 
���ض��رط��ان ال��ث��دي امل��ق��اوم ل��ل��ع��الج. وب��اآل��ي��ة جديدة 
من  تتوقعه  اأن  ميكن  مبا  املركبات  تقوم  للعمل، 
جزيء  يف  ولكن  خمتلفني،  عقارين  ب��ني  اجلمع 

واحد".

اأعرا�س،  ع��دة  الثدي  ل�ضرطان  يكون  اأن  وميكن 
ولكن اأول االأعرا�س امللحوظة عادة ما تكون كتلة 

اأو منطقة من اأن�ضجة الثدي ال�ضميكة.
ولكن  �ضرطانية،  غري  الثدي  اأورام  معظم  وتعد 

من االأف�ضل دائما اأن يقوم الطبيب بفح�ضها.
وياأتي ذلك بعد اأن اأعلن االأطباء اأن االأ�ضربين قد 
ي�ضاعد يف مكافحة �ضرطان الثدي العدواين عن 
اأكرث  عالجها  ي�ضعب  التي  االأورام  جعل  طريق 

ا�ضتجابة لالأدوية امل�ضادة لل�ضرطان.
 Christie NHS موؤ�ض�ضة  يف  ف��ري��ق  وب����داأ 
مان�ض�ضرت،  يف   ،Foundation Trust
ال�ضلبي  ال���ث���دي  ����ض���رط���ان  م��ر���ض��ى  م���ع  جت���رب���ة 
االأ�ضربين  خ�ضائ�س  اأن  يف  وي�ضتبهون  الثالثي. 
هو  امل�ضكن،  ت��اأث��ريه  ولي�س  لاللتهابات  امل�����ض��ادة 

الذي يعطي الفائدة.
وهناك بع�س االأدلة على اأن االأ�ضربين قد ي�ضاعد 
وتقليل  االأخ���رى  ال�ضرطان  اأن���واع  بع�س  منع  يف 

خطر انت�ضاره.

اخرتاق يف جمال عالج ال�ضرطان قد ُيحدث ثورة يف مكافحة املر�ض!
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 293785 بتاريخ: 2018/06/14

امل�ضجلة بالرقم: 293785 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 293786 بتاريخ: 2018/06/14

امل�ضجلة بالرقم: 293786 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 293787 بتاريخ: 2018/06/14

امل�ضجلة بالرقم: 293787 بتاريخ: 2018/12/19
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2021/10/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2940 بتاريخ: 1993/10/25
امل�ضجلة بالرقم: 2182 بتاريخ: 1995/08/15

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد  
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 67559 بتاريخ: 2005/02/27
امل�ضجلة بالرقم: 61278 بتاريخ: 2006/07/11

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 95735 بتاريخ: 2007/06/07
امل�ضجلة بالرقم: 95735 بتاريخ: 2013/02/14

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي   بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 228227بتاريخ: 2015/03/03
امل�ضجلة بالرقم: 228227بتاريخ: 2018/08/18

باإ�ضم املالك: حممد علمدار راه بيماه 
وعنوانه: �س.ب 123770 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة

 ا�ضم املتنازل له: �ضنغهاي جينبي  فوتوجرافك اإيكويبمينتز كو ، ال تي  دي
وعنوانه: 7 جي. ات�س )كاياجن بيلدينج( رقم 788 دينج اك�ضي روود ، �ضنغهاي  رمز بريدي 200052 ، ال�ضني .

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/07/06

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :  2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 176962 منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BIOQUELL QUBE  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 352701   بتاريخ: 2021/06/07
بيانات االأولوية:   90641011    2021/04/16  الواليات املتحدة االأمريكية

باإ�ضم :    ايكوالب يو اإ�س ايه انك.
وعنوانة :  1 اإيكوالب بلي�س، �ضاينت بول، ميني�ضوتا 55102، الواليات املتحدة االأمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
اأجهزة مطهرة؛ اجهزة ازالة التلوث؛ معقمات؛ اأجهزة واأدوات تعقيم و االأجزاء واملعدات املتعلقة بها

و�ضف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات BIOQUELL QUBE باالأحرف الالتينية القيا�ضية
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 302786 بتاريخ: 2018/12/06

امل�ضجلة بالرقم: 302786 بتاريخ: 2019/02/13
باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 

وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2021/10/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 59186 بتاريخ: 2004/03/06
امل�ضجلة بالرقم: 50056 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 59188 بتاريخ: 2004/03/06
امل�ضجلة بالرقم: 50054 بتاريخ: 2005/01/02

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 67558 بتاريخ: 2005/02/27
امل�ضجلة بالرقم: 61279 بتاريخ: 2006/07/11

باإ�ضم املالك: يونيليفر بي ال �ضي 
وعنوانه: بورت �ضناليت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اإجنلرتا.

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت �ضناليت، ويرال،  مري�ضي�ضايد، �ضي اإت�س 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل :2021/10/05 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ThinkCrypto  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 352892   بتاريخ: 2021/06/09
اململكة املتحدة  2021/02/09    UK00003593105   :بيانات االأولوية

باإ�ضم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ضت( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �ضرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�ضرتاليا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
)API(؛  التطبيقات  برجمة  واجهات  احلا�ضوب؛  ت�ضغيل  اأنظمة  احلا�ضوب؛  برامج  احلا�ضوب؛  برجميات 
برجميات احلا�ضوب وبرامج احلا�ضوب واأنظمة ت�ضغيل احلا�ضوب واملن�ضات وجميعها يتعلق باخلدمات املالية 
التطبيقات؛  ال�ضم�ضرة؛  وت�ضهيل  االأ�ضول  واإدارة  املالية  وال�ضم�ضرة  املخاطر  واإدارة  املايل  التداول  وخدمات 

املطبوعات االإلكرتونية؛ العملة االفرتا�ضية.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة ThinkCrypto باالأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ThinkCrypto  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 352893   بتاريخ: 2021/06/09
بيانات االأولوية:   UK00003593105    2021/02/09   اململكة املتحدة

باإ�ضم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ضت( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �ضرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�ضرتاليا

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36

التاأمني؛ اخلدمات املالية؛ ال�ضوؤون النقدية؛ �ضوؤون العقارات؛ اخلدمات االئتمانية؛ خدمات التداول املايل؛ 
العمالت  �ضرف  معامالت  االأ�ضول؛  اإدارة  املالية؛  ال�ضم�ضرة  املخاطر؛  اإدارة  االفرتا�ضية؛  بالعملة  التداول 
االأجنبية؛ خدمات �ضرف العمالت االأجنبية؛ خدمات تداول العمالت االأجنبية؛ ال�ضم�ضرة يف معامالت عقود 
الفروقات؛ توفري التبادل املايل لتداول عقود الفروقات؛ خدمات تداول عقود الفروقات؛ معامالت ال�ضلع؛ 
خدمات ال�ضلع؛ خدمات تداول ال�ضلع؛ ال�ضم�ضرة يف ال�ضلع؛ التداول املايل يف عقود الفروقات، و�ضرف العمالت 
االأجنبية، واالأ�ضهم، واخليارات، والعقود املالية التي ال ميكن حتويل عملتها، و�ضناديق اال�ضتثمار املتداولة يف 
البور�ضة، واملعامالت خارج البور�ضة، واملنتجات املتداولة يف البور�ضة، وامل�ضتقات واالكتتاب اخلا�س، والعملة 
االفرتا�ضية؛ اخلدمات اال�ضت�ضارية املتعلقة باإدارة املخاطر )املالية(؛ اخلدمات اال�ضت�ضارية املتعلقة بالتمويل؛ 
اخلدمات اال�ضت�ضارية املتعلقة باال�ضتثمار املايل؛ وكاالت �ضرف العمالت؛ خدمات �ضرف العمالت؛ املتاجرة 

بالعمالت؛ توفري اال�ضت�ضارات واملعلومات وامل�ضورة املتعلقة بال�ضالف الذكر.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة ThinkCrypto باالأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ThinkCrypto  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 352895   بتاريخ: 2021/06/09
بيانات االأولوية:   UK00003593105    2021/02/09 اململكة املتحدة

باإ�ضم :    تي اف جلوبال ماركت�س )اأو�ضت( ال تي دي
وعنوانة :  لفل 18، 357 كولينز �ضرتيت، ملبورن، فيكتوريا 3000، ا�ضرتاليا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
املتعلقة  والتدريبية  التعليمية  اخل��دم��ات  وال��ن��دوات؛  وامل��ع��ار���س  امل��وؤمت��رات  الرتفيه؛  ال��ت��دري��ب؛   التعليم؛ 
بخدمات التداول املايل، والتداول املايل يف االأ�ضهم، وعقود الفروقات، واخليارات، والعقود املالية التي ال ميكن 
حتويل عملتها، و�ضناديق اال�ضتثمار املتداولة يف البور�ضة، واملعامالت خارج البور�ضة، واملنتجات املتداولة يف 
البور�ضة، وامل�ضتقات واالكتتاب اخلا�س، و�ضرف العمالت االأجنبية، واإدارة املخاطر، وال�ضم�ضرة املالية، واإدارة 
االأ�ضول؛ عقد الندوات التدريبية؛ التدريب؛ خدمات االألعاب عرب االإنرتنت؛ توفري املعلومات واال�ضت�ضارات 

وامل�ضورة املتعلقة بكل ما �ضبق.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة ThinkCrypto باالأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
HAUS & HAUS  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 352938   بتاريخ: 2021/06/09
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    جيه ال ا�س هولدينجز ليميتد
وعنوانة :  2428 ري�ضكوورك 03، الطابق 24، برج ال�ضلع، مربعة �ضوق ابوظبي العاملي، جزيرة املاريا، ابوظبي، 

االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات  امل�ضرتك؛  للعمل  املكاتب  تاأجري  العمارات؛  اإدارة  ال�ضقق؛  تاأجري  املكاتب؛  تاأجري  العقارات؛  �ضوؤون 
قيمة  تقدير  العقارية؛  ال�ضم�ضرة  العقارات؛  تاأجري  العقارات؛   اإدارة  العقارات؛   تثمني  العقارية؛  الوكالة 
العقارات؛ اال�ضت�ضارات العقارية؛ قائمة العقارية؛ البيع االإيجاري العقاري؛ م�ضاركة اأوقات �ضغل العقارات؛ 
العقارات  ق��وائ��م  ل��الآخ��ري��ن؛ توفري  ال��ع��ق��ارات  ���ض��راء  ال��ع��ق��ارات؛  اإدارة  ا�ضت�ضارات  ال��ع��ق��ارات؛  خ��دم��ات ح��ي��ازة 
العطالت؛  ق�ضاء  مبنازل  اخلا�ضة  العقارات  اإدارة  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  االإن��رتن��ت؛  عرب  العقارية  واملعلومات 
ال�ضقق  تاأجري  وحت��دي��ًدا،  العقارية،  اخلدمات  وال�ضناعية؛  والتجارية  ال�ضكنية  العقارات  وا�ضتئجار  تاأجري 
ا�ضت�ضارات  العقاري؛  الرهن  ا�ضت�ضارات  العقاري؛  الرهن  �ضم�ضرة  الأجل ق�ضري؛  املفرو�ضة  واملنازل  والفيالت 
التمويل العقاري؛ ال�ضم�ضرة وتقدمي امل�ضورة فيما يتعلق ب�ضرف العمالت؛ خدمات تقدمي الن�ضح واال�ضت�ضارة 

واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�ضالفة الذكر.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )HAUS & HAUS( مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MAISON CACAO  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 353266   بتاريخ: 2021/06/14

بيانات االأولوية:
باإ�ضم :    ميزون كاكاو انك.

وعنوانة :  2-6-43 كومات�ضي، كاماكورا-�ضي، كاناغاوا 248-0006، اليابان
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
بال�ضوكوالتة؛  بال�ضكر ومغلفة  ال�ضوكوالتة؛ فواكه حم�ضيات مغطاة  األواح  ال�ضوكوالتة؛  بال�ضوكوالتة؛ قطع  حلوى مغلفة 
كعك  الكاكاو؛  م�ضا�ضات  الكاكاو؛  مثلجات  )حلويات(؛  الكاكاو  ت��ارت  بال�ضوكوالتة؛  مغطى  جوز  )حلويات(؛  الكاكاو  جلي 
ال�ضوكوالتة؛ تريامي�ضو الكاكاو؛ غانا�س؛ معكرون الكاكاو؛ كرمي كراميل الكاكاو؛ بارفيه الكاكاو؛ بودنغ الكاكاو؛ كعك حملى 
الكاكاو؛  كروا�ضون  الكاكاو؛  من  م�ضنوعة  األ��واح  �ضكل  على  اجلرانوال  من  خفيفة  وجبات  الكاكاو؛  بومكو�ضن  الكاكاو؛  من 
فطائر حمالة ُمعدة من الكاكاو؛ خبز الكاكاو؛ �ضندوي�ضات الكاكاو؛ كعك الكاكاو مطهو على البخار وحم�ضو باللحم املفروم؛ 
اأو  �ضندوي�ضات الهمربغر بالكاكاو؛ بيتزا الكاكاو؛ �ضندوي�ضات هوت دوج بالكاكاو؛ فطائر حلم الكاكاو؛ �ضاي بنكهة الكاكاو 
ر وامل�ضروبات التي  اأ�ضا�ضها القهوة؛ الكاكاو املُح�ضَّ رة وامل�ضروبات التي  �َضة؛ القهوة املُح�ضَّ �ضاي الكاكاو؛ حبوب القهوة املُحمَّ
اأ�ضا�ضها الكاكاو؛ مثلجات الكاكاو اأو املثلجات بنكهة الكاكاو؛ توابل الكاكاو اأو التوابل بنكهة الكاكاو؛ بهارات الكاكاو اأو البهارات 
كاكاو  الكاكاو؛  بنكهة  �ضراب  مزيج  اأو  الكاكاو  �ضراب  مزيج  الكاكاو؛  بنكهة  البوظة  اأو  الكاكاو  بوظة  مزيج  الكاكاو؛  بنكهة 
�َضة؛ جرانوال الكاكاو اأو جرانوال بنكهة الكاكاو؛ حبوب الكاكاو املعاجَلة االأخرى  �س وم�ضحوق؛ حبوب القهوة غري املُحمَّ حُممَّ
اأو احلبوب املعاجلة بنكهة الكاكاو؛ ال�ضوكوالتة املفرودة؛ احللويات �ضريعة التجهيز امل�ضنوعة من الكاكاو اأو احللويات �ضريعة 
التجهيز بنكهة الكاكاو؛ �ضل�ضة كاكاو املعكرونة اأو �ضل�ضة املعكرونة بنكهة الكاكاو؛ �ضرائح ال�ضاكي امل�ضنوعة من الكاكاو اأو 

مثلجات ال�ضاكي بنكهة الكاكاو ؛ دقيق الكاكاو اأو دقيق بنكهة الكاكاو
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )MAISON CACAO( مكتوبة باللغة االإنكليزية ب�ضكل مميز

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
NUZEST  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 353771   بتاريخ: 2021/06/21

بيانات االأولوية: 
باإ�ضم :    نوز�ضت اأي بيه بيه تي واي ال تي دي

وعنوانة :  24/406-30 �ضربينجفيلد افينيو، بوت�س بوينت، ان ا�س دبليو 2001، ا�ضرتاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
مواد حمية معدة لال�ضتخدام الطبي، واالأطعمة وامل�ضروبات اخلا�ضة باحلمية؛ مكمالت غذائية؛ االأطعمة 
املدعم  ال��غ��ذاء  باحلمية؛  متعلقة  وجميعها  ال�ضحية  الغذائية  وامل��ك��م��الت  الطبية،  ل��الأغ��را���س  ال�ضحية 
بالفيتامينات واملعادن واالأع�ضاب لالأغرا�س الطبية لدعم وظائف االإن�ضان؛ االأطعمة التكميلية يف هذه الفئة؛ 
مكمالت غذائية لغايات طبية؛ االإ�ضافات واملكمالت الغذائية؛ الفيتامينات وتركيبات الفيتامينات لال�ضتهالك 
الب�ضري؛ املعادن وتركيبات املعادن لال�ضتهالك الب�ضري؛ املكمالت الع�ضبية وتركيباتها لال�ضتهالك الب�ضري؛ 
اأغذية للر�ضع واالأطفال؛ م�ضحوق احلليب للر�ضع واالأطفال؛ املكمالت الغذائية التي حتتوي على الكازين؛ 
ومنتجات  الربوتينات  الب�ضري؛  لال�ضتهالك  ال��ربوت��ني  مكمالت  بروتينية؛  الغذائية  للحمية  مكمالت 
الربوتني لال�ضتهالك الب�ضري؛ منتجات بروبيوتيك؛ م�ضتح�ضرات بروبيوتيك؛ م�ضتح�ضرات الربوبيوتيك 

لالأغرا�س الطبية للم�ضاعدة يف احلفاظ على التوازن الطبيعي للنبيت اجلرثومي يف اجلهاز اله�ضمي.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )NUZEST( مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354063   بتاريخ: 2021/06/24
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
مواد تواليت و�ضابون وم�ضتح�ضرات ومنتجات التنظيف والنظافة ال�ضخ�ضية االأخرى يف هذه الفئة؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات 
والغ�ضوالت؛  الهالمية،  وامل��واد  وامل�ضتحلبات،  والكرميات،  واللو�ضن،  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  هذه  يف  ال�ضخ�ضية  العناية 
الهالمية  وامل���واد  وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  ه��ذه  يف  باجل�ضم  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات 
واملواد  وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  ه��ذه  يف  بالوجه  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات  والغ�ضوالت؛ 
وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  هذه  يف  بالب�ضرة  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات  والغ�ضوالت؛  الهالمية 
والبل�ضم؛ مزيالت  ال�ضامبو  وتت�ضمن  الفئة،  بال�ضعر يف هذه  العناية  والغ�ضوالت؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات  الهالمية  واملواد 
ماكياج؛  م�ضتح�ضرات جتميل؛  روائح عطرية؛  بعد احلالقة؛ عطور؛  ما  م�ضتح�ضرات  التعرق؛  مانعات  الكريهة؛  الروائح 
اأطقم م�ضتح�ضرات التجميل؛ لوازم التجميل؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات الوقاية من ال�ضم�س يف هذه الفئة؛ الكرميات الواقية 
زيوت  اأ�ضنان؛  منظفات  االأ�ضنان؛  معاجني  وال�ضعر؛  لالأ�ضنان  م�ضتح�ضرات  الت�ضمري؛  وكرميات  ال�ضم�س  واقيات  وتت�ضمن 
عطرية؛ م�ضتح�ضرات تنظيف؛ املطهرات يف هذه الفئة؛ كل ما �ضبق م�ضنوع من منتجات النحل اأو يحتوي عليها، ويت�ضمن 

ذلك الع�ضل وع�ضل املانوكا و�ضمغ النحل  وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�ضم النحل و�ضمع الع�ضل.
UMF و�ضف العالمة: العالمة تتكون من االأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
بالربيد  اإر�ضاله  اأو  االقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س علي  لدية  فعلي من 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354064   بتاريخ: 2021/06/24
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
املنتجات وامل�ضتح�ضرات العالجية والغذائية؛ مكمالت الفيتامينات واملعادن؛ منتجات وم�ضتح�ضرات العناية 
ال�ضاي  ذل��ك  ويت�ضمن  العالجية،  امل�ضروبات  الطبي؛  ال�ضاي  العالجية(؛  اأو  الطبية  )لالأغرا�س  بالب�ضرة 
والرب�ضام  املحالة  الطبية  واالأق��را���س  الدوائية  االأق��را���س  واحلقن؛  الطبية  امل�ضروبات  واحلقن؛  واملقويات 
واملواد  واملركبات،  )لو�ضن(،  والغ�ضوالت  والبل�ضم،  الكرميات،  رة؛  واملَُطهِّ للميكروبات  امل�ضادة  والكب�ضوالت 
ال�ضيدالنية؛  وامل�ضتح�ضرات  املنتجات  املو�ضعي؛   اأو  الفموي  لال�ضتخدام  وامل��راه��م  وال�ضبغات،  الهالمية، 
مناديل  كولوديون؛  الت�ضميد؛  لغايات  �ضمادات  الل�ضقات؛  ال�ضمادات؛  البيطرية؛  وامل�ضتح�ضرات  املنتجات 
مانوكا  وع�ضل  الع�ضل  ذل��ك  ويت�ضمن  عليها،  يحتوي  اأو  النحل  منتجات  م��ن  م�ضنوع  �ضبق  م��ا  ك��ل  ورق��ي��ة؛ 
و�ضمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�ضم النحل و�ضمع الع�ضل؛ �ضم النحل؛ غذاء ملكات النحل 

لالأغرا�س الطبية اأو العالجية؛ املعقمات.
UMF و�ضف العالمة: العالمة تتكون من االأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354066   بتاريخ: 2021/06/24
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
ملكات  وغ��ذاء  النحل  و�ضمغ  املانوكا  وع�ضل  الع�ضل  ذل��ك  ويت�ضمن  الب�ضري،  لال�ضتهالك  النحل  منتجات 
النحل؛ املنتجات وامل�ضتح�ضرات يف هذه الفئة م�ضنوعة يف الغالب من منتجات النحل، ويت�ضمن ذلك الع�ضل 

وع�ضل املانوكا و�ضمغ النحل وغذاء ملكات النحل.
UMF و�ضف العالمة: العالمة تتكون من االأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

H  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355012   بتاريخ: 2021/06/06

بيانات االأولوية:
باإ�ضم :    اإ�س بي ئي لي�ضين�ضينج ال ال �ضي

وعنوانة :  131 �ضربينج �ضرتيت، فورث فلور، نيويورك نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات  )البارات(؛  احلانات  خدمات  املنتجعات؛  فنادق  الفنادق؛  املف�ضلني؛  للعمالء  الفنادق  خدمات  الفندقية؛  اخلدمات 
�ضالة الكوكتيل؛ خدمات املطاعم؛ املاآدب وخدمات املاآدب؛ خدمات احلانات ال�ضغرية؛  خدمات املقاهي؛  خدمات الكافترييات؛ 
خدمات حمالت املقاهى؛ خدمات الكانتينات؛ خدمات الوجبات اخلفيفة؛ خدمات حانة النبيذ; خدمات الوجبات ال�ضريعة؛ 
خدمات التزويد بالطعام وال�ضراب؛ خدمات تقدمي الطعام وال�ضراب والوجبات؛ خدمات الطهي؛  خدمات حت�ضري الطعام؛ 
اقامة موؤقتة؛ حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة ؛ تقدمي الطعام؛  اإعداد الطعام وال�ضراب والوجبات واملرطبات؛ اإجراء احلجوزات 
يريدون مت�ضية عطالتهم  الذين  الفنادق لالأ�ضخا�س  يتعلق بحجز  فيما  االإقامة  توفري  وكاالت  االإقامة وخدمات  وحجز 
؛  والفنادق  االإقامة  واإج��راء حجوزات  للحجز  ال�ضفر  وك��االت  املوؤقتة؛ خدمات  االإقامة  وامل�ضافرين؛ خدمات حجز  وال�ضياح 
اال�ضتقبال يف  اأماكن حفالت  تنظيم  االأعرا�س؛  اال�ضتقبال يف  الطعام حلفالت  وتقدمي  والوجبات  وال�ضراب  الطعام  تنظيم 
االأعرا�س، وحتديداً، ا�ضتئجار مرافق الوالئم واملنا�ضبات االجتماعية الإقامة املنا�ضبات اخلا�ضة، وحتديًدا، حفالت اال�ضتقبال 
يف احلفالت واالأعرا�س؛ خدمات رعاية الطفل وتربية الطفل؛ خدمات ال�ضيافة، وحتديًدا، االإقامة والطعام وال�ضراب؛ توفري 
املرافق للموؤمترات، املعار�س واالجتماعات؛ تاأجري وحجز الغرف وقاعات االجتماعات؛ تاأجري الكرا�ضي والطاوالت واأغطية 
املائدة واالأواين الزجاجية؛ حجز االإقامة يف الفنادق والوجبات؛ خدمات املنتجعات؛  حجز وتوفري االإقامة يف الفنادق واالإقامة 

املوؤقتة واأماكن املطاعم؛ خدمات حجز الفنادق؛  املعلومات واال�ضت�ضارات واخلدمات اال�ضت�ضارية فيما يتعلق مبا �ضبق
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من �ضكل حرف H مكون من فروع مت�ضلة

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
TIDAL  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354985   بتاريخ: 2021/07/06
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    تايدل ميوزيك ايه ا�س
وعنوانة :  لكيجاتا 53، ان-0187 اأو�ضلو، الرنويج

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
املحمولة  واالأج��ه��زة  االإن��رتن��ت  ع��رب  ال�ضوتية  امل���واد  وب��ث  بتنزيل  املتعلق  لال�ضتخدام  احلا�ضوب  برجميات 
الإتاحة  احلا�ضوب  برجميات  االإلكرتونية؛  واالت�ضاالت  احلا�ضوب  �ضبكات  من  وغريها  الال�ضلكية  وال�ضبكات 
برجمة ال�ضوت والن�س وحمتويات الو�ضائط املتعددة االأخرى وتوزيعها، ويت�ضمن ذلك املو�ضيقى واحلفالت 
�ضبكات  ع��رب  التعليمية  وال��ربام��ج  بالرتفيه  املتعلقة  وال��ربام��ج  الثقافية  والفعاليات  واالأخ��ب��ار  املو�ضيقية 
بالرتفيه؛  املتعلقني  وال�ضوت  املو�ضيقى  وبرجمة  ت�ضغيل  للم�ضتخدمني  تتيح  التي  الربجميات  االت�ضاالت؛ 
بالرتفيه  املتعلق  ال�ضوتي  واملحتوى  ال�ضوتية  والت�ضجيالت  املو�ضيقى  تت�ضمن  للتنزيل  قابلة  بيانات  ملفات 
والفيديو وغري ذلك من حمتوى الو�ضائط املتعددة؛ جميع الب�ضائع املذكورة اأعاله لال�ضتخدام فيما يتعلق 

بخدمة تدفق حمتوى املو�ضيقى والو�ضائط املتعددة.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TIDAL باأحرف التينية قيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LINEAGE  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355230   بتاريخ: 2021/07/07
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    ان �ضي �ضوفت كوربوري�ضن 
وعنوانة :  )�ضام�ضيونغ-دونغ( 509، تهران-رو، جاجننام-جو، �ضيول، جمهورية كوريا

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41

توفري  للتنزيل؛  القابلة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  طريق  عن  املقدمة  االأل��ع��اب  خدمات  االأل��ع��اب؛  خدمات 
�ضبكة  من  االإنرتنت  عرب  املقدمة  االألعاب  خدمات  االألعاب؛  �ضخ�ضيات  حمتويات  توزيع  االألعاب؛  معلومات 
توفري  للتنزيل؛  القابلة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  طريق  عن  املقدمة  االأل��ع��اب  خدمات  املحمول؛  الهاتف 
االألعاب  خدمات  املحمولة؛  االأج��ه��زة  عرب  للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  االإن��رتن��ت  على  االإلكرتونية  املطبوعات 
االألعاب  املحمولة؛ خدمات  الهواتف  األعاب  املحمول؛ خدمات  الهاتف  املقدمة عرب تطبيقات  االإنرتنت  على 
االإنرتنت؛  على  االأل��ع��اب  بعنا�ضر  املتعلقة  املعلومات  خدمات  احلا�ضوب؛  �ضبكة  من  االإن��رتن��ت  على  املقدمة 
توفري عنا�ضر االألعاب لالألعاب على االإنرتنت؛ خدمات املعلومات املتعلقة ب�ضخ�ضيات االألعاب على االإنرتنت؛ 
توفري حمتويات االألعاب عرب االإنرتنت؛ توفري مقاطع الفيديو واملو�ضيقى لالألعاب عرب االإنرتنت؛ توفري 
ال�ضور ومقاطع الفيديو ل�ضخ�ضيات االألعاب عرب االإنرتنت؛ خدمة االألعاب عرب االإنرتنت؛ خدمات االألعاب 
االإلكرتونية املقدمة عن طريق االإنرتنت؛ توفري املطبوعات االإلكرتونية على االإنرتنت غري القابلة للتنزيل

و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة LINEAGE باللغة االإجنليزية
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: 354067   بتاريخ: 2021/06/24 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
مواد تواليت و�ضابون وم�ضتح�ضرات ومنتجات التنظيف والنظافة ال�ضخ�ضية االأخرى يف هذه الفئة؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات 
والغ�ضوالت؛  الهالمية،  وامل��واد  وامل�ضتحلبات،  والكرميات،  واللو�ضن،  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  هذه  يف  ال�ضخ�ضية  العناية 
الهالمية  وامل���واد  وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  ه��ذه  يف  باجل�ضم  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات 
واملواد  وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  ه��ذه  يف  بالوجه  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات  والغ�ضوالت؛ 
وامل�ضتحلبات  واللو�ضن  امل�ضاحيق،  وتت�ضمن  الفئة،  هذه  يف  بالب�ضرة  العناية  ومنتجات  م�ضتح�ضرات  والغ�ضوالت؛  الهالمية 
والبل�ضم؛ مزيالت  ال�ضامبو  وتت�ضمن  الفئة،  بال�ضعر يف هذه  العناية  والغ�ضوالت؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات  الهالمية  واملواد 
ماكياج؛  م�ضتح�ضرات جتميل؛  روائح عطرية؛  بعد احلالقة؛ عطور؛  ما  م�ضتح�ضرات  التعرق؛  مانعات  الكريهة؛  الروائح 
اأطقم م�ضتح�ضرات التجميل؛ لوازم التجميل؛ م�ضتح�ضرات ومنتجات الوقاية من ال�ضم�س يف هذه الفئة؛ الكرميات الواقية 
زيوت  اأ�ضنان؛  منظفات  االأ�ضنان؛  معاجني  وال�ضعر؛  لالأ�ضنان  م�ضتح�ضرات  الت�ضمري؛  وكرميات  ال�ضم�س  واقيات  وتت�ضمن 
عطرية؛ م�ضتح�ضرات تنظيف؛ املطهرات يف هذه الفئة؛ كل ما �ضبق م�ضنوع من منتجات النحل اأو يحتوي عليها، ويت�ضمن 

ذلك الع�ضل وع�ضل املانوكا و�ضمغ النحل  وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�ضم النحل و�ضمع الع�ضل.
اط��اره غليظ، حيث اجلزء  �ضدا�ضي  �ضكل  على  �ضعار  UMF مع  الالتينية  االأح��رف  تتكون من  العالمة  العالمة:  و�ضف 

العلوي من االإطار باللون االأ�ضفر و اجلزء ال�ضفلي واالأحرف باللون االأ�ضود.
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
IROS  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355032   بتاريخ: 2021/07/06
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    اإن�ضايت�س لالبحاث ال�ضيدالنية ذ.م.م
ظبي،  اأب��و  العقاري،  لال�ضتثمار  لينك  ات�س  �ضي  مبنى   ،0  ،04_45 �ضرق  جنوب  خليفة،  مدينة    : وعنوانة 

االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
اخلدمات العلمية والتكنولوجية؛  خدمات البحث والتطوير؛  التجارب ال�ضريرية؛  اإجراء التجارب ال�ضريرية 
اللقاحات؛   االأبحاث يف جمال  ال�ضيدالنية؛   االأبحاث  الكيميائية؛   االأبحاث  الطبية؛   االأبحاث  لالآخرين؛  
االأبحاث ال�ضريرية؛  خدمات املختربات؛  البحث العلمي؛  جتميع البيانات الأغرا�س البحث الطبي؛  جتميع 
البيانات الأجل التجارب ال�ضريرية ومنها؛  تاأجري حماكيات ومعدات الت�ضخي�س الطبي؛  خدمات االختبارات 
الطبية؛  خدمات االختبارات ال�ضريرية؛  خدمات تقدمي الن�ضح واال�ضت�ضارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع 

اخلدمات ال�ضالفة الذكر.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من الكلمة IROS باالأحرف الالتينية القيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TIDAL  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 354986   بتاريخ: 2021/07/06

بيانات االأولوية:
باإ�ضم :    تايدل ميوزيك ايه ا�س

وعنوانة :  لكيجاتا 53، ان-0187 اأو�ضلو، الرنويج
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
تدفق املو�ضيقى وال�ضوت وال�ضور والفيديو وحمتويات الو�ضائط املتعددة االأخرى عرب االإنرتنت واالأجهزة 
االإر�ضال  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  االت�����ض��االت  و�ضبكات  االأخ���رى  احل��ا���ض��وب  و�ضبكات  الال�ضلكية  وال�ضبكات  املحمولة 
االإلكرتوين للمو�ضيقى وال�ضوت والفيديو وحمتويات الو�ضائط املتعددة االأخرى املتدفقة والقابلة للتنزيل؛ 
خدمات  املتعددة؛  والو�ضائط  والفيديو  وال�ضوت  للتنزيل  والقابلة  املتدفقة  الرقمية  املو�ضيقى  واإر�ضال  بث 
لنقل  االإنرتنت  عرب  املجتمعية  واملنتديات  االإعالنات  ولوحات  الدرد�ضة  غرف  توفري  االإنرتنت؛  عرب  البث 
املعلومات والر�ضائل بني امل�ضتخدمني يف جمال الرتفيه واملو�ضيقى واحلفالت املو�ضيقية واالأخبار والفعاليات 
اإىل مواقع الويب وقواعد البيانات على االإنرتنت التي تقدم الفنانني واألبومات  الثقافية؛ توفري الو�ضول 
الرتفيهية،  واالأخ��ب��ار  اجلارية  والفعاليات  املو�ضيقى  وحت��دي��ًدا،  الرتفيهية،  واخلدمات  واالأغ��اين  املو�ضيقى 
ذلك  يف  مب��ا  االأخ����رى،  امل��ت��ع��ددة  الو�ضائط  وحم��ت��وى  والفيديو  والن�س  ال�ضوت  ب��ربجم��ة  للعمالء  وت�ضمح 
املو�ضيقى واحلفالت املو�ضيقية واالأخبار والفعاليات الثقافية والربامج املتعلقة بالرتفيه على مواقع الويب 

ويف تطبيقات الهاتف املحمول
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TIDAL باأحرف التينية قيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LINEAGE  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355232   بتاريخ: 2021/07/07
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    ان �ضي �ضوفت كوربوري�ضن 
وعنوانة :  )�ضام�ضيونغ-دونغ( 509، تهران-رو، جاجننام-جو، �ضيول، جمهورية كوريا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
�ضخ�ضيات  ت�ضميم  االألعاب؛  برجميات  تطوير  االأبعاد؛  ثالثية  بالتكنولوجيا  املتعلقة  الربجميات  ت�ضميم 
االألعاب؛  تطوير برجميات ملحتويات االألعاب؛ تطوير تطبيقات األعاب )برجميات االألعاب( للهواتف الذكية، 
قابلة للتنزيل؛  تطوير برجميات األعاب للهاتف املحمولة، قابلة للتنزيل؛ برجمة احلا�ضوب الألعاب الفيديو؛ 
الويب  م��واق��ع  �ضيانة  االإن��رتن��ت؛  على  االأل��ع��اب  �ضخ�ضيات  ت�ضميم  املتحركة؛  الر�ضوم  �ضخ�ضيات  ت�ضميم 
االإنرتنت؛  على  امل��واق��ع  ا�ضت�ضافة  االإن��رتن��ت؛  عرب  وبيعها  االإلكرتونية  املطبوعات  توفري  يف  ال�ضتخدامها 
�ضيانة مواقع الويب اخلا�ضة بالتجارة االإلكرتونية؛ برجمة احلا�ضوب الألعاب احلا�ضوب؛ ت�ضميم برجميات 
األعاب احلا�ضوب؛ تطوير برجميات األعاب احلا�ضوب؛ ن�ضخ برجميات األعاب احلا�ضوب؛ �ضيانة برجميات األعاب 

احلا�ضوب؛ تطوير عتاد اأجهزة احلا�ضوب الأجل األعاب احلا�ضوب؛ برجمة األعاب احلا�ضوب
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة LINEAGE باللغة االإجنليزية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PUREZZA  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355393   بتاريخ: 2021/07/11
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    دبليو ال اأي )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  1 جرينفل رود، ميدينهد، بريك�ضاير، ا�س ال6 1ات�س ان، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
اأجهزة التدفئة والتربيد واإمداد املياه؛ اآالت �ضرف مياه ال�ضرب؛ فالتر واأجهزة تنقية واأجزاء ولوازم للب�ضائع 

املذكورة.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة PUREZZA باأحرف التينية قيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354068   بتاريخ: 2021/06/24
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5

املنتجات وامل�ضتح�ضرات العالجية والغذائية؛ مكمالت الفيتامينات واملعادن؛ منتجات وم�ضتح�ضرات العناية 
ال�ضاي  ذل��ك  ويت�ضمن  العالجية،  امل�ضروبات  الطبي؛  ال�ضاي  العالجية(؛  اأو  الطبية  )لالأغرا�س  بالب�ضرة 
والرب�ضام  املحالة  الطبية  واالأق��را���س  الدوائية  االأق��را���س  واحلقن؛  الطبية  امل�ضروبات  واحلقن؛  واملقويات 
واملواد  واملركبات،  )لو�ضن(،  والغ�ضوالت  والبل�ضم،  الكرميات،  رة؛  واملَُطهِّ للميكروبات  امل�ضادة  والكب�ضوالت 
ال�ضيدالنية؛  وامل�ضتح�ضرات  املنتجات  املو�ضعي؛   اأو  الفموي  لال�ضتخدام  وامل��راه��م  وال�ضبغات،  الهالمية، 
مناديل  كولوديون؛  الت�ضميد؛  لغايات  �ضمادات  الل�ضقات؛  ال�ضمادات؛  البيطرية؛  وامل�ضتح�ضرات  املنتجات 
مانوكا  وع�ضل  الع�ضل  ذل��ك  ويت�ضمن  عليها،  يحتوي  اأو  النحل  منتجات  م��ن  م�ضنوع  �ضبق  م��ا  ك��ل  ورق��ي��ة؛ 
و�ضمغ النحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح و�ضم النحل و�ضمع الع�ضل؛ �ضم النحل؛ غذاء ملكات النحل 

لالأغرا�س الطبية اأو العالجية؛ املعقمات.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من االأحرف الالتينية UMF مع �ضعار على �ضكل �ضدا�ضي اطاره غليظ، 

حيث اجلزء العلوي من االإطار باللون االأ�ضفر و اجلزء ال�ضفلي واالأحرف باللون االأ�ضود.
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
INSIGHTS  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355033   بتاريخ: 2021/07/06
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    اإن�ضايت�س لالبحاث ال�ضيدالنية ذ.م.م
ظبي،  اأب��و  العقاري،  لال�ضتثمار  لينك  ات�س  �ضي  مبنى   ،0  ،04_45 �ضرق  جنوب  خليفة،  مدينة    : وعنوانة 

االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
اخلدمات العلمية والتكنولوجية؛  خدمات البحث والتطوير؛  التجارب ال�ضريرية؛  اإجراء التجارب ال�ضريرية 
اللقاحات؛   االأبحاث يف جمال  ال�ضيدالنية؛   االأبحاث  الكيميائية؛   االأبحاث  الطبية؛   االأبحاث  لالآخرين؛  
االأبحاث ال�ضريرية؛  خدمات املختربات؛  البحث العلمي؛  جتميع البيانات الأغرا�س البحث الطبي؛  جتميع 
البيانات الأجل التجارب ال�ضريرية ومنها؛  تاأجري حماكيات ومعدات الت�ضخي�س الطبي؛  خدمات االختبارات 
الطبية؛  خدمات االختبارات ال�ضريرية؛  خدمات تقدمي الن�ضح واال�ضت�ضارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع 

اخلدمات ال�ضالفة الذكر.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة INSIGHTS باللغة االإجنليزية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

TIDAL  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 354987   بتاريخ: 2021/07/06

بيانات االأولوية:
باإ�ضم :    تايدل ميوزيك ايه ا�س

وعنوانة :  لكيجاتا 53، ان-0187 اأو�ضلو، الرنويج
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
تنزيل خدمات املو�ضيقى وال�ضور وال�ضوت والفيديو وغري ذلك من املحتوى على االإنرتنت واالأجهزة املحمولة و�ضبكات اأو 
اأنظمة االإنرتنت الال�ضلكية وغريها من �ضبكات احلا�ضوب و�ضبكات االت�ضاالت االإلكرتونية؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات 
اأو  املو�ضيقى  ملفات  ق��راءة  االإنرتنت، وحتديًدا،  املو�ضيقى عرب  اال�ضرتاك يف  توفر برجميات ال�ضتخدامها يف خدمات  التي 
الفيديو الرقمية وا�ضرتدادها واال�ضتماع اإليها؛ توفري اخلدمات االإلكرتونية عرب االإنرتنت واالأجهزة املحمولة و�ضبكات اأو 
اأنظمة االإنرتنت الال�ضلكية وغري ها من �ضبكات احلا�ضوب االأخرى و�ضبكات االت�ضاالت االإلكرتونية لتمكني امل�ضتخدمني من 
اإن�ضاء قوائم الت�ضغيل وا�ضرتداد املو�ضيقى الرقمية اأو ال�ضور اأو الفيديو؛ توفري اال�ضتخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة 
للتنزيل عرب االإنرتنت التي متكن امل�ضتخدمني من الو�ضول اإىل حمتوى ال�ضوت وال�ضورة والفيديو وبرجمته؛ ا�ضت�ضافة 
والفيديو  وال�ضور  املو�ضيقى  ذلك  ويت�ضمن  وبرجمته،  والفيديو  ال�ضوت  حمتوى  اإىل  الو�ضول  للعمالء  يتيح  ويب  موقع 
للتنزيل ال�ضتخدامها يف برجمة  قابلة  االإنرتنت غري  توفري برجميات عرب  املحمول؛  الهاتف  على موقع ويب وتطبيقات 
ال�ضوت والن�ضو�س والفيديو وحمتوى الو�ضائط املتعددة االأخرى، ويت�ضمن ذلك املو�ضيقى واحلفالت املو�ضيقية واالأخبار 
والفعاليات الثقافية والربامج املتعلقة بالرتفيه على موقع ويب ويف تطبيقات الهاتف املحمول، وكل ذلك عرب موقع ويب؛ 

جميع اخلدمات �ضالفة الذكر املتعلقة بخدمة تدفق حمتوى املو�ضيقى والو�ضائط املتعددة
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TIDAL باأحرف التينية قيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PUREZZA  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355394   بتاريخ: 2021/07/11
بيانات االأولوية:

باإ�ضم :    دبليو ال اأي )يو كيه( ليمتد
وعنوانة :  1 جرينفل رود، ميدينهد، بريك�ضاير، ا�س ال6 1ات�س ان، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
مربدات  م�ضروبات؛  اأوعية  القوارير؛  والفخارية؛  واخلزفية  الزجاجية  االأواين  للمطبخ؛  اأو  منزلية  وعية 

امل�ضروبات؛ اأوعية عازلة للحرارة للم�ضروبات؛ اأواين لل�ضرب
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة PUREZZA باأحرف التينية قيا�ضية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UMF  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 354069   بتاريخ: 2021/06/24
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    يو اإم اإف هوين ا�ضو�ضيي�ضن انكوربوريتد
وعنوانة :  بوا�ضطة بادل فينديل، لفيل 18، بي دبليو �ضي تاور، 188 كي �ضرتيت، اوكالند 1010، نيوزيلندا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
ملكات  وغ��ذاء  النحل  و�ضمغ  املانوكا  وع�ضل  الع�ضل  ذل��ك  ويت�ضمن  الب�ضري،  لال�ضتهالك  النحل  منتجات 
النحل؛ املنتجات وامل�ضتح�ضرات يف هذه الفئة م�ضنوعة يف الغالب من منتجات النحل، ويت�ضمن ذلك الع�ضل 

وع�ضل املانوكا و�ضمغ النحل وغذاء ملكات النحل.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من االأحرف الالتينية UMF مع �ضعار على �ضكل �ضدا�ضي اطاره غليظ، 

حيث اجلزء العلوي من االإطار باللون االأ�ضفر و اجلزء ال�ضفلي واالأحرف باللون االأ�ضود.
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LINEAGE  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355229   بتاريخ: 2021/07/07
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    ان �ضي �ضوفت كوربوري�ضن 
وعنوانة :  )�ضام�ضيونغ-دونغ( 509، تهران-رو، جاجننام-جو، �ضيول، جمهورية كوريا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
قابلة  األ��ع��اب حا�ضوب  األ��ع��اب؛ برجميات  ب��رام��ج  ي�ضم  االف��رتا���ض��ي؛ قر�س مدمج  ال��واق��ع  األ��ع��اب  برجميات 
ن�ضرات  مطبوعات  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية  ن�ضرة  ال�ضلكية؛  واأج��ه��زة  عاملية  حا�ضوب  �ضبكة  عرب  للتنزيل 
للتنزيل؛ تطبيقات  قابلة  للتنزيل؛ ملفات مو�ضيقية  قابلة  األعاب  ق�ضائم  االألعاب؛  للتنزيل بخ�ضو�س  قابلة 
برجميات كمبيوتر، قابلة للتنزيل؛ برجميات األعاب للهواتف النقالة قابلة للتنزيل؛ برجميات األعاب فيديو؛ 
لفافات تخزين األعاب الفيديو؛ �ضرائح االأفالم؛ برامج األعاب حا�ضوب تفاعلية متعددة الو�ضائط؛ برامج األعاب 
عرب االإنرتنت؛ برامج األعاب حا�ضوب يتم تنزيلها عرب االإنرتنت؛ برامج األعاب تفاعلية؛ ق�ضائم اإلكرتونية؛ 

برجميات األعاب الكمبيوتر؛ برامج األعاب حا�ضوب؛ و�ضائط اإلكرتونية ت�ضم برامج األعاب حا�ضوب
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة LINEAGE باللغة االإجنليزية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

H  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355011   بتاريخ: 2021/06/06

بيانات االأولوية:
باإ�ضم :    اإ�س بي ئي لي�ضين�ضينج ال ال �ضي

وعنوانة :  131 �ضربينج �ضرتيت، فورث فلور، نيويورك نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات اإدارة العقارات لالآخرين؛ تنظيم عقود تاأجري وا�ضتئجار العقارات؛ تقييم واإدارة العقارات؛ قوائم العقارات امل�ضنفة 
االأرا�ضي،  حيازة  العقارية؛  املمتلكات  تقييم  التجارية؛  العقارات  وك��االت  خدمات  ال�ضكنية؛  واالإي��ج��ارات  ال�ضقق  الإي��ج��ارات 
وحتديًدا، الو�ضاطة العقارية؛ تاأجري العقارات؛ تاأجري العقارات؛ تاأجري املمتلكات العقارية؛ توفري قاعدة بيانات للمعلومات 
حول قوائم العقارات ال�ضكنية يف االأحياء واملجتمعات املختلفة؛ توفري بوابة اإلكرتونية على �ضبكة االإنرتنت تقدم معلومات 
املعلومات يف جمال  ال�ضقق وال�ضقق اخلا�ضة والفيالت واالأك��واخ؛ توفري  بتاأجري و�ضراء وبيع  املتعلقة  العقارات  يف جماالت 
املعلومات يف  العقارات؛ توفري  التي تعر�س معلومات  االأخ��رى  الويب  االإلكرتوين مبواقع  املوقع  العقارات عن طريق ربط 
جمال العقارات عرب االإنرتنت؛ توفري قوائم العقارات واملعلومات العقارية عرب االإنرتنت؛ تقا�ضم االأ�ضهم العقارية، وحتديًدا، 
اإدارة  ا�ضت�ضارات  العقاري؛  اال�ضتثمار  اأمناء  اإدارة  خدمات  العقارية؛  اال�ضت�ضارات  للعقارات؛  امل�ضرتكة  امللكية  وترتيب  اإدارة 
العقارات؛ خدمات قائمة العقارات لل�ضقق وال�ضقق اخلا�ضة والفيالت واالأكواخ؛ اإدارة العقارات فيما يتعلق ب�ضقق العطالت 
وحتديًدا،  العقارية،  اخلدمات  العقارية؛  املمتلكات  اإدارة  وحتديًدا،  العقارات،  خدمة  واالأك��واخ؛  والفيالت  اخلا�ضة  وال�ضقق 
لالآخرين  واالإدارة  التاأجري  وحتديًدا،  العقارية،  اخلدمات  واالأك���واخ؛  والفيالت  اخلا�ضة  وال�ضقق  املفرو�ضة  ال�ضقق  تاأجري 
اإدارة تاأجري ال�ضقق  فيما يتعلق بالوحدات ال�ضكنية الواقعة �ضمن م�ضاريع الفنادق؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، خدمات 
وال�ضقق اخلا�ضة والفيالت واالأكواخ؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، تاأجري وو�ضاطة وا�ضتئجار واإدارة ال�ضقق وال�ضقق اخلا�ضة 
والفيالت واالأكواخ؛ اخلدمات العقارية، وحتديًدا، خدمات اإدارة الوحدات ال�ضكنية؛ م�ضاركة اأوقات �ضغل العقارات؛ م�ضاركة 
اأوقات �ضغل العقارات يف العطالت؛ تاأجري ال�ضقق وال�ضقق اخلا�ضة والفيالت واالأكواخ؛ خدمات الو�ضاطة والوكالة العقارية 
اإدارة  العقارية؛   املعامالت  العقارية وغريها من  املعامالت  لت�ضهيل  العقارات  العقارية، وحتديًدا، توفري قوائم  واخلدمات 

الوحدات ال�ضكنية املوجودة يف الفنادق ؛ اإدارة االأ�ضول املالية للفنادق والوحدات ال�ضكنية
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من �ضكل حرف H مكون من فروع مت�ضلة

اال�ضرتاطات: 
بالربيد  اإر�ضاله  اأو  االقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س علي  لدية  فعلي من 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  �ضكل
املودعة بالرقم: 355378   بتاريخ: 2021/07/11

اململكة املتحدة  2021/01/12 UK00003578091  :بيانات االأولوية
باإ�ضم :    �ضتاندرد ت�ضارترد بي اإل �س

وعنوانة :  1 با�ضينجهول اأفينيو، لندن، اإي �ضي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والكرتون؛ �ضور فوتوغرافية؛ م�ضتلزمات القرطا�ضية واملكتب، با�ضتثناء االأثاث؛ مواد ال�ضقة للقرطا�ضية اأو لالأغرا�س 
املنزلية؛ مواد ر�ضم ومواد للفنانني؛ ُفَر�س دهان اأو تلوين؛ �ضفائح واأغ�ضية واأكيا�س بال�ضتيكية للتغليف والتعبئة؛ حروف 
الطباعة، الكلي�ضيه�ات )الرا�ضمات(؛ ورق التغليف والتعبئة؛ مغلف ورقي للتغليف؛ مواد ورقية للقرطا�ضية؛ بطاقات تعريفية 
ال��ورق املقوى؛ بطاقات تعريفية من  ال��ورق املقوى؛ �ضناديق من  اإعالنية من  ورقية؛ وق كتابة؛ دفاتر ورق كتابة؛ الفتات 
الورق املقوى؛ التغليق بالورق املقوى؛ بطاقات غري م�ضفرة؛ املطبوعات والكتب والكتيبات والكتالوجات واملجالت؛ مطبوعات 
دورية؛ �ضيكات �ضياحية، اأوامر مالية، حواالت مالية؛ �ضيكات؛ دفاتر ال�ضيكات؛ بطاقات الورق املقوى والبطاقات البال�ضتيكية؛ 
مواد يف �ضكل مطبوع لت�ضجيل برامج الكمبيوتر والبيانات؛ مواد جتليد الكتب؛ قرطا�ضية؛ اأدوات كتابة؛ ملفات وجملدات؛ 

حمافظ م�ضتندات؛ املواد التعليمية والتدري�ضية )ما عدا االأجهزة(.
من  يتاألف  �ضعار  عن  عبارة  املجموعة  يف  االوىل  العالمة  حيث  عالمات،  ث��الث  من  ملجموعة  هو  الطلب  العالمة:  و�ضف 
احلرفني S باللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني. والعالمة الثانية يف 
املجموعة هي عبارة �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�ضود. والعالمة الثالثة يف 
املجموعة هي عبارة عن �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللون االأبي�س وبخلفية �ضوداء.  

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
COLABO DERMATOLOGY  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355484   بتاريخ: 2021/07/12
نيوزيالندا   2021/06/28 بيانات االأولوية:   1182610 

باإ�ضم :    دوجال�س فارما�ضوتيكالز ليمتد
وعنوانة :  �ضنرتل بارك دريف ، لينكولن، اأوكالند 0610 ، نيوزيلندا

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

للب�ضرة؛  غ�ضوالت  م�ضبًقا؛  مبللة  جتميل  مناديل  جتميل؛  كرميات  بالب�ضرة؛  للعناية  جتميل  م�ضتح�ضرات 
م�ضتح�ضرات التجميل؛ مكياج؛ م�ضتح�ضرات مكياج؛ بل�ضم لل�ضعر؛ اأ�ضباغ لل�ضعر؛ م�ضتح�ضرات الوقاية من 
امل�ضتخدم الأغرا�س طبية؛ �ضابون  بل�ضم بخالف  اأقنعة جتميل؛  تواليت(؛  للعرق )مواد  ال�ضم�س؛ م�ضادات 
حالقة؛ معجون؛ �ضابون الإزالة الروائح الكريهة؛ �ضناعة العطور؛ منظفات غري طبية الأغرا�س النظافة 
ال�ضخ�ضية للمناطق احل�ضا�ضة؛ خ�ضب معطر؛ كرميات لل�ضفاه؛ مرهم لل�ضفاه؛ ماء معطر؛ اأمالح ا�ضتحمام 
لي�ضت لغايات طبية؛ مزيالت �ضعر؛ �ضمع اإزالة ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر؛ مزيالت الروائح الكريهة 
للحيوانات االأليفة؛ زيت الغلتريية؛ زيوت عطرية؛ زيوت اأثريية؛ م�ضتح�ضرات تنظيف؛ م�ضتح�ضرات �ضقل؛ 
زيت اللوز؛ زيت الورد؛ غ�ضوالت فم، لي�ضت لغايات طبية؛ غ�ضوالت للمهبل لالأغرا�س ال�ضحية ال�ضخ�ضية 
اأو اإزالة العرق؛ م�ضتح�ضرات اغت�ضال الأغرا�س �ضحية �ضخ�ضية اأو الإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(؛ 

م�ضتخل�ضات ع�ضبية الأغرا�س التجميل؛ عطور )زيوت عطرية(.
االإجنليزية و�ضف العالمة: العالمة  تتكون من الكلمات "COLABO DERMATOLOGY" باللغة 

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

COLABO DERMATOLOGY  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355485   بتاريخ: 2021/07/12

نيوزيالندا   2021/07/28 بيانات االأولوية:  1182610 
باإ�ضم :    دوجال�س فارما�ضوتيكالز ليمتد

وعنوانة :  �ضنرتل بارك دريف ، لينكولن، اأوكالند 0610 ، نيوزيلندا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
للحمية  مكمالت  الغذائية؛  االأل��ي��اف  الغذائية؛  االأل��ي��اف  الربوبيوتيك؛  مكمالت  غذائية؛  مكمالت  الغذائية؛  املكمالت 
الغذائية حتتوي على اجللوكوز؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على الربوتني؛ مكمالت معدنية؛ فيتامينات؛ مكمالت 
الفيتامينات؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوى على بزر الكتان؛ مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على االألبومني؛ مكمالت 
اإك�ضريات  اأم�ضال؛  الطبية؛  االأع�ضاب  �ضيدالنية؛  م�ضتح�ضرات  الدوائية؛  امل�ضتح�ضرات  الكي�ضن؛  من  الغذائية  للحمية 
)م�ضتح�ضرات �ضيدالنية(؛ كب�ضوالت لالأدوية؛ حبوب ت�ضمري الب�ضرة؛ حبوب م�ضادة للتاأك�ضد؛ حبوب تنحيف؛ م�ضتح�ضرات 
م�ضادة للطفيليات؛ م�ضتح�ضرات املداواة باالأع�ضاب لالأغرا�س الطبية؛ م�ضتح�ضرات بيطرية؛ م�ضتح�ضرات لعالج احلروق؛ 
اأقرا�س دواء لغايات �ضيدالنية؛ زيوت  م�ضتح�ضرات تبخري لغايات طبية؛ مبيدات القراد؛ هيدرا�ضتني؛ مقويات )اأدوي��ة(؛ 
دوائية؛ زيت كبد �ضمك القد؛ معجون اأ�ضنان طبي؛ �ضبغات لغايات طبيبة؛ �ضبغة يود؛ اأع�ضاب دوائية؛ اأمالح ا�ضتحمام لغايات 
ال�ضراويل  املياه املعدنية؛ �ضمادات �ضحية؛ فوط �ضحية؛ �ضدادات قطنية �ضحية؛ كمادات �ضحية؛  اأمالح ملغاط�س  طبيبة؛ 
غ�ضوالت  احلالقة؛  بعد  ملا  طبية  غ�ضوالت  �ضحية؛  �ضراويل  �ضحية؛  ق�ضرية  ن�ضائية   حتتية  �ضراويل  ال�ضحية؛  الداخلية 
لليدين م�ضادة للبكترييا؛ مناديل معقمة؛ مراهم م�ضكنة؛ �ضابون م�ضاد للبكترييا؛ م�ضادات حيوية؛ م�ضتح�ضرات عالج 
معدنية؛  مياه  اأم��الح  خ��ردل؛  كمادات  زئبقية؛  مراهم  ال�ضم�س؛  مراهم حل��روق  معقمات؛  كمادات؛  اأم�ضال؛  ال�ضباب؛  حب 

مكمالت معدنية اإىل الغذاء؛ مطهرات؛ �ضابون مطهر.
و�ضف العالمة: العالمة  تتكون من الكلمات "COLABO DERMATOLOGY" باللغة االإجنليزية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 Z  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 356332   بتاريخ: 2021/07/27

بيانات االأولوية: 
باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.

وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
دة اأو جممدة(؛ احليوانات املائية ال�ضاحلة لالأكل الطازجة  اللحوم املعدة لال�ضتهالك الب�ضري )طازجة اأو ُمربَّ
اأو املجمدة )غري احلية(؛ منتجات اللحوم املعاجَلة؛ منتجات املاأكوالت البحرية املعاجَلة؛ البقول  دة  اأو املرُبَّ
املعاَلج؛  البي�س  البي�س؛  املجمدة؛  اخل�ضروات  املجمدة؛  الفواكه  املعاجَلة؛  والفواكه  اخل�ضار  املحفوظة؛ 
منتجات االألبان؛ زيوت ودهون �ضاحلة لالأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�ضبًقا، واملرق، واأمزجة ال�ضوربة؛ طبق 
جانبي م�ضنوع من فول ال�ضويا املخمر )نيم-مونو(؛ رقائق جمففة من االأع�ضاب البحرية للر�س على االأرز 
يف املاء ال�ضاخن )اأوت�ضازوكي-نوري(؛ فيوري كيك)رقائق جمففة من االأ�ضماك اأو اللحوم اأو اخل�ضراوات اأو 
االأع�ضاب البحرية(؛ قطع التوفو املقلية )اأبورا-اآجي(؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد )كوري-دوفو(؛ هالم 
م�ضنوع من جذر ل�ضان ال�ضيطان )كوجناك(؛ حليب ال�ضويا؛ توفو )فول �ضويا خممر(؛ فول ال�ضويا املخمر 
اأو  الفول  اأو  اأو اخل�ضراوات  الفاكهة  اأ�ضا�ضها  التي  الوجبات اخلفيفة  الب�ضري؛  )ناتو(؛ بروتني لال�ضتهالك 

اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
 Z احل��رف  ت�ضكل  التي  اخل��ط��وط  م��ن  بعدد  كبري  ب�ضكل  منمق  �ضعار  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

بالالتينية
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SILKAMINO  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 356505     بتاريخ: 2021/07/28
الواليات املتحدة االأمريكية  2021/01/28  90495147 بيانات االأولوية:  

باإ�ضم :    �ضي�ضيدو امرييكا�س كوربوري�ضن
وعنوانة :  تنث فلور، 301 روت 17 نورث، روذرفورد، نيو جري�ضي 07070، الواليات املتحدة االمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
اأقنعة ال�ضعر؛ �ضامبو وبل�ضم لل�ضعر؛  م�ضتح�ضرات غري طبية للعناية بال�ضعر

باللغة  قيا�ضية  ب��ح��روف  م��ك��ت��وب��ة   )SILKAMINO( كلمة  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  ال��ع��الم��ة:  و���ض��ف 
االإجنليزية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

STARZEN  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 356335   بتاريخ: 2021/07/27

بيانات االأولوية: 
باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.

وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
يف  اأو  حمبب  اأو  م�ضحوق  اأو  )حمم�س  ك��اك��او  م�����ض��روب��ات(؛  يف  اأو  حمببة  اأو  م�ضحوقة  اأو  )حمم�ضة  قهوة 
عطرية  م�ضتح�ضرات  ب��ه��ارات؛  ال��ب��ه��ارات(؛  )ع��دا  توابل  �ضاي؛  املحم�ضة؛  غري  القهوة  حبوب  م�ضروبات(؛ 
للطعام؛  جلوتني  دقيق؛  مق�ضر؛  �ضعري  مق�ضر؛  �ضوفان  مق�ضر؛  اأرز  العطرية؛  الزيوت  من  ولي�ضت  للطعام، 
)�ضوماي،  البخار  على  �ضينية  زالبية  مطبوخة(؛  )جيوزا،  حم�ضوة  �ضينية  زالبية  احللوب؛  م�ضتح�ضرات 
االأخطبوط )تاكوياكي(؛  اللنب مع قطع �ضغرية من  �ضو�ضي؛ كرات مقلية من خليط خمي�س  مطبوخة(؛ 
واحللوى  احللويات  رافيويل؛  خ�ضروات؛  اأو  �ضمك  اأو  حلوم  اإ�ضافة  مع  اأرز  من  تتكون  معلبة  غ��داء  وجبات 
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�ضوليا واملك�ضرات؛ حلويات؛ اخلبز 
والكعك؛ ال�ضندوي�ضات؛ كعك على البخار حم�ضو باللحم املفروم )�ضوكا-ماجنو(؛ هامربجر )�ضندوي�ضات(؛ 
بيتزا؛ �ضندوي�ضات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ اأمزجة احللويات الفورية؛ اأمزجة االآي�س كرمي؛ اأمزجة ال�ضربات؛ 
ال�ضوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�ضحوق اخلمرية؛ كوجي )اأرز مملح خممر(، خمرية؛ م�ضحوق اخلبيز؛ 

ثلج؛ منتج اأرز ثانوي للطعام )�ضيك لي�س(.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة STARZEN خمططه باأحرف التينية منمقه ب�ضكل كبري

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر
خلدمات  �ضبي�ضاليزد   الت�ضجيل/  وكيل  تقدم  عن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية  العالمات  اأدارة  تعلن 

  !POP IT : العالمات التجارية بطلب لت�ضجيل بيانات  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 357039   بتاريخ:  5 / 8 / 2021
بيانات االأولوية : 

با�ض��م :    فوك�س مايند جروب ليمتد.   
وعنوانه: 5530 �ضانت باتريك ، الوحدة 1104 ، مونرتيال كيبيك  كندا ، 8 اإيه 1 اإي 4 اإت�س.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ، األعاب الفيديو ، اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�ضية غري الواردة 

يف فئات اأخرى، زينة الأ�ضجار عيد امليالد.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 28 (

و�ضف العالمة:  POP IT!     بحروف التينية ب�ضكل مميز.
اال�ض��رتاطات:  

االقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  اإدارة  به مكتوباً  اىل  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
خلدمات  �ضبي�ضاليزد    / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  Tamar'ain مترين

 املودعة حتت رقم: 357415  بتاريخ:  14 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    كرو�ضنج�س اإنرتنا�ضونال د�ضرتبيو�ضن ) �س.م.ح.(.    
وعنوانه:  �س.ب 122044 ، ال�ضارقة ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم واالأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد، خال�ضات اللحم، فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�ضكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�ضف العالمة: " مترين  Tamar'ain  "  بحروف عربية و التينية ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�ضر 
خلدمات  �ضبي�ضاليزد    / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

ASSET HOMES : العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

  املودعة حتت رقم: 357194  بتاريخ:  9 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    اأ�ضيت هومز برافيت  ليمتد.  
وعنوانه: اأ�ضيت �ضنرتال ، اأن اإت�س بابا�س كوندانور جيه اإن ، مارادو بي . اأو، اأرناكوالم ، بن – 682304 كرياال 

، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني، ال�ضوؤون التمويلية، ال�ضوؤون املالية وال�ضوؤون العقارية. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�ضف العالمة:  "   ASSET HOMES "  بحروف التينية ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
التجارية  بطلب  العالمات  �ضبي�ضاليزد  خلدمات   / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  الفكرية عن  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

ZIELINSKI & ROZEN PERFUMERIE  : لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 357457      بتاريخ:  15 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    زيلين�ضكي اأند روزن بريفيومريي ) �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة (.
عنوانه: الرمز الربيدي 111033 ، مو�ضكو، �ضاموَكتنايا �ضرتيت ، هاو�س  4 ،املبنى 6 ،رو�ضيا االإحتادية. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
العنرب )عطر(؛ عطريات )زيوت عطرية(؛ م�ضتح�ضرات تعطري الهواء اأكيا�س لتعطري الكتان. ماء معطر ماء جافيل ماء اخلزامى 
اأو للحيوانات ؛ نا�ضرات  الهليوتروبني. جريانيول. مزيالت العرق للب�ضر  ، بخالف االأغرا�س الطبية ؛  التدليك  ماء املرحا�س جل 
عطور؛  التجميل  ك��رمي��ات  ال�ضعر  مكيفات  ؛  )ال��ع��ط��ور(  اأي��ون��ون  العطور  �ضناعة  ال��ع��ط��ور.  معطر  خ�ضب  الق�ضب.  العطر  ال��ه��واء 
م�ضتح�ضرات ال�ضعر امل�ضتح�ضرات الأغرا�س التجميل. م�ضتح�ضرات ما بعد احلالقة اأقنعة التجميل زيوت للعطور والروائح. زيوت 
اأ�ضا�ضية  الليمون االأ�ضا�ضية زيوت  املراحي�س. الزيوت االأ�ضا�ضية؛ الزيوت االأ�ضا�ضية من خ�ضب االأرز. زيوت  الأغرا�س التجميل. زيوت 
ال��ورد حليب  زيت  اللوز؛  زيت  الالفندر؛  اليا�ضمني زيت  زيت  الربغموت زيت اجلولرثيا  التنظيف. زيت  زيوت الأغرا�س  الكباد.  من 
احلالقة  �ضابون  العرق  مزيل  �ضابون  �ضابون؛  ؛  )العطور(  امل�ضك  ؛  املرحا�س  الأغرا�س  التنظيف  حليب  التجميل.  الأغرا�س  اللوز 
كعك من �ضابون التواليت �ضابون اللوز النعناع للعطور جمموعات م�ضتح�ضرات التجميل ماء كولونيا؛ قواعد عطور الزهور. عيدان 
البخور؛ م�ضتح�ضرات التجميل للحمامات. م�ضتح�ضرات اال�ضتحمام ، لي�ضت لالأغرا�س الطبية ؛ م�ضتح�ضرات الكوالجني الأغرا�س 
التجميل. م�ضتح�ضرات ال�ضبار الأغرا�س التجميل ؛ االأن�ضجة امل�ضبعة مب�ضتح�ضرات التجميل ؛ مناديل م�ضربة مب�ضتح�ضرات اإزالة 
املكياج ؛ �ضافرول. �ضموع التدليك الأغرا�س التجميل ؛ جمففات  )العطور(؛ اأمالح اال�ضتحمام ، لي�ضت لالأغرا�س الطبية ؛ حم�ضرات 
ال�ضخ�ضية  الغ�ضل لالأغرا�س ال�ضحية  التبخري )العطور(؛ م�ضتح�ضرات التجميل؛ م�ضتح�ضرات التجميل لالأطفال. م�ضتح�ضرات 
اأو مزيل العرق )اأدوات الزينة( ؛ م�ضادات التعرق )اأدوات النظافة( ؛ م�ضتح�ضرات التجميل م�ضتح�ضرات التجميل النباتية. بودرة 
التلك ال�ضتخدام املرحا�س. اأعواد قطنية الأغرا�س التجميل. تربني )زيوت اأ�ضا�ضية( ؛ ال�ضامبو. ال�ضامبو اجلاف م�ضتخل�ضات ع�ضبية 

الأغرا�س التجميل. مقتطفات من الزهور )العطور( ؛ اجلواهر االأثريي جوهر باديان جوهر النعناع )الزيت العطري(.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (

و�ضف العالمة:  "" ZIELINSKI & ROZEN PERFUMERIE   "  بحروف التينية ب�ضكل مميز
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد 

امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�ضنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / �ضبي�ضاليزد  خلدمات العالمات 

HIVISION : التجارية بطلب لت�ضجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 358401    بتاريخ:  30 / 8 / 2021
بيانات االأولوية: 

با�ض��م :    م�ضطفى بوفادي �ضاليل.
وعنوانه: �س.ب. 379432 دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
، تركيب  واإ���ض��الح  ، �ضيانة  ال�ضرقة  االإن���ذار �ضد  واإ���ض��الح  ، تركيب  ال��ه��واء  اأج��ه��زة تكييف  واإ���ض��الح  تركيب 
معدات  واإ�ضالح   وتركيب   ، واإ�ضالحها  الكهربائية  االأجهزة  وتركيب   ، الكمبيوتر  اأجهزة  واإ�ضالح  و�ضيانة 
EPBAX )التبادل االأوتوماتيكي لفرع خا�س  املغلقة والهاتف و  الدائرة  املطبخ واملنتجات والتلفزيونات 
اإلكرتوين( واالأنظمة الكهربائية وامليكانيكية واالأجهزة واالأدوات ال�ضحية وال�ضباكة ومواد البناء واالأن�ضطة 

االأخرى ذات ال�ضلة باالإ�ضالح و الرتكيب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 37 (

و�ضف العالمة:  "  HIVISION " بحروف التينية ب�ضكل مميز باالألوان الذهبي و االأحمر و االأ�ضود 
و الربتقايل.  

  اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
�ضبي�ضاليزد  خلدمات  الت�ضجيل /  الفكرية عن تقدم وكيل  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

ASSET HOMES : العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

  املودعة حتت رقم: 357193  بتاريخ:  9 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    اأ�ضيت هومز برافيت  ليمتد.  
 682304 – اأرناكوالم ، بن  اأو،  اإن ، م��ارادو بي .  اإت�س بابا�س كوندانور جيه  اأن   ، اأ�ضيت �ضنرتال  وعنوانه: 

كرياال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�ضف العالمة:  "   ASSET HOMES "  بحروف التينية ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:  

االقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  اإدارة  به مكتوباً  اىل  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
خلدمات  �ضبي�ضاليزد    / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

!GO POP  : العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 357416  بتاريخ:  14 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    فوك�س مايند جروب ليمتد.  
وعنوانه: 5530 �ضانت باتريك الوحدة 1104 ، مونرتيال ، كيبيك ،  كندا ، 8 اإيه 1 اإي 4 اإت�س.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
غري  الريا�ضية  واالأدوات  )اجلمباز(  البدنية  الريا�ضة  اأدوات   ، الفيديو  األعاب  اأجهزة  اللعب،  واأدوات  اللعب 

الواردة يف فئات اأخرى، زخارف �ضجرة عيد امليالد. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 28 (

و�ضف العالمة:  "   GO POP!  "  بحروف التينية ب�ضكل مميز و عالمة التعجب .
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
خلدمات  �ضبي�ضاليزد    / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

ASSET HOMES : العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 357195  بتاريخ:  9 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    اأ�ضيت هومز برافيت  ليمتد.  
وعنوانه: اأ�ضيت �ضنرتال ، اأن اإت�س بابا�س كوندانور جيه اإن ، مارادو بي . اأو، اأرناكوالم ، بن – 682304 كرياال 

، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�ضاء املباين واالإ�ضالح وخدمات الرتكيب اأوالتجميع.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 37 (

و�ضف العالمة:  "   ASSET HOMES "  بحروف التينية ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�ضر 
خلدمات  �ضبي�ضاليزد    / الت�ضجيل  وكيل  تقدم  ع��ن  الفكرية  امل�ضنفات  و  التجارية   العالمات  اأدارة  تعلن 

PCMK Industries FZ-LLC  : العالمات التجارية  بطلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 357918    بتاريخ:  23 / 8 / 2021
 بيانات  االأولوية :  

با�ض��م :    �ضاجال جارج.
عنوانه:  الدور بي ، �ضقة رقم بي – 308 ذا فوج ، �ضارع االأ�ضايل ، اخلليج التجاري ، دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�ضف العالمة: " PCMK Industries FZ-LLC "  بحروف التينية ب�ضكل مميز و ر�ضم اأربعة 
اأحرف التينية ب�ضكل مميز و العالمة باللون االأ�ضود و الر�ضا�ضي.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 309851          بتاريخ: 2019/04/17

با�ض��م: لو�س بيلري انرتنا�ضيونال ال تي دي.

وعنوانه: 12 مرييوين �ضكوير، دبلن 2، اإيرلندا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ضروبات غري كحولية

الواق�عة بالفئة: 32

و�ضف العالمة: �ضكل م�ضتطيل منحني االأ�ضالع باللون االأ�ضود حماط باإطار اأبي�س واأ�ضود

اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  �ضكل

املودعة بالرقم: 356336   بتاريخ: 2021/07/27
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.
وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29

دة اأو جممدة(؛ احليوانات املائية ال�ضاحلة لالأكل الطازجة  اللحوم املعدة لال�ضتهالك الب�ضري )طازجة اأو ُمربَّ
اأو املجمدة )غري احلية(؛ منتجات اللحوم املعاجَلة؛ منتجات املاأكوالت البحرية املعاجَلة؛ البقول  دة  اأو املرُبَّ
املعاَلج؛  البي�س  البي�س؛  املجمدة؛  اخل�ضروات  املجمدة؛  الفواكه  املعاجَلة؛  والفواكه  اخل�ضار  املحفوظة؛ 
منتجات االألبان؛ زيوت ودهون �ضاحلة لالأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�ضبًقا، واملرق، واأمزجة ال�ضوربة؛ طبق 
جانبي م�ضنوع من فول ال�ضويا املخمر )نيم-مونو(؛ رقائق جمففة من االأع�ضاب البحرية للر�س على االأرز 
يف املاء ال�ضاخن )اأوت�ضازوكي-نوري(؛ فيوري كيك)رقائق جمففة من االأ�ضماك اأو اللحوم اأو اخل�ضراوات اأو 
االأع�ضاب البحرية(؛ قطع التوفو املقلية )اأبورا-اآجي(؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد )كوري-دوفو(؛ هالم 
م�ضنوع من جذر ل�ضان ال�ضيطان )كوجناك(؛ حليب ال�ضويا؛ توفو )فول �ضويا خممر(؛ فول ال�ضويا املخمر 
اأو  الفول  اأو  اأو اخل�ضراوات  الفاكهة  اأ�ضا�ضها  التي  الوجبات اخلفيفة  الب�ضري؛  )ناتو(؛ بروتني لال�ضتهالك 

اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة STARZEN مكتوبة باأحرف يابانية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 Z  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 356333   بتاريخ: 2021/07/27    بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.
وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30

يف  اأو  حمبب  اأو  م�ضحوق  اأو  )حمم�س  ك��اك��او  م�����ض��روب��ات(؛  يف  اأو  حمببة  اأو  م�ضحوقة  اأو  )حمم�ضة  قهوة 
عطرية  م�ضتح�ضرات  ب��ه��ارات؛  ال��ب��ه��ارات(؛  )ع��دا  توابل  �ضاي؛  املحم�ضة؛  غري  القهوة  حبوب  م�ضروبات(؛ 
للطعام؛  جلوتني  دقيق؛  مق�ضر؛  �ضعري  مق�ضر؛  �ضوفان  مق�ضر؛  اأرز  العطرية؛  الزيوت  من  ولي�ضت  للطعام، 
)�ضوماي،  البخار  على  �ضينية  زالبية  مطبوخة(؛  )جيوزا،  حم�ضوة  �ضينية  زالبية  احللوب؛  م�ضتح�ضرات 
االأخطبوط )تاكوياكي(؛  اللنب مع قطع �ضغرية من  �ضو�ضي؛ كرات مقلية من خليط خمي�س  مطبوخة(؛ 
واحللوى  احللويات  رافيويل؛  خ�ضروات؛  اأو  �ضمك  اأو  حلوم  اإ�ضافة  مع  اأرز  من  تتكون  معلبة  غ��داء  وجبات 
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�ضوليا واملك�ضرات؛ حلويات؛ اخلبز 
والكعك؛ ال�ضندوي�ضات؛ كعك على البخار حم�ضو باللحم املفروم )�ضوكا-ماجنو(؛ هامربجر )�ضندوي�ضات(؛ 
بيتزا؛ �ضندوي�ضات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ اأمزجة احللويات الفورية؛ اأمزجة االآي�س كرمي؛ اأمزجة ال�ضربات؛ 
ال�ضوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�ضحوق اخلمرية؛ كوجي )اأرز مملح خممر(، خمرية؛ م�ضحوق اخلبيز؛ 

ثلج؛ منتج اأرز ثانوي للطعام )�ضيك لي�س(.
 Z احل��رف  ت�ضكل  التي  اخل��ط��وط  م��ن  بعدد  كبري  ب�ضكل  منمق  �ضعار  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 

بالالتينية
اال�ضرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  �ضكل
املودعة بالرقم: 356338   بتاريخ: 2021/07/27

بيانات االأولوية: 
باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.

وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
يف  اأو  حمبب  اأو  م�ضحوق  اأو  )حمم�س  ك��اك��او  م�����ض��روب��ات(؛  يف  اأو  حمببة  اأو  م�ضحوقة  اأو  )حمم�ضة  قهوة 
عطرية  م�ضتح�ضرات  ب��ه��ارات؛  ال��ب��ه��ارات(؛  )ع��دا  توابل  �ضاي؛  املحم�ضة؛  غري  القهوة  حبوب  م�ضروبات(؛ 
للطعام؛  جلوتني  دقيق؛  مق�ضر؛  �ضعري  مق�ضر؛  �ضوفان  مق�ضر؛  اأرز  العطرية؛  الزيوت  من  ولي�ضت  للطعام، 
)�ضوماي،  البخار  على  �ضينية  زالبية  مطبوخة(؛  )جيوزا،  حم�ضوة  �ضينية  زالبية  احللوب؛  م�ضتح�ضرات 
االأخطبوط )تاكوياكي(؛  اللنب مع قطع �ضغرية من  �ضو�ضي؛ كرات مقلية من خليط خمي�س  مطبوخة(؛ 
واحللوى  احللويات  رافيويل؛  خ�ضروات؛  اأو  �ضمك  اأو  حلوم  اإ�ضافة  مع  اأرز  من  تتكون  معلبة  غ��داء  وجبات 
املقدمة بعد الطعام والوجبات اخلفيفة غري الفواكه واخل�ضروات والفا�ضوليا واملك�ضرات؛ حلويات؛ اخلبز 
والكعك؛ ال�ضندوي�ضات؛ كعك على البخار حم�ضو باللحم املفروم )�ضوكا-ماجنو(؛ هامربجر )�ضندوي�ضات(؛ 
بيتزا؛ �ضندوي�ضات هوت دوج؛ فطائر حلم؛ اأمزجة احللويات الفورية؛ اأمزجة االآي�س كرمي؛ اأمزجة ال�ضربات؛ 
ال�ضوكوالتة املفرودة؛ عجينة لوز؛ م�ضحوق اخلمرية؛ كوجي )اأرز مملح خممر(، خمرية؛ م�ضحوق اخلبيز؛ 

ثلج؛ منتج اأرز ثانوي للطعام )�ضيك لي�س(.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة STARZEN مكتوبة باأحرف يابانية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
STARZEN  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 356334   بتاريخ: 2021/07/27
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    �ضتارزن كو. ال تي دي.
وعنوانة :  كونان بيلدجن، 2-5-7، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، 108-0075، اليابان

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29

دة اأو جممدة(؛ احليوانات املائية ال�ضاحلة لالأكل الطازجة  اللحوم املعدة لال�ضتهالك الب�ضري )طازجة اأو ُمربَّ
اأو املجمدة )غري احلية(؛ منتجات اللحوم املعاجَلة؛ منتجات املاأكوالت البحرية املعاجَلة؛ البقول  دة  اأو املرُبَّ
املعاَلج؛  البي�س  البي�س؛  املجمدة؛  اخل�ضروات  املجمدة؛  الفواكه  املعاجَلة؛  والفواكه  اخل�ضار  املحفوظة؛ 
منتجات االألبان؛ زيوت ودهون �ضاحلة لالأكل؛ مرق الكاري املطبوخ م�ضبًقا، واملرق، واأمزجة ال�ضوربة؛ طبق 
جانبي م�ضنوع من فول ال�ضويا املخمر )نيم-مونو(؛ رقائق جمففة من االأع�ضاب البحرية للر�س على االأرز 
يف املاء ال�ضاخن )اأوت�ضازوكي-نوري(؛ فيوري كيك)رقائق جمففة من االأ�ضماك اأو اللحوم اأو اخل�ضراوات اأو 
االأع�ضاب البحرية(؛ قطع التوفو املقلية )اأبورا-اآجي(؛ قطع التوفو املجففة بالتجميد )كوري-دوفو(؛ هالم 
م�ضنوع من جذر ل�ضان ال�ضيطان )كوجناك(؛ حليب ال�ضويا؛ توفو )فول �ضويا خممر(؛ فول ال�ضويا املخمر 
اأو  الفول  اأو  اأو اخل�ضراوات  الفاكهة  اأ�ضا�ضها  التي  الوجبات اخلفيفة  الب�ضري؛  )ناتو(؛ بروتني لال�ضتهالك 

اجلوز؛ الوجبات اخلفيفة.
و�ضف العالمة: العالمة تتكون من كلمة STARZEN خمططه باأحرف التينية منمقه ب�ضكل كبري

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BAO MI  : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 356351   بتاريخ: 2021/07/27
بيانات االأولوية: 

باإ�ضم :    كرياتينج كوليناري كومينيتيز ال ال �ضي
وعنوانة :  131 �ضربينج �ضرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
ال�ضتخدامها  ال�ضبح  املطابخ  توفري  الطعام؛  اإع��داد  خدمات  وال�ضراب؛  بالطعام  التزويد  خدمات  املطاعم؛ 
خدمة  ت�ضم  مطاعم  الطعام؛  تو�ضيل  خدمات  مع  املكان  خ��ارج  لال�ضتهالك  وامل�ضروبات  الوجبات  اإع��داد  يف 
التو�ضيل اإىل املنازل؛ خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات املطاعم والبارات ويت�ضمن ذلك خدمات 
وامل�ضروبات  االأطعمة  تقدمي  وحت��دي��ًدا،  املطاعم،  خدمات  واحلمل؛  لالأخذ  املَُعدة  الوجبات  تقدمي  مطاعم 
لال�ضتهالك داخل وخارج املكان؛ خدمات املطاعم، ويت�ضمن ذلك خدمة تقدمي الطعام على الطاوالت داخل 
املطاعم وخدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات تقدمي الطعام يف 

مطاعم الوجبات ال�ضعبية ال�ضريعة؛ خدمات تقدمي الطعام وال�ضراب
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات BAO MI باالأحرف الالتينية

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  �ضكل
املودعة بالرقم: 355377   بتاريخ: 2021/07/11

اململكة املتحدة  2021/01/12 UK00003578091  :بيانات االأولوية
باإ�ضم :    �ضتاندرد ت�ضارترد بي اإل �س

وعنوانة :  1 با�ضينجهول اأفينيو، لندن، اإي �ضي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
االأجهزة واالأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�ضحية والفوتوغرافية وال�ضينمائية وال�ضمعب�ضرية والب�ضرية واخلا�ضة 
بالوزن والقيا�س واالإ�ضارة والك�ضف واالختبار والفح�س واإنقاذ احلياة والتدري�س؛ اأجهزة واأدوات خا�ضة بتوزيع اأو ا�ضتخدام 
الكهرباء من حيث تو�ضيلها اأو ت�ضغيلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها اأو �ضبطها؛ اأجهزة واأدوات لت�ضجيل ال�ضوت اأو 
ال�ضور اأو البيانات اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها اأو معاجلتها؛ الو�ضائط امل�ضجلة والقابلة للتحميل، برجميات الكمبيوتر، و�ضائط 
تخزين وت�ضجيل فارغة رقمية اأو تناظرية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآالت ت�ضجيل النقد، االآالت احلا�ضبة؛ 
اأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛ بدالت الغو�س واأقنعة الغوا�ضني، �ضدادات اأذن للغوا�ضني، مالقط اأنفية 
للغوا�ضني وال�ضباحني، قفازات الغوا�ضني، اأجهزة تنف�س لل�ضباحة حتت املاء؛ اأجهزة اإطفاء احلريق؛ اأجهزة ملعاجلة معامالت 
البطاقات والبيانات املتعلقة بها ومعاجلة عمليات الدفع؛ اأجهزة فح�س البيانات املحفوظة يف بطاقات م�ضفرة مغناطي�ضًيا؛ 
دوائر متكاملة فارغة )بطاقات ذكية  الفارغة؛ بطاقات  الذكية  البطاقات  امل�ضفرة؛  البطاقات  االإلكرتوين؛  التحقق  اأجهزة 
فارغة(؛ اخلراطي�س واالأقرا�س واالأ�ضرطة والبطاقات ومواد الت�ضجيل االأخرى، كل ذلك جلمع البيانات و/اأو معاجلتها و/
اأو تخزينها وحلمل برامج الكمبيوتر والبيانات؛ حامالت البيانات املغناطي�ضية، اأقرا�س ت�ضجيل؛ ت�ضجيالت الفيديو؛ اأجهزة 
الكمبيوتر؛  اأجهزة كمبيوتر؛ برجميات وبرامج  البيانات،  اإخراجها و/اأو معاجلتها؛ معدات معاجلة  البيانات و/اأو  الإدخال 
بطاقات  طباعة؛  واأج��ه��زة  حو�ضبة  اأج��ه��زة  كمبيوتر؛  ذاك���رات  كمبيوتر؛  اأج��ه��زة  عتاد  الكمبيوتر؛  لت�ضغيل  م�ضجلة  برامج 
ُبعد،  عن  ات�ضال  اأجهزة  متكاملة؛  دوائ��ر  حتمل  بطاقات  للربجمة(؛  )قابلة  وذكية  مغناطي�ضًيا  م�ضفرة  بطاقات  ممغنطة؛ 
هواتف؛ اأجهزة لفك ت�ضفري )قراءة( البطاقات امل�ضفرة؛ اأجهزة قراءة البطاقات؛ اآالت قراءة بطاقات الدوائر املتكاملة؛ اأجهزة 
ماكينات  التطبيقات؛  برجميات  املتكاملة؛  الدوائر  رقائق  الرقاقة؛  ذات  البطاقات  ق��راءة  اأجهزة  الذكية؛  البطاقات  ق��راءة 
ال�ضراف االآيل؛ ماكينات ال�ضرافة والنقدية االآلية؛ البطاقات امل�ضرفية )امل�ضفرة اأو املمغنطة( الأغرا�س االئتمان اأو اخل�ضم؛ 
البطاقات امل�ضرفية القابلة للقراءة اآلًيا؛ بطاقات ال�ضحن )امل�ضفرة اأو املمغنطة(؛ بطاقات الدوائر املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ 
الذكية(؛  )البطاقات  التخزين  اآلًيا(؛ بطاقات  للقراءة  القابلة  )البطاقات  الذكية  البطاقات  )الذكية(؛  الكمبيوتر  بطاقات 
بطاقات حتتوي على �ضرائح اإلكرتونية؛ البطاقات امل�ضفرة تت�ضمن خ�ضائ�س اأمنية الأغرا�س التوثيق اأو التحقق من الهوية؛ 
من�ضاآت م�ضرفية اإلكرتونية؛ اأجهزة م�ضرفية ذاتية اخلدمة؛ اأجهزة اأمنية لربامج الكمبيوتر؛ تطبيقات برجميات ال�ضبكات 
األعاب الكمبيوتر؛  وتكون عبارة عن برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(؛ برجميات 
تطبيقات برجميات كمبيوتر، قابلة للتنزيل؛ برجميات كمبيوتر، م�ضجلة؛ من�ضات برجميات الكمبيوتر امل�ضجلة اأو القابلة 
للتنزيل؛ اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر؛ اأجهزة ال�ضحن؛ اأجهزة �ضحن البطاريات؛ وحدات القدرة الكهربائية؛ اأجهزة اإمداد 
القدرة الكهربائية )ما عدا املولدات(؛ قواعد البيانات )من�ضورات اإلكرتونية(؛ من�ضورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ من�ضورات 
اإلكرتونية مبا يف ذلك تلك التي تباع وتوزع على االإنرتنت؛ بطاقات ال�ضيكات امل�ضرفية )امل�ضفرة اأو املمغنطة(؛ الربجميات 
والتطبيقات لالأجهزة املحمولة؛ تطبيقات برجمية لال�ضتخدام مع االأجهزة املحمولة؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ضتخدام 

مع االأجهزة املحمولة.
من  يتاألف  �ضعار  عن  عبارة  املجموعة  يف  االوىل  العالمة  حيث  عالمات،  ث��الث  من  ملجموعة  هو  الطلب  العالمة:  و�ضف 
احلرفني S باللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني. والعالمة الثانية يف 
املجموعة هي عبارة �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�ضود. والعالمة الثالثة يف 
املجموعة هي عبارة عن �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللون االأبي�س وبخلفية �ضوداء.  

اال�ضرتاطات: 
اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية :  �ضكل
املودعة بالرقم: 355379   بتاريخ: 2021/07/11

اململكة املتحدة  2021/01/12  UK00003578091 بيانات االأولوية: 
باإ�ضم :    �ضتاندرد ت�ضارترد بي اإل �س

وعنوانة :  1 با�ضينجهول اأفينيو، لندن، اإي �ضي 2 يف، 5 دي دي، اململكة املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
امل�ضرفية عرب  املعامالت  امل�ضرفية عرب االإنرتنت؛  العقارات؛ اخلدمات  �ضوؤون  النقدية؛  ال�ضوؤون  املالية؛  ال�ضوؤون  التاأمني؛ 
لدفع  املقدمة  امل�ضرفية  اخلدمات  املحمول؛  الهاتف  عرب  امل�ضرفية  اخلدمات  املحو�ضبة؛  امل�ضرفية  اخلدمات  االإن��رتن��ت؛ 
الفواتري عرب الهاتف؛ اخلدمات املالية وامل�ضرفية واالئتمانية؛ خدمات تبادل ال�ضلع؛ خدمات التاأمني والتاأمني على احلياة؛ 
للممتلكات؛  املالية  والتقديرات  التقييمات  االكتوارية؛  اخلدمات  التاأمني؛  معلومات  التاأمني؛  جمال  يف  ال�ضم�ضرة  خدمات 
املوؤمتنني؛  خدمات  املالية؛  ال�ضوؤون  اإدارة  املمتلكات؛  و�ضراء  وتاأجري  ا�ضتئجار  واإدارت��ه��ا؛  املمتلكات  على  اال�ضتحواذ  خدمات 
خدمات  النقد؛  اإدارة  خدمات  امل�ضرتكة؛  ال�ضناديق  خدمات  امل�ضرتكة؛  ال�ضناديق  اإدارة  اخلريية؛  التربعات  جمع  خدمات 
طة؛  مق�ضَّ قرو�س  )مت��وي��ل(؛  قرو�س  القرو�س؛  خدمات  النقد؛  �ضرف  خدمات  الفواتري؛  خ�ضم  خدمات  ال��دي��ون؛  �ضراء 
الكفالة؛  ب�ضندات  ال�ضمان  خدمات  القرو�س؛  �ضمان  خدمات  العقاري؛  الرهن  �ضم�ضرة  خدمات  العقاري؛  الرهن  خدمات 
االئتمان،  بطاقات  خدمات  بالتمليك؛  املنتهي  اال�ضتئجار  متويل  بالتمليك،  املنتهي  التاأجري  متويل  االئتمانية؛  اخلدمات 
وبطاقات القيد على احل�ضاب، وبطاقات ال�ضرف االآيل للنقد، وبطاقات �ضمان ال�ضيكات، وبطاقات الدفع، وبطاقات اخل�ضم؛ 
خدمات ت�ضجيل بطاقات االئتمان، وبطاقات القيد على احل�ضاب، وبطاقات ال�ضرف االآيل للنقد، وبطاقات �ضمان ال�ضيكات، 
وبطاقات اخل�ضم، وبطاقات الدفع وبطاقات التمويل وبطاقات ال�ضراء؛ خدمات ا�ضتبدال البطاقة والنقد؛ خدمات م�ضاريع 
للنقد،  االآيل  ال�ضرف  وبطاقات  احل�ضاب،  على  القيد  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  با�ضتخدام  املتعلقة  الت�ضجيعية  امل�ضتخدم 
البطاقات  معاجلة  م��ع��دات  وا�ضتئجار  ت��اأج��ري  ال�����ض��راء؛  وبطاقات  التمويل  وبطاقات  ال��دف��ع  وبطاقات  اخل�ضم،  وبطاقات 
التمويلية والبيانات املتعلقة بها؛ خدمات معاجلة البيانات املتعلقة مبعامالت البطاقات وعمليات الدفع االأخرى؛ خدمات 
ال�ضرف  خ��دم��ات  ال�ضرافة؛  وخ��دم��ات حم��الت  العملة  ت���داول  خ��دم��ات  ال��ن��ق��ود؛  العملة وحت��وي��ل  و���ض��رف  التمويل  توفري 
االأجنبي؛ خدمات البنوك التجارية واال�ضتثمارية؛ خدمات االإي��داع؛ خدمات اال�ضتثمار واالدخ��ار؛ خدمات بنوك التوفري؛ 
ا�ضتثمار االأموال؛ خدمات اإدارة اال�ضتثمار؛ ال�ضم�ضرة يف ال�ضندات واالأوراق املالية وال�ضلع والعمليات اآجلة الت�ضليم؛ خدمات 
و�ضاطة االأوراق املالية؛ خدمات �ضنع ال�ضوق؛ خدمات تقييم االأوراق املالية؛ خدمات اكتتاب االأ�ضهم؛ خدمات اإقرا�س االأوراق 
اإلكرتونًيا؛  االأم���وال  حتويل  االإل��ك��رتوين؛  الدفع  خدمات  املدفوعات؛  حت�ضيل  خدمات  االأرب���اح؛  حت�ضيل  خدمات  املالية؛ 
خدمات االكتتاب؛ خدمات تاأمني الوحدة؛ خدمات الثقة اال�ضتثمارية؛ خدمات االأوراق املالية؛ خدمات التخطيط حلقوق 
امل�ضاهمني ال�ضخ�ضية؛ اخلدمات ال�ضريبية؛ خدمات التخطيط املايل وخدمات اال�ضت�ضارات اال�ضتثمارية؛ خدمات اال�ضتثمار 
واالإدارة املالية؛ خدمات االأبحاث التمويلية؛ التحليل املايل؛ خدمات ودائع التقاعد؛ توفري املعلومات املالية؛ خدمات توفري 
املعلومات املالية عرب موقع الويب؛ خدمات حتويل االأموال االإلكرتونية؛ حفظ واإدارة وتقييم اال�ضتثمارات؛ خدمات وكاالت 
احل�ضومات يف  توفري  التجارة؛  االأم��ان��ات؛ خدمات متويل  املالية؛ خدمات حفظ  االأوراق  امل��وازي؛ خدمات حماية  ال�ضمان 
اأو  التدريب  اأو  للتعليم  املالية  الكفالة  املالية؛  الكفاالت  الع�ضوية؛  بطاقة  ا�ضتخدام  بوا�ضطة  لالآخرين  امل�ضاركة  املوؤ�ض�ضات 
الرتفيه اأو االأن�ضطة الريا�ضية اأو الثقافية؛ اخلدمات املالية، وحتديًدا، توفري عملة افرتا�ضية لي�ضتخدمها اأع�ضاء جمتمع 
املعلومات  خدمات  االفرتا�ضية؛  للعملة  واال�ضتثمار  ال��ت��داول  خدمات  تقدمي  عاملية؛  كمبيوتر  �ضبكة  عرب  االإن��رتن��ت  عرب 

واال�ضت�ضارات والن�ضح فيما يتعلق بكل ما �ضبق.
من  يتاألف  �ضعار  عن  عبارة  املجموعة  يف  االوىل  العالمة  حيث  عالمات،  ث��الث  من  ملجموعة  هو  الطلب  العالمة:  و�ضف 
احلرفني S باللون الرمادي و Cبدرجة من درجات الرمادي الفاحت مميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني. والعالمة الثانية يف 
املجموعة هي عبارة �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللو ن اال�ضود. والعالمة الثالثة يف 
املجموعة هي عبارة عن �ضعار يتاألف من احلرفني S و Cمميزين ب�ضكل كبري ومتداخلني باللون االأبي�س وبخلفية �ضوداء.  

اال�ضرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359
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املال والأعمال

امل�ضرف املركزي: موؤمتر م�ضتقبل النظام 
املايل ير�ضم مالمح القطاع املايل

•• اأبوظبي - وام:

ي�ضهد موؤمتر “م�ضتقبل النظام املايل” الذي ي�ضت�ضيفه م�ضرف االإمارات 
موقع  يف   2021 اأك��ت��وب��ر  و14   13 ي��وم��ي  امل���رك���زي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املركزية  البنوك  دبي م�ضاركة نخبة مميزة من حمافظي   2020 اإك�ضبو 
املالية  املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  اإىل  باالإ�ضافة  املايل  القطاع  رائدة يف  و�ضخ�ضيات 

والتكنولوجية من جميع اأنحاء العامل.
اآل  ال�ضيخ من�ضور بن زايد  املوؤمتر - الذي يعقد حتت رعاية �ضمو  يهدف 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س جمل�س اإدارة 
م�ضرف االإم��ارات العربية املتحدة املركزي - على مدى يومني اإىل تعزيز 
من  مفهوم �ضعار اإك�ضبو 2020 دبي “توا�ضل العقول و�ضنع امل�ضتقبل”، 

خالل تبادل املعرفة حول املو�ضوعات التي ت�ضكل م�ضتقبل النظام املايل.
املركزي:  االإم���ارات  م�ضرف  حمافظ  بالعمى  حممد  خالد  معايل  ق��ال  و 
اإك�ضبو  “نهنئ القيادة الر�ضيدة و�ضعب االإمارات باالطالق الناجح ملعر�س 
50 عاما من  بها م�ضرية  تتوج  اإجن���ازا عظيما  يعد  ال��ذي  و  دب��ي   2020
تاريخها وانطالقا نحو اخلم�ضني عاما القادمة.. فا�ضت�ضافة دبي الإك�ضبو 
متوا�ضلة  جهود  ثمرة  ج��اءت   2020 ع��ام  يف  اال�ضتثنائية  الظروف  عقب 

وترجمة فعلية باأن االإمارات ال تعرف امل�ضتحيل«.
و اأ�ضاف معاليه: “اإن ما ي�ضهده العامل اليوم يتطلب جهدا متكامال عرب 
خمتلف القطاعات وال ميكننا اأن نحقق هدفنا امل�ضرتك بتعزيز القطاع املايل 
العاملي اإال من خالل دمج وتوحيد معارفنا وخرباتنا.. وي�ضعدنا اأن نرحب 
الفر�س والتحديات  العامل ملناق�ضة  اأنحاء  بنظرائنا وباخلرباء من جميع 

التي نواجهها فعرب توا�ضل العقول ميكننا �ضنع م�ضتقبل اأف�ضل ».
تت�ضمن قائمة املتحدثني امل�ضاركني من دولة االإمارات يف املوؤمتر.. ال�ضيخة 
�ضما بنت �ضلطان بن خليفة اآل نهيان املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
التحالف من اأجل اال�ضتدامة العاملية، وموؤ�ض�س مبادرات ال�ضيخة �ضما بنت 
املهند�س  �ضعادة  و   ..50 الأرورا  واملوؤ�ض�س  وال�ضريك  لال�ضتدامة،  �ضلطان 
االت�ضاالت  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة  امل�ضمار مدير عام  �ضلطان  ماجد 
االأمن  رئي�س  الكويتي،  حممد  ال��دك��ت��ور  �ضعادة  و  ال��رق��م��ي��ة..  واحل��ك��وم��ة 
املدير  احل��م��ريي  مطر  خليفة  العميد  و  االإم�����ارات  حلكومة  ال�����ض��ي��رباين 
و  واجلن�ضية  للهوية  االحتادية  بالهيئة  املتعاملني  �ضعادة  ملراكز  التنفيذي 

روال اأبو منة الرئي�س التنفيذي لبنك �ضتاندرد ت�ضارترد يف دولة االإمارات.

درا�ضة : ال�ضركات االإماراتية تتوقع زيادة يف 
االإيرادات والتوظيف مع التعايف من كورونا

•• ال�شارقة-وام:

العربية  االإم��ارات  دول��ة  ال�ضركات يف  اأن  ا�ضتق�ضائية  درا�ضة  نتائج  اأظهرت 
املتحدة تتوقع اإرتفاع اإيراداتها بن�ضبة ت�ضل اإىل 50 باملائة خالل االأ�ضهر 
ال� 12 املقبلة مع عودة حركة االأعمال اإىل االإنتعا�س ب�ضكل قوي . و اأظهر 
اإىل نتائج  اإ�س بي �ضي( باال�ضتناد  HSBC )اأت�س  تقرير جديد �ضادر عن 
اأنحاء  رائ��دة يف جميع  2000 �ضركة  اأكرث من  ا�ضتق�ضائية �ضملت  درا�ضة 
العامل اأن ثالثاً من اأ�ضل كل اأربع �ضركات يف االإمارات العربية املتحدة تتوقع 
تعيني املزيد من املوظفني على مدى االأ�ضهر ال� 12 املقبلة واأنهم يعتربون 
�ضرورية  باأنها  واملنا�ضبة  الالزمة  املهارات  اإجتذاب  على  املتوقعة  املناف�ضة 
لتنفيذ خطط النمو الطموحة لهذه ال�ضركات. و قال دانيال هوليت الرئي�س 
االأو�ضط  لل�ضرق   HSBCلدى التجارية  امل�ضرفية  للخدمات  االإقليمي 
اجلديد   HSBC Navigator تقرير  “يظهر  وتركيا  اإفريقيا  و�ضمال 
حول م�ضتقبل العمل بو�ضوح اأن املدراء التنفيذيني يعتقدون اأن التناف�س 
- ال  امل�ضتدامة  الربحية  لتعزيز  اأم��ر حيوي  يعترب  امل��ه��ارات  اإج��ت��ذاب  على 
�ضيما مع عودة ال�ضركات اإىل التعايف من تاأثريات جائحة كورونا حيث ترى 
ما يقرب من 90 باملائة من ال�ضركات التي �ضملها الإ�ضتطالع يف االإمارات 
العاملة  القوى  يف  اال�ضتثمار  بني  ق��وي  ترابط  هناك  اأن  املتحدة  العربية 
وجناح االأعمال . و اأ�ضار اإىل اأن ال�ضركات امل�ضاركة يف درا�ضتنا اال�ضتق�ضائية 
يف االإمارات العربية املتحدة ت�ضتهدف حتقيق منو يف اإيراداتها بن�ضبة 25 
واأن  القادمة   12 ال�  االأ�ضهر  مدى  على  متو�ضط  نحو  على  تقريباً  باملائة 
تعيني  يف  كبري  ب�ضكل  بالفعل  ت�ضتثمر  �ضركات   10 كل  اأ�ضل  من  ثمانية 
املزيد من املوظفني اأو حت�ضني املهارات املوظفني احلاليني لديها اأو توفري 

التدريب الالزم لهم وال تزال بيئة العمل امل�ضتقبلية تت�ضكل .

و�ضائل اإعالم عاملية.. اإك�ضبو 2020 دبي .. 
فر�ضة مواتية النعا�ض االقت�ضاد العاملي

•• اأبوظبي-وام:

اأجمعت و�ضائل اإعالم عاملية على اأن افتتاح اإك�ضبو 2020 دبي ي�ضكل فر�ضة 
وباء  تف�ضي  اأزم��ة  بعد  ا�ضتعادة عافيته  و  العاملي  االقت�ضاد  مواتية الإنعا�س 
بعد  ب�ضري  اأك��رب جتمع  يعد  ال��ذي  املعر�س  اأن  اإىل  .. م�ضرية   19 كوفيد 
اأمام  والتحديات  الفر�س  اأب��رز  ملناق�ضة  �ضانحة  فر�ضة  �ضي�ضكل  اجلائحة 

االقت�ضاد العاملي خالل العقود املقبلة.
واأ�ضارت اإىل اأن االإمارات قادرة على قيادة م�ضار التعايف العاملي انطالقا من 
املبا�ضر  التاأثري  اإىل  اإ�ضافة  الهائلة  اللوج�ضتية  موقعها احليوي وقدراتها 
قيادة  على  ق��ادرة  عاملية  وتفاهمات  �ضراكات  خلق  يف  دبي   2020 الإك�ضبو 
مرحلة تعايف االقت�ضاد العاملي. فمن جانبها اأ�ضارت وكالة اأنباء “رويرتز” 
يف تقرير بعنوان “اإك�ضبو 2020 دبي ينطلق بحفل افتتاح فخم” اإىل اأن 
دبي تعترب مركز ال�ضياحة والتجارة واالأعمال يف املنطقة واأن العامل ينظر 
عاملي  ح��دث  اأول  باعتباره  ال�ضركات  لعقد  مهمة  فر�ضة  اأن��ه  على  للحدث 
و  واال�ضتثمار.  التجارة  لتعزيز  كورونا  فريو�س  جائحة  منذ  مفتوح  كبري 
“توا�ضل  2020 دبي حتت �ضعار  اإك�ضبو  اإن انطالق  “رويرتز”:  اأ�ضافت 
منا�ضب  ومكان  لالإبداع  من�ضة  مبثابة  “ يجعله  امل�ضتقبل  و�ضنع  العقول 

ملناق�ضة اأكرب التحديات العاملية كتغري املناخ والنمو االقت�ضادي العاملي.
دب��ي �ضيكون على   2020 اإك�ضبو  اأن  االإي��ط��ايل   TJ24 اأك��د موقع  ب��دوره 
اإعادة  اإىل  للغاية  اإ�ضارة مهمة  العامل ويعد  اهتمام  اأ�ضهر مركز  �ضتة  مدار 
احلياة اإىل �ضريان التجارة الدولية واإطالقها بعد فرتة طويلة من حالة 

الطوارئ والركود التي فر�ضها وباء كورونا على العامل.

اقت�ضادية دبي حتل اأكرث من 560 �ضكوى من امل�ضتهلكني يف املناطق احلرة

�ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع ال�ضباب تدعم 1435 م�ضروعا وطنيا منذ تاأ�ضي�ضها 

•• دبي- وام:

يف  امل�ضتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  تلّقى 
560 �ضكوى من ال�ضركات  اأكرث من  اقت�ضادية دبي 
العاملة يف خمتلف املناطق احلرة يف االإمارة خالل ال� 
14 �ضهراً املا�ضية وقام بحلها، حيث تو�ضعت خدمات 
اأنحاء  جميع  يف  املت�ضوقني  لت�ضمل  امل�ضتهلك  حماية 

دبي.
وقد بداأ امل�ضتهلكون يف املناطق احلرة تقدمي �ضكواهم 
مت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  بعد  دب��ي  اقت�ضادية  اإىل 
وجمل�س  دب��ي  اقت�ضادية  بني  املا�ضي  العام  توقيعها 
اجلهات  ب��ني  التن�ضيق  لتعزيز  بدبي  احل��رة  املناطق 
لتح�ضني  واخلا�ضة،  احلكومية  واجلهات  احلكومية، 

جتربة العمالء ب�ضكل عام يف اإمارة دبي.
من  �ضكوى   563 بحل  دب��ي  اقت�ضادية  ق��ام��ت  فقد 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني م���ن امل��ن��اط��ق احل����رة ب���ني ���ض��ه��ر يوليو 
االأكرب  احل�ضة  وك��ان��ت   ،2021 و�ضبتمرب   2020
وبن�ضبة  ���ض��ك��وى   171 اإىل  و���ض��ل��ت  وال���ت���ي   ، م��ن��ه��ا 
و�ضلت  حيث  خمتلفة،  ب��خ��دم��ات  تتعلق   ،  ?30.4
�ضكاوى االإلكرتونيات اإىل 90 �ضكوى ، تبعتها االأثاث 
67 ، و�ضيانة املباين  85 ، ثم التجارة االإلكرتونية 

والديكور 44 من بني اأهم خم�س فئات �ضكاوى.
جاء عدم االمتثال ل�ضروط االتفاقية ال�ضبب الرئي�ضي 
ل�ضكاوى امل�ضتهلكني من املناطق احلرة، حيث و�ضلت 
تلتها  االإج���م���ايل،  م��ن   ?27 اأو  ���ض��ك��وى،   152 اإىل 
املبالغ امل�ضرتدة 130 �ضكوى ، واملنتجات املعيبة 87 ، 
الغ�س التجاري 51 وعدم تقدمي خدمة ما بعد البيع 

.42
وقال اأحمد الزعابي، مدير اإدارة حماية امل�ضتهلك يف 
اقت�ضادية دبي: “تعك�س �ضكاوى امل�ضتهلكني امل�ضتوى 
االإم�����ارة،  امل�ضتهلك يف  ب��ح��ق��وق  ال��وع��ي  م��ن  ال��ع��ايل 
واأهمية تو�ضيع نطاق خدمات حماية امل�ضتهلك جلعل 
وتعمل  ممتعة.  جتربة  دب��ي  يف  مكان  اأي  يف  الت�ضوق 
امل�ضتهلك  بحقوق  الوعي  تعزيز  على  دبي  اقت�ضادية 
يتجزاأ  ال  ج���زء  العميل  جت��رب��ة  اأن  ح��ي��ث  وح��م��اي��ت��ه، 
التناف�ضية  م��ن  اال�ضتثنائية  امل�ضتويات  حتقيق  م��ن 
وال�ضعادة التي ت�ضعى دبي اإىل حتقيقها. وي�ضري عدد 
وطبيعة �ضكاوى امل�ضتهلكني التي تلقيناها من املناطق 
بذاتها  دوره��ا احليوي كمجتمعات قائمة  اإىل  احل��رة 
اأي مكان اآخر يف  حيث ي�ضتمتع النا�س بالت�ضوق مثل 

دبي«.
واأ�ضاف الزعابي : “نقوم بتقدمي قنوات متنوعة، مبا 

وحلها  ال�ضكاوى  ال�ضتقبال  الذكية،  املن�ضات  ذلك  يف 
با�ضتمرار،  امل�ضتهلكني  تذكري  اإىل  باالإ�ضافة  ودي���اً، 
بحقوقهم  وال�������ض���ائ���ح���ني،  امل��ق��ي��م��ني  ذل�����ك  يف  مب����ا 
�ضمان  على  تركيزنا  ين�ضب  حيث  وم�ضوؤولياتهم، 
النمو  على  االأع��م��ال  وت�ضجيع  ممتعة  ت�ضوق  جتربة 

ب�ضكل م�ضتدام من خالل تبني اأف�ضل املمار�ضات«.
و�ضمت اإح�ضائية �ضكاوى امل�ضتهلكني يف املناطق احلرة 
عددا من االأن�ضطة والقطاعات مثل: تاأجري ال�ضيارات 
 ،27 واالإك�ض�ضوارات  اجلاهزة  املالب�س   ، �ضكوى   31
املركبات 19 ، املن�ضوجات واالأغرا�س ال�ضخ�ضية 15، 
ال�ضحن 8 ، ال�ضالونات 4 ، وور�س اإ�ضالح ال�ضيارات 
تبديل  م��ن  ك��ل  ال�ضكاوى  اأن���واع  قائمة  و�ضمت   .  2
الب�ضائع 18 �ضكوى ، عدم االمتثال ل�ضروط ال�ضمان 
17 ، الر�ضوم االإ�ضافية 14 ، عدم االمتثال للن�ضاط 
اإ�ضافية على  11، فر�س ر�ضوم  التجاري امل�ضموح به 
خدمة اأو منتج 11 ، عدم االمتثال ل�ضروط الرتويج 
8، عدم االلتزام بقائمة االأ�ضعار 4 ، زيادة االأ�ضعار 3 ، 

. ورف�س اإ�ضالح جهاز 2، واملكاملات املزعجة 1 
�ضكواهم  ت��ق��دمي  امل�ضتهلكني  م��ن  للجمهور  ومي��ك��ن 
“م�ضتهلك  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب  دب���ي  الق��ت�����ض��ادي��ة 
دبي” امل��ت��وف��ر على م��ت��اج��ر: اأب���ل وغ��وغ��ل وه���واوي، 

•• را�س اخليمة-وام:

العليا  اللجنة  رئي�س  اإ�ضماعيل  حممد  يو�ضف  ق��ال 
يف  ال�ضباب  م�ضاريع  لتنمية  �ضقر  بن  �ضعود  ملوؤ�ض�ضة 
راأ�س اخليمة اإن املوؤ�ض�ضة و�ضمن مبادراتها امل�ضتقبلية 
واالبتكار  ل��الإب��داع  دويل  م��رك��ز  تاأ�ضي�س  على  تعمل 
ت�ضعى من خالله ال�ضتقطاب العقول املبدعة واملبتكرة 
من داخل الدولة وخارجها ومن مواطنني ومقيمني 
يعملون معاً يف بيئة حا�ضنة لالإبداع واالبتكار ت�ضاهم 
يف تبني اأفكارهم االإبداعية وحتويلها مل�ضاريع مبتكرة 
تطورا  ي�ضهد  ال���ذي  الع�ضر  متطلبات  م��ع  ت��ت��الءم 
يحمل  اإماراتي  منتج  لت�ضميم  مت�ضارعا  تكنولوجيا 
ا�ضم االإم��ارات وينطلق للعامل من اأر���س االإم��ارات .. 
الفتا اإىل اأن عدد امل�ضاريع املنت�ضبة لع�ضوية املوؤ�ض�ضة 
 1435 بلغ   2021 �ضبتمرب  حتى  تاأ�ضي�ضها  منذ 
 2020 “اإك�ضبو  اإقامة  اأن  واأ�ضاف  وطنيا.  م�ضروعا 
 192 قيا�ضية  ومب�ضاركة  االإم����ارات  دول���ة  يف  دبي” 
للخم�ضني  للدولة  انطالقة  العامل ميثل  دولة حول 
عاماً القادمة حيث يعترب من�ضة دولية وقبلة العامل 

خ���الل ال���� 6 اأ���ض��ه��ر ال��ق��ادم��ة ت��ت��وا���ض��ل ف��ي��ه العقول 
امل��ب��دع��ة م��ن ح���ول ال��ع��امل ل��ت��ب��ادل االأف���ك���ار واملعرفة 
الإيجاد حلول لتحديات العاملية يف اال�ضتدامة والتنقل 
ثقايف  بعد  من  يحمل  ما  عن  ف�ضال  الفر�س  وتوفر 

وح�ضاري واإن�ضاين.
بن  �ضعود  ال�ضيخ  ملوؤ�ض�ضة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأك��د 
�ضقر لتنمية م�ضاريع ال�ضباب يف حوار خا�س لوكالة 
بروؤية  االإم������ارات  دول���ة  اأن  )وام(..  االإم������ارات  اأن��ب��اء 
طموحة  م�ضتقبلية  روؤي���ة  متتلك  الر�ضيدة  قيادتها 
يف جم��ال ري���ادة االأع��م��ال ودع���م امل�����ض��اري��ع ال�ضغرية 
ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة داعمة  وامل��ت��و���ض��ط��ة وال ت��دخ��ر ج��ه��داً 
وم�ضجعة لريادة االأعمال ما يعزز من تنوع وتناف�ضية 

االقت�ضاد الوطني للدولة.
االأعمال  ل���ري���ادة  دول����ة  وزي����ر  ت��ع��ي��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وامل�����ض��اري��ع ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة يف ح��ك��وم��ة دولة 
واإميانها  ال��ق��ي��ادة  لتطلعات  ت��رج��م��ة  ي��ع��د  االإم�����ارات 
باأهمية ن�ضر ثقافة ريادة االأعمال وحتفيز املواطنني 
االقت�ضاد  يف  وامل�ضاهمة  العمل  ل�ضوق  ال��دخ��ول  على 
امل�ضاريع  جمل�س  اإط����الق  اأن  ك��م��ا  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 

ممثلني  ي�ضم  احتادية  كمظلة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
عن برامج دعم م�ضاريع ال�ضباب يف خمتلف االإمارات 
�ضاهم يف توحيد اجلهود وو�ضع ال�ضيا�ضات الت�ضريعية 
الداعمة لنمو هذا القطاع احليوي ما ر�ضخ من مكانة 

الدولة اإقليميا وعامليا كمركز لريادة االأعمال.
دعم  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  اأهمية  وح��ول 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  اأن  اأو���ض��ح   .. الوطني  االقت�ضاد 
االقت�ضادي  تنويع  يف  دوره���ا  ع��ن  ف�ضال  واملتو�ضطة 
ال��ع��م��ل وت���وف���ر منتجات  ت��وف��ري ف��ر���س  ت�����ض��اه��م يف 
ناقلة  ت��ع��ت��رب  ك���م���ا  امل���ح���ل���ي  ال�������ض���وق  وخ�����دم�����ات يف 
اأهمية  تكمن  ل��ذا  العاملية  واالب��ت��ك��ارات  للتكنولوجيا 
تهيئة  يف  االإم����ارات  يف  ال�ضباب  م�ضاريع  دع��م  ب��رام��ج 
امل�ضاريع  قطاع  يف  وامل�ضاهمة  للدخول  الوطن  اأب��ن��اء 
ال�ضغرية واملتو�ضطة وتاأ�ضي�س م�ضاريع وطنية قادرة 
ع��ل��ى االن��ط��الق خ���ارج ن��ط��اق ال��وط��ن ل��ب��ن��اء �ضركات 
اأ���ض��ا���ض��ي��ا للتنمية  ت��ك��ون داع���م���ا  اق��ت�����ض��ادي��ة دول���ي���ة 
اإن  اإ�ضماعيل  يو�ضف  وق��ال  ال��دول��ة.  يف  االقت�ضادية 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  تاأ�ض�ضت  املوؤ�ض�ضة 
�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم 

عرب  اأو   600545555 ال��رق��م  على  باالت�ضال  اأو 
كما   .consumerrights.ae االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
ميكن االإبالغ عن �ضكاوى ارتفاع االأ�ضعار عرب املن�ضة 

.Price.ded.ae

م�ضاريع  ري���ادة  لتحقيق   2008 ع��ام  اخليمة  راأ����س 
الريادية  امل�ضاريع  قطاع  لدخول  وحتفيزهم  ال�ضباب 
ال�ضباب  املوؤ�ض�ضة  وت�ضاعد  الوطني  االقت�ضاد  وتنويع 
واالبتكارية  اخل��الق��ة  االأف��ك��ار  تبني  على  االإم��ارات��ي 
للتطبيق  قابلة  واأع��م��ال  م�ضروعات  اإىل  وترجمتها 
على  املوؤ�ض�ضة  تعمل  حيث  اقت�ضادية  ج���دوى  وذات 
ت��ق��دمي ت�����ض��ه��ي��الت واإع����ف����اءات م���ن ر����ض���وم الرخ�س 
ال��ت��ج��اري��ة واال���ض��ت�����ض��ارات وت��ط��وي��ر االإع���م���ال وتقدم 
والتنفيذية  امل�ضرتكة  املكاتب  من  االأعمال  حا�ضنات 
وامل�ضاركة  والتوعوية  التدريبية  الربامج  اإىل  اإ�ضافة 

يف املعار�س والفعاليات املحلية والدولية.
عن  ���ض��ادر  مر�ضوم  مبوجب  املوؤ�ض�ضة  تقوم  واأ���ض��اف 
بتخ�ضي�س  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ح��اك��م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
االأعمال  ل�����رواد  وال��ت��ج��اري��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  االأرا�����ض����ي 
من  االقت�ضادية  اجل���دوى  درا���ض��ة  بعد  االإم��ارات��ي��ني 
امل�ضروع حيث مت تخ�ضي�س منطقة خا�ضة بامل�ضاريع 
ق�ضيمة   60 منح  واملتو�ضطة ومت  ال�ضغرية  الوطنية 
اإطالق  بغر�س  �ضنوات   3 خ��الل  و�ضناعية  جت��اري��ة 

امل�ضاريع ال�ضناعية.

اأحمد بن �ضعيد يطلع على ريادة اإمباور يف تربيد املناطق عامليا
•• دبي -وام:

اآل  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضمو  زار 
للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  مكتوم 
الإك�ضبو  العليا  اللجنة  ورئي�س  دب��ي  يف 
االإمارات  موؤ�ض�ضة  من�ضة  دبي   2020
“اإمباور”  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  الأن��ظ��م��ة 
اأك����رب م����زود خل��دم��ات ت��ربي��د املناطق 
املياه  تكنولوجيا  معر�س  يف  ب��ال��ع��امل 
 ”2021 “ويتيك�س  والبيئة  والطاقة 
اجل���دي���د يف موقع  امل���ع���ار����س  مب���رك���ز 
2020 دبي  اإك�����ض��ب��و  ال����دويل  احل���دث 
التطورات  ع��ل��ى  ���ض��م��وه  اط���ل���ع  ح��ي��ث 

النوعية يف م�ضاريع املوؤ�ض�ضة والتقنيات 
ريادتها  ل��دع��م  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
املناطق على  العاملية يف �ضناعة تربيد 
خالل  �ضموه  وا�ضتمع  العامل.  م�ضتوى 
بن  اأح��م��د  م��ن  مف�ضل  ل�ضرح  ال��زي��ارة 
ل�”اإمباور”  التنفيذي  الرئي�س  �ضعفار 
االأعوام  خ��الل  املوؤ�ض�ضة  اإجن����ازات  ع��ن 
واأبرزها حمركات االأداء املايل امل�ضتدام 
اأثمر  وال���ذي  “اإمباور”  تنهجه  ال��ذي 
 901 اأرباحها مببلغ  يف  %3.4 منواً 
جانب  اىل   2020 يف  دره���م  م��الي��ني 
امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي باتت 
لرت�ضيخ  اأه��ل��ه��ا  مم��ا  حتتلها  املوؤ�ض�ضة 

يف  التربيد  ل�ضناعة  العاملية  �ضدارتها 
على  ا�ضتحواذ  �ضفقتي  باإبرامها  العام 
ومدينة  نخيل  مناطق  تربيد  اأن�ضطة 
وا�ضتثمارات  اج��م��ال��ي��ة  بقيمة  م��ي��دان 
2.5 مليار درهم  م�ضتقبلية ت�ضل اىل 
لت�ضل اإجمايل الطاقة ل� “اإمباور” يف 
نهاية العام 2021 اىل 1،853،000 
مبنى   1،633 ل����ت����زود  ت���ربي���د  ط����ن 
وزي���������ادة عدد  ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة  يف 
160،000متعامل  اىل  متعامليها 
مما رفع احل�ضة ال�ضوقية ل� “اإمباور” 

اإىل 79.5%.
امل�ضاريع  اأه����م  ���ض��م��وه ع��ل��ى  ك��م��ا اط��ل��ع 

املنجزة وقيد االإجن��از التي تنه�س بها 
التربيد  حمطات  بينها  ومن  املوؤ�ض�ضة 
اجلديدة وعمليات تو�ضيع �ضبكة تربيد 
ع���ر����س خلطط  امل���ن���اط���ق. اىل ج���ان���ب 
يف  احل���ايل  للعقد  املوؤ�ض�ضة  وتطلعات 
لتوفري  الع�ضرية  التقنيات  ت��وظ��ي��ف 
خدمات تربيد املناطق �ضديقة البيئة.

وا���ض��ت��م��ع ���ض��م��وه اىل اإي��ج��از ق��دم��ه بن 
���ض��ع��ف��ار ح���ول ال��ت��ق��دي��ر ال����دويل الذي 
ومعر�س  موؤمتر  يف  املوؤ�ض�ضة  ح�ضدته 
اجل��م��ع��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ت��ربي��د امل��ن��اط��ق

انتهت  وال��������ذي   IDEA 2021
ف��ع��ال��ي��ات��ه ق��ب��ل ي���وم���ني يف ال���والي���ات 

ح�ضدت  ح���ي���ث  االم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
ذهبيتني  ج��ائ��زت��ني  ع��ل��ى  “اإمباور” 
التربيد  ���ض��ن��اع��ة  ت��غ��ي��ري  ل��ري��ادت��ه��ا يف 
�ضّناع  وت�ضجيع  ال��ع��امل  م�ضتوى  على 
القرار على تبني حلول تربيد املناطق 
اخل�ضراء  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل  وتطبيق 

املتكاملة.
حافز  �ضموه  “زيارة  �ضعفار  ب��ن  وق���ال 
املزيد  ل��ب��ذل  “اإمباور”  ع��م��ل  ل��ف��رق 
لت�ضخري طاقتنا  اإمباور  من اجلهد يف 
مبتكرة  حلول  ال�ضتحداث  واإمكانياتنا 
يف خدمات تربيد املناطق ترتقي بحياة 

النا�س وت�ضاهم يف ا�ضتدامة البيئة«.

االإمارات و �ضوريا تبحثان اأطر تطوير العالقات االقت�ضادية وتو�ضيع اآفاقها
•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
�ضامر خليل  .. معايل حممد  االقت�ضاد 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  و  االق��ت�����ض��اد  وزي���ر 
ال�ضوري على هام�س احلدث اال�ضتثنائي 
دبي”   2020 “اإك�ضبو  العاملي، معر�س 

بهدف تعزيز �ضبل التعاون االقت�ضادي.
ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء بحث اأط���ر تطوير 
اآفاق  ال��ع��الق��ات االق��ت�����ض��ادي��ة وت��و���ض��ي��ع 
البلدين  بني  والواعدة  املثمرة  ال�ضراكة 

يف مرحلة ما بعد “كوفيد19«.
ال���ط���رف���ان خ��ط��ط ع��م��ل خللق  اأق�����ر  و 
االقت�ضادي  للتكامل  ج��دي��دة  م�����ض��ارات 
القطاعات  بع�س  يف  ال��ت��ب��ادل  وت��ط��وي��ر 
خطط  على  واتفقا  اجلانبني،  يف  املهمة 

م�ضتقبلية للعمل امل�ضرتك خالل املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز ت��دف��ق ال��ت��ج��ارة وبحثا 
تواجهها  ال��ت��ي  االقت�ضادية  التحديات 
التغلب  و�ضبل  الراهن  الوقت  يف  �ضوريا 
اإىل  ال��و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ون��اق�����ض��ا  عليها، 
اجلانب  من  للتعاون  جديدة  م�ضتويات 

االقت�ضادي واال�ضتثماري.
و اأك����د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق املري 
والروابط  االقت�ضادية  العالقات  عمق 
ال��ع��رب��ي��ة واالأخ���وي���ة وال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
اإىل  م�ضرياً  ال�ضديقني،  البلدين  جتمع 
املجاالت  يف  البلدين  ب��ني  ال�����ض��راك��ة  اأن 
م�ضتمراً،  من�����واً  ت�����ض��ه��د  االق���ت�������ض���ادي���ة 
ال�ضراكة  وم��ت��ان��ة  ق���وة  يعك�س  م��ا  وه���و 
االإماراتية ال�ضورية على خمتلف ال�ضعد 
وقال : “ ناأمل خالل املرحلة املقبلة يف 

اأعلى  العالقات لتحقيق معدالت  تنمية 
من ال�ضراكة مبا يلبي تطلعات البلدين 
واال�ضتفادة  االقت�ضادية،  واإمكاناتهما 
م���ن ال��ف��ر���س اجل���دي���دة خ�����ض��و���ض��اً من 
خالل اال�ضتثمار يف القطاعات احليوية 

وامل�ضتقبلية«.
اأهم  ت��ع��د  االإم������ارات  اأن دول����ة  اأو����ض���ح  و 
ال�������ض���رك���اء ال���ت���ج���اري���ني ل�������ض���وري���ا على 
االأوىل  املرتبة  وحتتل  العاملي  امل�ضتوى 
على  وت�ضتحوذ  ع��امل��ي��اً،  والثالثة  عربياً 
جتارة  م��ن   14% ن�ضبته  ي��ت��ج��اوز  م��ا 
حجم  اأن  اإىل  منوها  اخل��ارج��ي��ة  �ضوريا 
النفطي خالل  ال��ت��ج��اري غ��ري  ال��ت��ب��ادل 
 2.6 ن��ح��و  ب��ل��غ   2020 امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام 
الن�ضف االأول من  مليار دره��م، وخالل 
2021 نحو مليار درهم  العام اجلاري 

ال�ضوري  اال�ضتثمار  قيمة  جت��اوزت  فيما 
1.5 مليار  االإم�����ارات  دول���ة  امل��ب��ا���ض��ر يف 

درهم بنهاية 2019.
االقت�ضاد  وزي��ر  نظريه  معاليه  اأطلع  و 
التطورات  اأب��رز  على  ال�ضوري  والتجارة 
االإم���ارات يف  اقت�ضاد دول��ة  التي �ضهدها 
ظ��ل االإع�����الن ع��ن م�����ض��اري��ع اخلم�ضني 
ا�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات  ح��زم��ة  واإط���الق 
ون���وع���ي���ة ت���ع���زز ال���ت���ح���ول ن���ح���و من����وذج 
اقت�ضادي جديد اأكرث مرونة وا�ضتدامة 
وتفتح اآفاقا اأو�ضع لل�ضراكات اال�ضتثمارية 

والتجارية.
�ضهدتها  ال��ت��ي  التحديثات  وا�ضتعر�س 
ال  ال��دول��ة  يف  االق��ت�����ض��ادي��ة  الت�ضريعات 
���ض��ي��م��ا حت���ري���ر اال���ض��ت��ث��م��ار م���ن خالل 
الكامل  االأج���ن���ب���ي  ب��ال��ت��م��ل��ك  ال�����ض��م��اح 

 100% بن�ضبة  وال�ضركات  للم�ضاريع 
وال����ق����ط����اع����ات  االأن���������ض����ط����ة  يف ج���م���ي���ع 
حمدودة  اأن�ضطة  با�ضتثناء  االقت�ضادية 
للدولة،  بالن�ضبة  ا�ضرتاتيجي  اأث��ر  ذات 
امل�ضتثمرين  ف��ر���س  ي��ع��زز  ال���ذي  االأم����ر 
تاأ�ضي�س  الراغبة يف  ال�ضورية  وال�ضركات 

وتو�ضيع اأعمالها يف دولة االإمارات.
من جانبه، اأكد معايل حممد خليل قوة 
حر�س  و  االإماراتية  ال�ضورية  العالقات 
التعاون  ع���الق���ات  ت��و���ض��ي��ع  ع��ل��ى  ب����الده 
االقت�ضادي بني البلدين يف املجاالت ذات 
ال�ضراكات  وتطوير  امل�ضرتك،  االهتمام 
اال���ض��ت��ث��م��اري��ة ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
امل�ضاريع  قطاع  على  بالرتكيز  البلدين 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، والذي يعد حمركاً 
رئي�ضياً وداعماً اأ�ضا�ضياً القت�ضاد البلدين. 
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املال والأعمال

اقت�ضادية عجمان تخرج دفعة من حملة 
الدبلوم املهني للرقابة وحماية امل�ضتهلك

•• عجمان-وام:

املعاهد  اأح��د  مع  وبالتن�ضيق  االقت�ضادية يف عجمان  التنمية  دائ��رة  نظمت 
املهني للرقابة  »الدبلوم  املتخ�ض�ضة حفل تخريج دفعة جديدة من حملة 
االأ�ضا�ضية  واملهارات  الكفاءات  رفع  اإىل  يهدف  وال��ذي  امل�ضتهلك«،  وحماية 
املهارات  ع��ل��ى  وح�ضولهم  املفت�ضني  مت��ك��ني  ومباي�ضمن  املفت�ضني  ل���دى 
يف  امل�ضتهلك  وحماية  والتفتي�ضية  الرقابية  امل��ه��ام  كافة  لتنفيذ  ال��الزم��ة 

االإمارة.
يف  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  ال�ضمري،  �ضعود  ال�ضيد  واأك��د 
الكوادرالب�ضرية  يف  هاماً  ا�ضتثماراً  ميثل  الدبلوم  ب��اأن  عجمان،  اقت�ضادية 
الوطنية والذي يعد من اأهم اولويات قيادتنا الر�ضيدة والتي تنادي دائماً 
بتمكني الكادر الوطني وت�ضليحه باملهارات والقدرات والكفاءاتالتي متكنه 

من بناء الوطن.
وتدريب  تاأهيل  هو  الدبلوم،  من  االأ�ضا�ضي  الهدف  بان  ال�ضمري،  واأ�ضاف 
التفتي�ضية  الكفاءة  ورف��ع  املهنية،  واالأخ��الق��ي��ات  اأ�ضا�ضيات  على  املفت�ضني 
وكفاءة  ب��ج��ودة  العمل  مهام  واأداء  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 

عالية.

م�ضدر ت�ضتعر�ض احللول التقنية النظيفة 
املطبقة يف م�ضاريعها خالل ويتيك�ض 

•• اأبوظبي - وام:

اإحدى ال�ضركات الرائدة  ت�ضارك �ضركة اأبوظبي لطاقة امل�ضتقبل “م�ضدر”، 
معر�س  يف  التوايل  على  ال�ضاد�س  للعام  املتجددة،  الطاقة  جمال  يف  عاملياً 
�ضمن  اأم�س  انطلق  ال��ذي  “ويتيك�س”  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 

فعاليات “ اإك�ضبو 2020 دبي«.
15 عاماً �ضاهمت خاللها  التي حتتفل مب�ضرية   - “م�ضدر”  وت�ضتعر�س 
بدور مهم يف تطوير قطاع الطاقة املتجددة االإماراتي - حمفظة م�ضاريعها 
و  ال��دول��ة  يف  امل�ضتدامة  التنمية  دع��م  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  واملتنامية  املبتكرة 

العامل.
ا�ضرتاتيجي  ك��راٍع  “ويتيك�س”  معر�س  يف  م�ضاركتها  “م�ضدر”  وتوا�ضل 
و�ضتقوم خالل م�ضاركتها بت�ضليط ال�ضوء على التقنيات النظيفة املبتكرة 
التي توفرها وم�ضاريعها يف جمال التطوير العقاري امل�ضتدام، مع الرتكيز 
ف�ضاًل  ط��اق��ة،  اإىل  النفايات  حت��وي��ل  تقنيات  مثل  املتقدمة  احل��ل��ول  على 
اإىل خف�س  الرامية  املدن الذكية يف اجلهود  ا�ضتك�ضاف �ضبل م�ضاهمة  عن 

االنبعاثات الكربونية يف االإمارات والعامل.
بهذه  “م�ضدر”  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الرحمي  وق��ال حممد جميل 
اال�ضرتاتيجية مع معر�س  �ضراكتها  “تفخر  م�ضدر مبوا�ضلة   : املنا�ضبة 
ق�ضايا  ح���ول  احل�����وار  لتحفيز  ق��ي��م��ة  ف��ر���ض��ة  ي��وف��ر  ال����ذي  “ويتيك�س” 

اال�ضتدامة وعملية التحول يف قطاع الطاقة«.
اأبوظبي  واأ����ض���ب���وع  “ويتيك�س”  م��ث��ل  م��ن�����ض��ات  خ���الل  م���ن  اأن����ه  واأ����ض���اف 
اأجندة  اأه���داف  ال��رائ��د يف دع��م حتقيق  لال�ضتدامة، تعزز االإم���ارات دوره��ا 
دورة جديدة مثمرة من  اإىل  نتطلع  و  املناخي  والعمل  العاملية  اال�ضتدامة 
معر�س “ويتيك�س” ن�ضهد خاللها نقا�ضات بناءة بني املوؤ�ض�ضات وال�ضركات 

املعنية من اأجل �ضمان م�ضتقبل م�ضتدام للجميع.
يذكر اأن “م�ضدر” ت�ضارك يف املعر�س كراع ا�ضرتاتيجي منذ عام 2016.  
الطاقة  جم��ال  يف  املتنامية  م�ضاريعها  حمفظة  “م�ضدر”  ت�ضتعر�س  و 
دبي  مركز  �ضمن  ال�ضمالية  املنطقة  يف  ال��واق��ع  جناحها  �ضمن  النظيفة 
للمعار�س /رقم اجلناح SSP5/، حيث ت�ضلط ال�ضوء على حمطة حتويل 
النفايات اإىل طاقة يف ال�ضارقة، التي تطورها بالتعاون مع �ضركة “بيئة” 
وتعترب اأول حمطة من نوعها يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط حيث �ضت�ضاهم يف 

حتويل 300 األف طن من النفايات البلدية ال�ضلبة عن املكبات �ضنوياً.

مذكرة تفاهم بني احتاد غرف التجارة وال�ضناعة 
بالدولة وغرفة جتارة و�ضناعة اأوكرانيا

•• دبي - وام:

وقع احتاد غرف التجارة وال�ضناعة بالدولة وغرفة جتارة و�ضناعة اأوكرانيا 
اأم�س االأول مذكرة تفاهم لتاأ�ضي�س جمل�س اأعمال اإماراتي اأوكراين م�ضرتك 
يف البلدين وذلك على هام�س منتدى االعمال االماراتي االوكراين الذي 

عقد �ضمن فعايات اك�ضبو 2020 دبي .
التغيري  وزي��رة  املهريي  بنت حممد  التواقيع معايل مرمي  ح�ضر مرا�ضم 
املناخي والبيئة بالدولة ومعايل اوليك�ضي ليوب�ضينكو النائب االول لرئي�س 
الوزراء االوكراين وزير االقت�ضاد حيث وقع املذكرة عن احتاد غرف التجارة 
ال��ع��ام الحت���اد غرف  االم���ني  ���ض��امل  ب��ن  ب��ال��دول��ة حميد حممد  وال�ضناعة 
االمارات وعن اجلانب االأوكراين جينادي ت�ضيزيكوف رئي�س غرفة جتارة 
اأعمال  تاأ�ضي�س جمل�س  �ضيتم  االتفاقية  اأوكرانيا. ومبوجب هذه  و�ضناعة 
اإماراتي اأوكراين بهدف تطوير جماالت التعاون االقت�ضادي واال�ضتثماري 
بني البلدين ال�ضديقني وفتح اآفاق جديدة لل�ضركات واأ�ضحاب االأعمال يف 
كل من دولة االإمارات واأوكرانيا . واأكدت معايل مرمي املهريي على اأهمية 
تاأ�ضي�س جمل�س االأعمال االأوكراين امل�ضرتك م�ضرية اإىل اأن املجل�س �ضيعمل 
واال�ضتثماري  االقت�ضادي  والتعاون  التجارية  امل��ب��ادالت  حجم  زي��ادة  على 
اأن  البلدين وموؤكدة على  العاملة يف  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وال�ضناعي بني 
اإىل االأمام وكذلك  التعاون االقت�ضادي  املجل�س �ضيعمل على دفع عالقات 
املتاحة  والطبيعية  االق��ت�����ض��ادي��ة  وال���ق���درات  االإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة 

واملتوفرة يف البلدين ال�ضديقني .

خالل لقاء ابن طوق مع وزير اقت�صاد غواتيمال على هام�ص اإك�صبو 2020 دبي

االإمارات وغواتيماال تبحثان تعزيز العالقات االقت�ضادية وخلق فر�ض ا�ضتثمارية جديدة
ابن طوق: العالقات بني الإمارات وغواتيمال متنامية .. ونحر�ص على ا�صتك�صاف اآفاق جديدة لل�صراكة خالل املرحلة املقبلة
اأنطونيو معلوف: حري�صون على تعزيز اأطر التعاون القت�صادي بني غواتيمال والإمارات يف كافة القطاعات واملجالت التنموية واحليوية

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق املري 
وزير االقت�ضاد، بح�ضور معايل الدكتور 
ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزي����ر دولة 
اأنطونيو  م��ع��ايل  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة 
االق��ت�����ض��اد يف جمهورية  وزي���ر  م��ع��ل��وف 
غواتيماال، ومعايل �ضرييل اأغيالر نائب 
االقت�ضادية،  لل�ضوؤون  اخلارجية  وزي��ر 
“ اإك�ضبو  معر�س  فعاليات  هام�س  على 
�ضبل  اجلانبان  وناق�س  دبي”،   2020
دعم ال�ضراكة االقت�ضادية اإىل م�ضتويات 

جديدة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة.
واأقر اجلانبان خطوات لتطوير العالقات 
من  ودعمها  البلدين  ب��ني  االقت�ضادية 
الواعدة  االإمكانات  على  الرتكيز  خالل 
والفر�س املتاحة لدى اجلانبني، ال�ضيما 
والزراعة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات 
املحا�ضيل  وجت�����ارة  ال���غ���ذائ���ي  واالأم������ن 

•• اأبوظبي- وام:

وقعت هيئة االأوراق املالية وال�ضلع و�ضلطة 
مذكرة  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  يف  الت�ضجيل 
تفاهم ب�ضاأن التعاون االإ�ضرايف والرقابي يف 
جمال طرح واإدراج اأ�ضهم �ضركات ال�ضوق يف 

الدولة.
الدكتورة  �ضعادة  الهيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
التنفيذي  الرئي�س  ال�ضويدي  بطي  مرمي 
ال�ضوق  يف  الت�ضجيل  �ضلطة  وعن  باالإنابة، 
الرئي�س  امل�����ه�����ريي،  ظ����اه����ر  ب�����ن  ظ����اه����ر 

التنفيذي.
و قالت مرمي ال�ضويدي الرئي�س التنفيذي 
للهيئة باالإنابة: “تاأتي املذكرة وفقا الأحكام 
11ر.م  رق���م  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ق����رار 
ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام اخلا�س بطرح 
العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  اأ�ضهم  واإ�ضدار 
يف  امل�ضجلة  لل�ضركات  لل�ضماح  وتعديالته، 
�ضوق اأبوظبي العاملي بطرح واإدراج اأ�ضهمها 
يف اأ�ضواق الدولة املرخ�ضة من قبل الهيئة 
لدى  بها  املعمول  االإدراج  ل�ضوابط  وفقا 
االأ�ضواق، وامتثاال الأحكام مواد نظام  هذه 
ل�ضركة  للموافقة  ت�����ض��رتط  ال��ت��ي  ال��ط��رح 
املنطقة احلرة على طرح اأ�ضهمها لالكتتاب 
تعاون بني  اتفاقية  الدولة وج��ود  العام يف 
الهيئة وم�ضجل ال�ضركات يف املنطقة احلرة 
يف جمال االإ�ضراف والرقابة وفقا للنموذج 

املعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.
وتوقعت اأن ي�ضهم تطبيق املذكرة يف توفري 
االأوراق  ���ض��وق  االك��ت��ت��اب��ات يف  م���ن  امل���زي���د 
امل��ال��ي��ة ب���ال���دول���ة، مب���ا ي��ع��ط��ي م���زي���دا من 
اأمام  اأك��رث  خيارات  ويطرح  لل�ضوق  الزخم 
امل�ضتثمرين وجذب املزيد من اال�ضتثمارات 

املحلية واخلارجية.
املهريي  ظاهر  ب��ن  ظاهر  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال��ت��ف��اه��م مع  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  “ ي�ضعدنا   :
وتعزيز  وال�����ض��ل��ع  امل���ال���ي���ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة 

وامل��ن��ت��ج��ات واحل���ي���وان���ي���ة، وات��ف��ق��ا على 
باال�ضتفادة من  التعاون  لتو�ضيع  خطط 
موقع دولة االإمارات اجلغرايف للو�ضول 
اإىل االأ�ضواق االآ�ضيوية والعاملية يف قطاع 
الزراعة وخا�ضة منتج الهيل والذي تعد 
لت�ضديره على  رئي�ضياً  �ضوقاً  غواتيماال 
االتفاق  اإىل  باالإ�ضافة  العامل،  م�ضتوى 
ال�ضراكة  ل��ت��ع��زي��ز  ج���دي���دة  اآل���ي���ات  ع��ل��ى 
ال�ضلع  جت��ارة  حركة  وت�ضهيل  التجارية 
واخلدمات، واإزالة املعوقات، واأي�ضاً خلق 
القطاع  اأم��ام  جديدة  ا�ضتثمارية  فر�س 
�ضركات  وت�ضجيع  البلدين،  يف  اخل��ا���س 
جديدة  اآف���اق  ا�ضتك�ضاف  على  البلدين 
الفر�س  م����ن  واال����ض���ت���ف���ادة  ل��ل�����ض��راك��ة 

الواعدة يف اأ�ضواقهما.
واأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق امل��ري اأن 
العالقات االقت�ضادية بني دولة االإمارات 
وتعد  ملمو�ضاً،  من��واً  ت�ضهد  وغواتيماال 
دول����ة االإم�������ارات ���ض��ري��ك��اً جت���اري���اً مهماً 

ال��دويل، حيث  امل�ضتوى  لغواتيماال على 
اإجمايل  من   23% نحو  على  ت�ضتحوذ 
العامل،  دول  اإىل  غ��وات��ي��م��اال  ����ض���ادرات 
وتنويع  لتطوير  وا���ض��ع��ة  اآف����اق  وت��وج��د 
التبادالت التجارية بني البلدين لت�ضمل 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  جديدة  جم��االت 
يف  �ضركائنا  م��ع  ك��ث��ب  ع��ن  �ضنعمل  ك��م��ا 
اال�ضتثمار  فر�س  ال�ضتك�ضاف  غواتيماال 
اأ�����ض����واق  يف  ال������واع������دة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
غ��وات��ي��م��اال وب���ن���اء ���ض��رك��ات ن��اج��ح��ة يف 
خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�ضرتك. 
اأبرز التطورات التي  وا�ضتعر�س معاليه 
االق��ت�����ض��ادي��ة لدولة  ال��ب��ي��ئ��ة  ���ض��ه��دت��ه��ا 
اخلم�ضني”  و”م�ضاريع  االإم������������ارات 
اجلديدة  االق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ت�����ض��ري��ع��ات 
واملبادرات النوعية التي اأطلقتها الدولة 
اق��ت�����ض��ادي جديد  اإىل من���وذج  ل��ل��ت��ح��ول 
باملرونة  وي��ت�����ض��م  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى  ق���ائ���م 
ويحت�ضن  واال���ض��ت��دام��ة،  وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 

اإىل  الريادية، م�ضرياً  وامل�ضاريع  املواهب 
احلديثة  االقت�ضادية  املنظومة  هذه  اأن 
ت��وف��ر ح��واف��ز وف��ر���ض��اً ج��دي��دة وواع���دة 
م����ع خمتلف  وال�������ض���راك���ة  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار 

االأ�ضواق العاملية.
من جانبه، اأكد معايل الدكتور ثاين بن 
اأحمد الزيودي اأن العالقات االقت�ضادية 
وال�����ت�����ج�����اري�����ة ب������ني دول���������ة االإم������������ارات 
اآفاق  على  وتنطوي  متميزة  وغواتيماال 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  للتطور  وا�ضعة 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ما  وال �ضيما م��ن خ���الل 
م��ن فر�س  اأ���ض��واق غواتيماال  ب��ه  تتمتع 
لتعزيز  مكت�ضفة  غري  واع��دة  وقطاعات 
مبيناً  خاللها،  من  واال�ضتثمار  التجارة 
البلدين  ب��ني  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  اأن 
ي�ضهد منواً م�ضتمراً على �ضعيد التن�ضيق 
احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وه���و ما 
انعك�س على منو حجم التبادل التجاري 
غري النفطي خالل العام املا�ضي 2020 

ت�ضكل  و  املتوا�ضلني..  وتعاوننا  �ضراكتنا 
ه���ذه امل���ذك���رة خ��ط��وة م��ه��م��ة ك���ون ال�ضوق 
اأبوظبي والدولة ي�ضهد منوا  املايل الإمارة 
ف����اإن تعزيز  ل��ذل��ك  ت��و���ض��ع��ا م�����ض��ت��م��ري��ن  و 
والتنظيمي  االإ����ض���رايف  امل��ج��ال  ال��ت��ع��اون يف 
امل�ضتثمر  ثقة  زي���ادة  يف  بالتاأكيد  �ضي�ضهم 
بدورنا  واإننا  االأع��م��ال..  ممار�ضة  وت�ضهيل 
مع  العمل  �ضنوا�ضل  دويل،  م��ايل  كمركز 
ودوليا  حمليا  اال�ضرتاتيجيني  �ضركائنا 
ل��ت��ع��زي��ز خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ض��ادي��ة يف 
امل�ضتثمرين  ومت��ك��ني  واالإم�����ارات  اأب��وظ��ب��ي 
وجمتمع االأعمال ب�ضكل عام من الو�ضول 
اأبوظبي  اإىل فر�س اال�ضتثمار �ضمن �ضوق 
العاملي وخارجه.” و بناء على املذكرة اتفق 
ال��ت��ع��اون االإ�ضرايف  ت��ع��زي��ز  ال��ط��رف��ان ع��ل��ى 
عمليات  ب�ضاأن  بينهما  امل�ضرتك  والرقابي 
احلرة  املنطقة  �ضركات  اأ�ضهم  وادراج  طرح 
وذل��ك على نحو ميكنهما من  ال��دول��ة،  يف 

واالإ�ضرافية  التنظيمية  مهامهما  تنفيذ 
والرقابية مبا ي�ضمن االلتزام بالت�ضريعات 

املعمول بها كل يف منطقة اخت�ضا�ضه.
ت���وف���ري احلماية  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ان  وات���ف���ق 
�ضركات  اأ���ض��ه��م  يف  للم�ضتثمرين  ال��الزم��ة 
املنطقة احلرة والعمل على حماية ال�ضوق 
التعاون  م���ن خ���الل  امل��ع��ام��الت  و���ض��الم��ة 
وتبادل  امل�������ض���رتك  وال���رق���اب���ي  اال�����ض����رايف 
التفتي�س  عمليات  يف  وامل�ضاعدة  املعلومات 
املذكرة  ه����ذه  الأح����ك����ام  وف���ق���ا  وال��ت��ح��ق��ي��ق 
و�ضمن احلدود التي ت�ضمح بها الت�ضريعات 

املنظمة لعمل الطرفني.
و وفقا لبنود املذكرة يتمثل نطاق التعاون 
امل�������ض���رتك ب����ني ال���ط���رف���ني يف االإ�����ض����راف 
واإدراج  ط�����رح  ع��م��ل��ي��ات  ع���ل���ى  وال����رق����اب����ة 
الدولة  يف  احل���رة  املنطقة  ���ض��رك��ات  اأ���ض��ه��م 
بهما،  ال��ع��الق��ة  ذات  االف�����ض��اح  ومتطلبات 
واإنفاذ الت�ضريعات املتعلقة بعمليات اإ�ضدار 

وط����رح اأ���ض��ه��م ���ض��رك��ات امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف 
باإدراج  املتعلقة  الت�ضريعات  واإنفاذ  الدولة، 
اأ�ضواق  يف  احل���رة  املنطقة  ���ض��رك��ات  اأ���ض��ه��م 
امل�ضتمر  االإف�������ض���اح  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال����دول����ة 

واحلوكمة.
الرقابة على  يتعاون اجلانبان كذلك يف  و 
املنطقة  �ضركات  اأ�ضهم  وملكيات  ت���داوالت 
احل�����رة امل����درج����ة يف ال�������ض���وق، واالإ�����ض����راف 
وال��رق�����اب��ة ع��ل��ى االأ����ض���واق و ع��ل��ى عمليات 
امل��ق��ا���ض��ة وال��ت�����ض��وي��ة وم��ت��اب��ع��ة االل���ت���زام 
ال�ضاأن  ب���ه���ذا  ال���������ض����ادرة  ب���ال���ت�������ض���ري���ع���ات 
وامل�ضاع�دة يف ك�ضف واتخاذ االإجراءات �ضد 
معلومات  على  ب��ن��اء  تتم  ال��ت��ي  ال���ت���داوالت 
داخلية وكذلك حاالت التالعب يف ال�ضوق 
تعامالت  االحتيال يف  وغريها من حاالت 
املتعلقة  الت�ضريعات  واإنفاذ  املالية،  االأوراق 
بالتعامل باالأوراق املالية وتنظيم التعامل 
بها واإدارتها وتقدمي امل�ضورة بخ�ضو�ضها .

بن�ضبة %16 مقارنة مع عام 2019. 
امل�ضرتكة يف  ت�ضهم اجلهود  ب��اأن  ونتوقع 
خلق م�ضتويات جديدة من التعاون على 

كافة ال�ضعد.
من ناحيته، قال معايل اأنطونيو معلوف 
: “ اإن دولة االإمارات تعد �ضوقاً رئي�ضياً 
لغواتيماال،  ال�ضادرات  ال�ضتقبال  مهماً 
ون���ح���ن ح���ري�������ض���ون ع���ل���ى ت���ع���زي���ز اأط����ر 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ض��ادي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
التنموية  وامل���ج���االت  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
امل�ضرتك،  االه���ت���م���ام  ذات  واحل���ي���وي���ة 
ال�ضيما قطاعات اللوج�ضتيات وال�ضيافة 
دولة  معاليه  وه��ن��اأ  الغذائي”،  واالأم���ن 
اإك�ضبو  اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س  االإم�����ارات ع��ل��ى 
2020 دبي والذي يوفر فر�س واعدة 
امل�ضتدامة  ال��دول��ي��ة  ال�����ض��راك��ات  ل��ع��ق��د 
وا�ضتعادة  االقت�ضادي  النهو�س  لتعزيز 
كوفيد   “ جائحة  بعد  م��ا  لفرتة  النمو 
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املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �ضوق 
املالية  التوعية  جهود  يدعم 
العاملي امل�ضتثمر  اأ�ضبوع  خالل 

•• اأبوظبي-وام:

ا���ض��ت�����ض��اف ����ض���وق اأب���وظ���ب���ي ل�������الأوراق 
ال�ضويدي  ب��ط��ي  م���رمي  ���ض��ع��ادة  امل��ال��ي��ة 
الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق املالية 
الهيئة  ع��ن  وممثلني  ب��االإن��اب��ة  وال�ضلع 
اإيذاناً  اجل��ر���س  ق��رع  احتفالية  اإط���ار  يف 
امل�ضتثمر  “اأ�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ة  ب��ان��ط��الق 
تنظمها  التي  العاملية  احلملة  العاملي”، 
املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة 
الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  و  “اأيو�ضكو” 
حماية  مب���م���ار����ض���ات  واالرت�����ق�����اء  امل�����ايل 
بقرع  ال�ضوق  وق��ام  امل�ضتثمرين.  حقوق 
اأع�ضاء  اإىل جانب  ام�س  االفتتاح  جر�س 
اآخرين يف “االحتاد العاملي للبور�ضات«.

املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  ين�ضم  و 
اإىل 78 بور�ضة يف خمتلف اأنحاء العامل 
ال��ت��ي تقودها  ت�����ض��ارك يف ه���ذه احل��م��ل��ة 
االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ات  ال���دول���ي���ة  “املنظمة 
وفعاليات  اأن�ضطة  تنظيم  عرب  املالية”، 

توعوية ت�ضتمر ملدة اأ�ضبوع كامل.
اإ�ضافة  اجل���ر����س  ق���رع  ف��ع��ال��ي��ة  و مت��ث��ل 
�ضوق  يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  جديدة 
الوعي  لتعزيز  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
املايل بني اأو�ضاط امل�ضتثمرين واملهتمني 
باالأ�ضواق املالية يف دولة االإمارات. فمنذ 
عام 2016، يعمل ال�ضوق عن كثب مع 
مب�ضتوى  ل��الرت��ق��اء  واملعلمني  ال��ط��الب 
الثقافة املالية واال�ضتثمارية يف املنطقة 
املتنوعة  امل���ب���ادرات  ع��رب جم��م��وع��ة م��ن 
ب����دءاً م��ن امل�����ض��اب��ق��ات واأن�����ض��ط��ة حماكاة 
عمليات ال�ضوق و�ضواًل اإىل املنح البحثية 

واملحا�ضرات وور�س العمل.

غرفة دبي وموقع اإيباي يعرفان ال�ضركات االإماراتية باأهمية تعزيز تواجدهم الرقمي
•• دبي-وام:

ب��ال��ت��ع��اون م��ع موقع  نظمت غ��رف��ة دب��ي 
االإلكرتونية  بالتجارة  املتخ�ض�س  اإيباي 
ن�������دوة اف���رتا����ض���ي���ة ب���ع���ن���وان ع�����زز منو 
اإيباي  م���ع  ع���امل���ي���اً  ال��ت��ج��اري��ة  اأع���م���ال���ك 
وذل���ك ب��ه��دف م�����ض��اع��دة ال�����ض��رك��ات التي 
اإىل  لها  االإم���ارات مقراً  تتخذ من دول��ة 
ت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق اأع��م��ال��ه��ا وزي������ادة حجم 

مبيعاتها عرب االإنرتنت. وهدفت الندوة 
االفرتا�ضية التي مت تنظيمها كجزء من 
االإمارات”  ل��الأع��م��ال-  “اإيباي  برنامج 
ال�����ذي مت االإع�������الن ع��ن��ه م����وؤخ����راً على 
وموقع  دبي  غرفة  بني  ال�ضراكة  هام�س 
من  امل�����ض��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  “اإيباي” 
الدولة على فر�س  العاملة يف  ال�ضركات 
اإىل  باالإ�ضافة  “اإيباي”  على  الت�ضدير 
م�ضاركة احل�ضور ق�ض�س جناح ال�ضركات 
املتواجدة يف “اإيباي” وكيف ا�ضتفادوا من 
املن�ضة لتو�ضيع نطاق اأعمالهم عرب �ضوق 
يف  الرتحيبية  كلمته  وخالل  االإنرتنت. 
اإدارة  مدير  الها�ضمي  ح�ضن  اأك��د  الندوة 
ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف غ���رف���ة دب����ي اأن 
دعمال�ضركات  اإىل  دائ��م��اً  ت�ضعى  الغرفة 
ت��واج��ده��ا عرب  وب��ن��اء  اإن�����ض��اء  املحلية يف 
برنامج  اإط����الق  اأن  م�ضيفاً  االإن���رتن���ت 
�ضي�ضاعد  االإمارات”  لالأعمال-  “اإيباي 
للو�ضول  ال��دول��ة  يف  العاملة  ال�ضركات 
اإىل عمالء جدد وتو�ضيع نطاق اأعمالهم 
توجيه  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  وع��امل��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
عملية  يف  النا�ضئة  ال�ضركات  وم�ضاعدة 
بهم.  خا�ضة  اإلكرتونية  م��واق��ع  اإط���الق 

واأ�ضاف الها�ضمي قائاًل: “هناك حوايل 
تبيع  االإم����ارات  دول���ة  يف  �ضركة   5000
“اإيباي”.  موقع  على  حالًيا  منتجاتها 
ومت ت�ضدير اأكرث من 300 األف�ضلعة من 
 .2020 الباعة يف االإم��ارات خالل عام 
لالأعمال-  “اإيباي  برنامج  خ��الل  وم��ن 
االإمارات” ميكن لل�ضركات االإماراتية اأن 
تتقدم بخطوة واحدة الو�ضول اإىل اأ�ضواق 
جديدة وخلق م�ضادر جديدة لالإيرادات 
وت���و����ض���ي���ع ت����واج����ده����ا ع����رب االإن����رتن����ت 
فر�س  م���ن  اال���ض��ت��ف��ادة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
اإيليا  ق��ال  االأع��م��ال اجلديدة.” وب���دوره 
العاملية  لالأ�ضواق  العام  املدير  كريتوف 
اخرتنا  “لقد  يف”اإيباي”:  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
اأوائ����ل �ضركائنا  غ��رف��ة دب���ي ل��ت��ك��ون م��ن 
نف�س  نت�ضارك  حيث  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
االأج���ن���دة م��ث��ل دع���م االأع���م���ال التجارية 
وت��ع��زي��ز من��وه��ا وجن��اح��ه��ا. ون���رغ���ب يف 
لتنمية  دع��م��ن��ا  زي������ادة  اإىل  “اإيباي” 
االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
ونحن فخورون باإطالق برنامج التو�ضع 
وذلك  االإماراتية  لل�ضركات  بنا  اخلا�س 
ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات  م�����ض��اع��دة  ب��ه��دف 

موقع  على  اأعمالها  ب��دء  يف  واملتو�ضطة 
“اإيباي” ولت�ضبح من كبار امل�ضدرين. . 
�ضهدنا يف العام املا�ضي وحده منًوا يزيد 
عن 28? من البائعني االإماراتيني على 
موقع “اإيباي” ونعتزم موا�ضلة وتو�ضيع 
�ضيتمكن  املحلية.”  ل��ل�����ض��رك��ات  دع��م��ن��ا 
امل�ضاركون يف الربنامج من الو�ضول اإىل 
التوا�ضل  على  ت�ضاعدهم  وحلول  اأدوات 
185 مليون  م��ن  اأك���رث  اإىل  وال��و���ض��ول 
“اإيباي”  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�ضط  م�ضتخدم 
اأي�ضاً  واال���ض��ت��ف��ادة  العاملية  االأ����ض���واق  يف 
تقدم  املوقع  على  متخ�ض�ضة  بوابة  من 
دعماً وخربات رقمية م�ضممة خ�ضي�ضاً 
الراغبة يف  االإم���ارات  دول��ة  لل�ضركات يف 
على  انت�ضارها  وتعزيز  باأعمالها  التو�ضع 
امل�����ض��ت��وى ال��ع��امل��ي ل��ل��و���ض��ول م���ن خالل 
العامل  حول  �ضوقاً   190 اإىل  “اإيباي” 
منها اأ�ضواق الواليات املتحدة االأمريكية 
واوروبا واآ�ضيا وغريها. كما ت�ضمل املزايا 
االإ�ضافية التي �ضيح�ضل عليها االأع�ضاء 
�ضخ�ضية  تدريبية  برامج  من  اال�ضتفادة 
يقدمها خرباء “اإيباي” واالإدراج املجاين 
لل�ضركات وا�ضت�ضارات متخ�ض�ضة يقدمها 

تواجد  تاأ�ضي�س  ح��ول  “اإيباي”  خ���رباء 
“اإيباي”.  متجر  على  وتطويره  رقمي 
االإلكرتونية  ال�ضبكة  اأع�ضاء  و�ضي�ضتفيد 
ال��ع��امل��ي��ة امل��وث��وق��ة اخل��ا���ض��ة ب��غ��رف��ة دبي 
ال�ضركات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت�����ض��م  وال���ت���ي 
واالإقليمية  املحلية  اخل��دم��ات  وم���زودي 
جمموعة  ع���ل���ى  امل����وث����وق����ة  وال���ع���امل���ي���ة 
م��ن امل���زاي���ا احل�����ض��ري��ة واالإ���ض��اف��ي��ة من 

“اإيباي«.

االأوراق املالية و�ضلطة الت�ضجيل ب�ضوق اأبوظبي العاملي يوقعان مذكرة تفاهم
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املال والأعمال

االأحوا�ض اجلافة العاملية تك�ضف عن م�ضروع جديد للتحويل اإىل التخزين والتفريغ العائم

الوطني لالأر�ضاد ي�ضارك مبعر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ويتيك�ض 2021

خالد بن عبداهلل القا�ضمي يفتتح الن�ضخة الـ48 من معر�ض ال�ضرق االأو�ضط لل�ضاعات و املجوهرات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املركز الوطني لالأر�ضاد م�ضاركته 
يف الدورة ال� 23 من معر�س تكنولوجيا 
املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س” الذي 
اأكتوبر   7 اإىل   5 م��ن  ال��ف��رتة  يف  يعقد 

اجلاري يف موقع اإك�ضبو 2020 دبي.
و ي�����ض��ت��ع��ر���س امل���رك���ز ع���رب ج��ن��اح��ه يف 
تلقيح  ع��م��ل��ي��ات  اإجن����ازات����ه يف  امل��ع��ر���س 
التقنيات  واأح��دث  واال�ضتمطار  ال�ضحب 
و  احل��ي��وي  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  امل�ضتخدمة 
امل�ضاريع  ت��ط��ورات  على  ال�ضوء  ي�ضلط 
برنامج  منحة  على  احلا�ضلة  الت�ضعة 
اال�ضتمطار،  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث  االإم������ارات 
الفرق  حققتها  التي  االإجن����ازات  واأب���رز 

البحثية القائمة على تلك امل�ضاريع.
الدكتور  ���ض��ع��ادة  ق���ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب��ه��ذه 
ع���ب���داهلل اأح���م���د امل���ن���دو����س، م��دي��ر عام 
املركز الوطني لالأر�ضاد رئي�س االحتاد 
“ي�ضرنا  ل��الأر���ض��اد اجل��وي��ة:  االآ���ض��ي��وي 
امل�����ض��ارك��ة يف ه���ذا احل����دث امل��ه��م الذي 
ي�ضهم ب�ضكل كبري يف تر�ضيخ مكانة دولة 
رئي�ضية  ووجهة  عامليا  مركزا  االإم���ارات 
ت�ضتقطب كبار القادة و�ضناع القرار من 
جميع اأنحاء العامل ملناق�ضة ق�ضايا املياه 

والطاقة والبيئة«.
و اأ�ضاف: “تاأتي م�ضاركة املركز الوطني 

•• ال�شارقة -وام:

افتتح ال�ضيخ خالد بن عبداهلل بن �ضلطان 
القا�ضمي رئي�س هيئة ال�ضارقة للموانئ و 
اجلمارك و املناطق احلرة ام�س فعاليات 
“ال�ضرق  معر�س  م��ن   48 ال���  الن�ضخة 
املجوهرات”  و  ل��ل�����ض��اع��ات  االأو������ض�����ط 
احل���دث االأك����رب م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى اأجندة 
دولة  يف  املتخ�ض�ضة  التجارية  املعار�س 
ينظمه مركز  ال��ذي  واملنطقة  االإم���ارات 
اأيام  خم�ضة  م��دار  على  ال�ضارقة  اإك�ضبو 
�ضركة   350 م��ن  اأك���رث  م�ضاركة  و���ض��ط 
ال�ضاعات  و�ضناعة  بت�ضميم  متخ�ض�ضة 
من  الذهبية  وامل�����ض��غ��والت  وامل��ج��وه��رات 
ال�ضيخ  جت���ول  و  ال���ع���امل.  دول  خم��ت��ل��ف 
اأرج���اء  يف  القا�ضمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  خ��ال��د 
“غرفة  ب��دع��م م��ن  ي��ق��ام  ال���ذي  املعر�س 
جتارة و�ضناعة ال�ضارقة” والتقى عددا 
ال�ضركات  وم�������ض���وؤويل  ال��ع��ار���ض��ني  م���ن 
االإماراتية واالأجنحة االأجنبية امل�ضاركة 
اأحدث  ح���ول  ���ض��رح  اإىل  منهم  وا���ض��ت��م��ع 
املبتكرة  واحل��ل��ول  والتقنيات  املنتجات 
يف �ضناعة الذهب وواق��ع جتارة الذهب 
على  اجلولة  خالل  واطلع  واملجوهرات 
احدث املجموعات و االبتكارات يف جمال 

ال�ضاعات و املجوهرات.
واأ�ضاد ال�ضيخ خالد بن عبداهلل القا�ضمي 
العديد  ا���ض��ت��ق��ط��اب  امل��ع��ر���س يف  ب��ن��ج��اح 
م����ن ال���ع���ار����ض���ني اجل�������دد واالأج����ن����ح����ة 
ال��وط��ن��ي��ة االأج��ن��ب��ي��ة و ن��خ��ب��ة م���ن اأهم 

املياه  تكنولوجيا  معر�س  يف  ل��الأر���ض��اد 
لت�ضليط  وي��ت��ي��ك�����س  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ط��اق��ة 
تقدمها  ال��ت��ي  امل�ضاهمات  على  ال�����ض��وء 
اإىل برنامج  اإ�ضافة  عمليات اال�ضتمطار 
اال�ضتمطار،  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث  االإم������ارات 
ل�����ض��م��ان اأم����ن امل���ي���اه، واأه��م��ي��ة تطوير 
وتوظيفها  اال�ضتمطار  وع��ل��وم  اأب��ح��اث 
بدور  القيام  ذلك، فمن خالل  لتحقيق 
رائد عامليا للنهو�س بهذا املجال العلمي 
امل���ه���م ل��ل��غ��اي��ة، ت���وؤك���د دول�����ة االإم�������ارات 
حلول  اإي���ج���اد  اإىل  ب��ال�����ض��ع��ي  ال��ت��زام��ه��ا 
مبتكرة لق�ضايا �ضح املياه حول العامل«.

لالأر�ضاد  الوطني  املركز  مدير  واأو�ضح 

اأن جتربة دولة االإمارات تعترب رائدة يف 
املنطقة ولها االأ�ضبقية يف تنفيذ عمليات 
املركز  ح���ر����س  م����وؤك����دا  اال����ض���ت���م���ط���ار، 
املوؤمترات  يف  امل�ضاركة  على  والربنامج 
والعاملية  واالإقليمية  املحلية  واالأح��داث 
املجال،  ه��ذا  يف  واملتخ�ض�ضة  املختلفة 
الربنامج  اإط�����الق  مت  اأن����ه  اإىل  واأ����ض���ار 
العلماء  ت�ضجيع  اأج��ل  من   2015 ع��ام 
والباحثني وتطوير عمليات اال�ضتمطار 
على امل�ضتوى العاملي وجعلها اأكرث كفاءة 
ما ي�ضاهم يف االأمن واال�ضتدامة املائية.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ع���ل���ي���اء امل����زروع����ي، 
علوم  لبحوث  االإم���ارات  برنامج  مديرة 
تكنولوجيا  معر�س  “يعد  اال�ضتمطار: 
ويتيك�س  وال���ب���ي���ئ���ة  وال����ط����اق����ة  امل����ي����اه 
وال���ذي ي��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام �ضمن معر�س 
ممتازة  م��ن�����ض��ة  دب����ي  اإك�ضبو2020 
املياه  قطاعات  وخ��رباء  بقادة  لاللتقاء 
والطاقة والبيئة، والتعرف على اأحدث 
بها،  امل�ضتخدمة  واالب��ت��ك��ارات  التقنيات 
املعر�س  يف  جناحنا  خ��الل  م��ن  ون��رك��ز 
بربنامج  التعريف  ن��ط��اق  تو�ضعة  على 

ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��رائ��دة يف قطاع 
ال�ضاعات  وت�����ض��م��ي��م  وجت������ارة  ���ض��ن��اع��ة 
واملجوهرات على م�ضتوى العامل واعترب 
بات  التي  ال��رائ��دة  الدولية  ال�ضمعة  اأن 
االأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ع��ر���س  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى 
املكانة  يج�ضد  وامل���ج���وه���رات  ل��ل�����ض��اع��ات 
ال�ضارقة  اإم�����ارة  حتتلها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
العاملية  امل��ع��ار���س  �ضناعة  خ��ارط��ة  على 
على  حتققها  ال��ت��ي  النجاحات  ويعك�س 
من  العديد  وا�ضت�ضافة  تنظيم  �ضعيد 
املعار�س واملنتديات االإقليمية والدولية 
والتي تغطي قطاعات �ضناعية وجتارية 

وثقافية . ونوه اإىل اأن هذا النجاح ياأتي 
االقت�ضادي  ال��ت��ن��وي��ع  ���ض��ي��ا���ض��ة  ظ���ل  يف 
الذي تتبناها اإمارة ال�ضارقة عرب تعزيز 
تناف�ضية �ضناعة املعار�س وتوجيهها نحو 
و  االقت�ضادية  القطاعات  خمتلف  دع��م 
اأثنى على جهود مركز اإك�ضبو ال�ضارقة يف 
تنظيم هذا احلدث وحر�ضه على تقدمي 

اأف�ضل اخلدمات للعار�ضني.
ال�ضيخ  م��ن  ك��ل  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح  ح�ضر 
النائب  ال��ق��ا���ض��م��ي  ف��ي�����ض��ل  ب���ن  م���اج���د 
�ضناعة  و  جت���ارة  غ��رف��ة  لرئي�س  االأول 
الرحمن  ول��ي��د عبد  ���ض��ع��ادة  و  ال�����ض��ارق��ة 

الغرفة  لرئي�س  الثاين  النائب  بوخاطر 
و ���ض��ع��ادة ���ض��رييل اأج���ي���الر ن��ائ��ب وزير 
و�ضعادة  جواتيماال  جمهورية  خارجية 
التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد  �ضيف 
اأع�ضاء  ال�ضارقة وعدد من  اإك�ضبو  ملركز 

جمل�س اإدارة الغرفة واإك�ضبو.
و اأعرب �ضعادة عبداهلل �ضلطان العوي�س 
ال�ضارقة  �ضناعة  و  جت��ارة  غرفة  رئي�س 
عن اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير ل�ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان بن 
االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 
للمعر�س  �ضموه  لرعاية  ال�ضارقة  حاكم 

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت االأح���وا����س اجل��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ن و���ض��ع حجر 
االأ�ضا�س مل�ضروع جديد للتحويل اإىل التخزين والتفريغ 
لالأحوا�س  التحّول  م�ضروع  من  كجزء  وذل��ك  العائم 

اجلافة العاملية.
ملجموعة  التابعة  العاملية  اجلافة  االأحوا�س  وا�ضتهلت 
اأفرامك�س  ن��اق��ل��ة  ع��ل��ى حت��وي��ل  ال��ع��م��ل  ورل����د  ب��ي  دي 
اإىل  النفط  برميل من  األ��ف   700 القادرة على حمل 

.FSO وحدة عائمة للتخزين والتفريغ
العمر  واإط��ال��ة  ال�ضامل  التعديل  اأع��م��ال  و�ضتت�ضمن 
ّمم  االفرتا�ضي توفري طالء جديد لبدن ال�ضفينة اإذ �ضُ
هذا الطالء ليجعل من املمكن التعويل على اأداء وحدة 
التخزين والتفريغ للعمل املتوا�ضل طوال ال�ضنوات ال� 

20 القادمة فيما يتعلق بالعمليات البحرية.
وت��ت�����ض��م��ن االأع���م���ال االأخ�����رى ���ض��ن��اع��ة وت��رك��ي��ب برج 
خارجي للتحذير من الطق�س وت�ضنيع ودمج مهبط، 
ال�ضحن  نظام  وتعديل  قيا�س  زالقة  وتركيب  وت�ضنيع 

وتركيب بكرة خرطوم ورافعة.

اجلافة  االأحوا�س  العمليات يف  ميلر مدير  نيل  وق��ال 
بالن�ضبة  م��ه��م��ة  ت��اري��خ��ي��ة  م��رح��ل��ة  ه���ذه  اأن  ال��ع��امل��ي��ة 
ل���الأح���وا����س اجل���اف���ة ال��ع��امل��ي��ة م���ع ب����دء ال��ع��م��ل على 
تابعة  �ضركة  وه��ي  ديك�ضتون  ل�ضركة  التحول  م�ضروع 
ل�ضركة النفط برينكو الكائن مقرها يف باري�س. وُتعد 
قطاع  يف  م��وث��وق��اً  �ضريكاً  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���س 
تتحلى  اإذ  البحرية  والغاز  النفط  و�ضناعات  ال�ضحن 
طراز  على  من�ضاآت  ومتلك  بال�ضناعة  هائلة  مبعرفة 
املهند�ضني  م��ن  متمّكن  عمل  فريق  بها  ويعمل  عاملي 

واخلرباء.
م�ضروع  م��وؤخ��راً  العاملية  االأح��وا���س اجل��اف��ة  واأط��ل��ق��ت 
التحّول الرقمي لتحقيق الكفاءة الت�ضغيلية وحت�ضني 
خ���دم���ة ال���ع���م���الء. وق������ال ال���دك���ت���ور ال���ق���ب���ط���ان رادو 
“االأحوا�س  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  اأنتولوفيت�س 
�ضي�ضبحون  ال�����ض��رك��ة  م��وظ��ف��ي  اأن  العاملية”  اجل��اف��ة 
جمهزين ب�ضكٍل اأف�ضل الأداء مهاّمهم من خالل العمل 
واملن�ضات  احلقيقي  ال��وق��ت  يف  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
�ضيمكنهم  مما  للمعرفة  االأف�ضل  والتبادل  التكاملية 

من الرتكيز على جماالت خربتهم.

اال�ضتمطار،  ع��ل��وم  ل��ب��ح��وث  االإم������ارات 
واإب���راز اإجن��ازات��ه يف دف��ع عجلة اجلهود 
اال�ضتمطار  جم��ال  يف  العاملية  البحثية 
املياه و�ضرورة �ضمان  بعدما بات نق�س 
ال���ت���ي تتطلب  امل���وا����ض���ي���ع  م����ن  اأم���ن���ه���ا 
داعمة  ح��ل��ول  ل��ت��اأم��ني  اجل��ه��ود  ت�ضافر 
وجمدية وفعالة باالعتماد على التطور 
وبا�ضتخدام  احل���دي���ث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
اال�ضتمطار  م���ث���ل  م���ب���ت���ك���رة  ت���ق���ن���ي���ات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا داع��م��ا م��ه��م��ا مل�����ض��ادر املياه 

االأخرى«.

ال�������ذي ي���ع���ت���رب اأح�������د اأك�������رب االأح��������داث 
ت�ضت�ضيفها  التي  الدولية  االقت�ضادية 
اإمارة ال�ضارقة و حتظى باأهمية ومكانة 
م��ن رجال  وا���ض��ع��ة  ل���دى �ضريحة  ب����ارزة 
االأعمال وامل�ضتثمرين والتجار واخلرباء 
وت�ضميم  �ضناعة  جم��ال  يف  والعاملني 
م�ضتوى  ع��ل��ى  وامل���ج���وه���رات  ال�����ض��اع��ات 
توفري  يف  املهم  ل��دوره  واملنطقة  الدولة 
م��ن�����ض��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ع��ق��د ���ض��ف��ق��ات البيع 
للتعامالت  والتاأ�ضي�س  ال�ضراكات  وبناء 
جتربة  ت���وف���ريه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة 
اأن  اإىل  العوي�س  واأ���ض��ار  ل���زواره.  مميزة 
التناف�ضية  ال���ق���درة  ع���زز  احل����دث  ه���ذا 
واملجوهرات  ال��ذه��ب  و�ضناعة  ل��ت��ج��ارة 
واأهميتها  االإم���ارات  دول��ة  يف  وال�ضاعات 
ميثل  اإذ  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خ��ارط��ة  على 
دع��م �ضناعة وجتارة  رائ���دا يف  من��وذج��ا 
ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات يف االإم����ارات وهي 
يف  مهمة  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل  ال��ت��ي  ال�ضناعة 
اإذ  ل��ل��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اأن�ضطة 
اأك���رث من  ال��ذه��ب على  ت�ضتحوذ جت���ارة 
ال�ضادرات  اإج����م����ايل  م���ن  ب���امل���ائ���ة   29
اأن  ال��وط��ن��ي��ة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ون����وه اإىل 
رئي�ضيا  م���رك���زا  ب��ات��ت  ال�����ض��ارق��ة  اإم�����ارة 
امل���ج���وه���رات وال�������ض���اع���ات على  ����ض���وق  يف 
امل�ضتوى االإقليمي وهو ما يعك�ضه تنامي 
�ضياغة  يف  املتخ�ض�ضة  ال�����ض��رك��ات  ع��دد 
و�ضناعة وجتارة الذهب وامل�ضجلة لدى 
والتي  ال�ضارقة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 

بلغت 425 �ضركة.

ال�ضايغ ووزير التجارة واال�ضتثمار االأ�ضرتايل 
يبحثان تعزيز العالقات االقت�ضادية

•• اأبوظبي -وام:

ا�ضتقبل معايل اأحمد بن علي حممد ال�ضايغ وزير دولة، معايل دان تيهان 
وزير التجارة وال�ضياحة واال�ضتثمار يف اأ�ضرتاليا، يرافقه وفد ي�ضم �ضعادة 
هاليداي  اإي���ان  و���ض��ع��ادة  ال��دول��ة،  ل��دى  ا�ضرتاليا  �ضفرية  فينامور  ه��اي��دي 

القن�ضل العام االأ�ضرتايل يف دبي.
ورح���ب م��ع��ايل ال�����ض��اي��غ - خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د يف دي����وان ع���ام وزارة 
املرافق،  والوفد  تيهان  مبعايل   - اأبوظبي  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
اأ�ضرتاليا،  مع  للعالقات  االإم��ارات  دول��ة  توليها  التي  االأهمية  على  موؤكداً 

والتي تقوم على التعاون وامل�ضالح امل�ضرتكة بني البلدين.
من جهته اأ�ضاد اجلانب االأ�ضرتايل باجلهود اال�ضتثنائية لدولة االإمارات يف 
تنظيم اإك�ضبو 2020 دبي، واتخاذ جميع التدابري االحرتازية للرتحيب 
اجلناح  �ضمنها  وم��ن  امل�����ض��ارك��ة،  ال���دول  اأجنحة  فعاليات  واإجن���اح  ب��ال��زوار 

االأ�ضرتايل.
وناق�س اجلانبان خالل اللقاء �ضبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
واال�ضتثمار،  وال��ت��ج��ارة  االقت�ضاد  ال�ضيما  امل��ج��االت،  �ضتى  يف  ال�ضديقني 
وت��ط��رق اجل��ان��ب��ان اإىل ف��ر���س ال��ت��ع��اون يف جم��ال احل��ل��ول الذكية لالأمن 

الغذائي واملائي، و�ضيا�ضات التنويع االقت�ضادي.
باأ�ضرتاليا  االإم��ارات  دولة  التي جتمع  االقت�ضادية  العالقات  اأن  اإىل  ي�ضار 
و�ضل  حيث  واال�ضتثماري،  التجاري  التعاون  من  �ضلبة  اأ�ض�س  على  ترتكز 
حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين خالل االأع��وام 2016 
قيمة  جت����اوزت  فيما  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   15.7 ح���وايل   2020 اإىل 
اال�ضتثمارات املتبادلة بني البلدين منذ العام 2003 حاجز ال� 5 مليارات 

دوالر اأمريكي.

االإمارات دبي الوطني وطريان االإمارات يوقعان 
�ضفقة متويل ثنائي ال�ضريحة بقيمة 750 مليون دوالر 

•• دبي-وام:

الوطني  دب����ي  االإم��������ارات  ب��ن��ك  وق����ع 
متويل  �ضفقة  االإمارات”  و”طريان 
ثنائي ال�ضريحة بقيمة 750 مليون 

دوالر اأمريكي ملدة خم�س �ضنوات.
التناف�ضي  ب�ضعرها  ال�ضفقة  تتميز 
“طريان  ت��ربم��ه��ا  �ضفقة  اأول  وه���ي 
االإمارات” كهيكلية متويل مدعومة 
– امل�ضتحقات وذلك بهدف  باملبيعات 

تنويع م�ضادرها لل�ضيولة.
الوطني  دب��ي  االإم�����ارات  بنك  وت���وىل 
امل���ج���م���وع���ة امل�����ض��رف��ي��ة ال�����رائ�����دة يف 

و�ضمال  االأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ن��ط��ق��ة 
والوكيل  املفو�س  الرئي�ضي  واملنظم  االإكتتاب  مدير  دور  وتركيا  اأفريقيا 

العاملي لل�ضفقة.
امل�ضرفية  االأعمال  ورئي�س  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  القا�ضم  اأحمد  وق��ال 
ال�ضفقة  ت��اأت��ي  ال��وط��ن��ي:  دب��ي  االإم����ارات  بنك  ل��دى  واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات 
االأوىل من نوعها تاأكيدا على التزام جمموعة بنك االإمارات دبي الوطني 
االأو�ضط.  ال�ضرق  اأكرب �ضركة طريان يف منطقة  االإمارات‘  ’طريان  بدعم 
با�ضتمرار  نحر�س  املنطقة  م�ضتوى  على  رائ��دا  بنكا  “ باعتبارنا  واأ���ض��اف 
الكرام  عمالئنا  ل��دع��م  وم��ب��ت��ك��رة  ج��دي��دة  مت��وي��ل  ح��ل��ول  ا�ضتك�ضاف  ع��ل��ى 
االأكرث  املدينة  لت�ضبح  دبي  تتهياأ  وبينما  االأم��د  طويلة  اأهدافهم  وحتقيق 
ا�ضتقباال للزوار بحلول عام 2025 نتطلع قدما للم�ضاهمة يف حتقيق هذا 
’طريان  الهدف من خالل املزيد من ال�ضفقات الرائدة مثل �ضفقتنا مع 

االإمارات‘».

اأبوظبي للجودة .. برامج متطورة تعزز 
�ضالمة املنتجات الغذائية يف االأ�ضواق

•• اأبوظبي-وام:

متبقيات  ع��ن  الك�ضف  حتاليل  واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ط��ور 
الفئات  ملختلف  الرئي�ضية  االأغ��ذي��ة  م��ن  يعد  وال���ذي  البي�س  يف  امل��ب��ي��دات 
العمرية وذلك يف اإطار احلر�س على تقدمي اخلدمات التي ت�ضاهم يف دعم 

االأمن الغذائي الإمارة اأبوظبي واحلفاظ على �ضالمة امل�ضتهلك.
واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�س  التابع  املركزي  الفح�س  واأك��د خمترب   
اأهمية تطوير برامج تعزز من جودة املنتجات الغذائية املعرو�ضة واملتداولة 
يف االأ�ضواق، للحفاظ على �ضحة و�ضالمة امل�ضتهلكني من ملوثات متبقيات 

املبيدات و�ضمان ال�ضالمة الغذائية يف املجتمع.
 وقال �ضعادة املهند�س عبداهلل ح�ضن املعيني املدير التنفيذي لقطاع خمترب 
اإنه يتم تقدمي  اأبوظبي للجودة واملطابقة  الفح�س املركزي التابع ملجل�س 
متبقيات  حتليل  خم��ت��ربات  خ��الل  م��ن  امل��ب��ي��دات  متبقيات  حتليل  خ��دم��ة 
تقنيات  لديه  فاملخترب  العلمية،  الطرق  واأ�ضرع  اأحدث  با�ضتخدام  املبيدات 
الغازي وال�ضائل والتي ت�ضمح  اأجهزة التحليل الكروماتوجرايف  عالية من 
البي�س بدقة عالية وبحدود منخف�ضة  املبيدات يف  بالك�ضف عن متبقيات 

جدا تتوافق مع متطلبات املوا�ضفة االإماراتية.
 ولفت اإىل اأن التاأكد امل�ضتمر من مطابقة املنتجات للموا�ضفات القيا�ضية 

واال�ضرتاطات ميثل اأولوية ق�ضوى يف اأداء املخترب املركزي.
 وذكر اأن دور املخترب املركزي ال يقت�ضر على الك�ضف عن متبقيات املبيدات 
والفاكهة  اخل�ضار  مثل  الغذائية  ال�ضلع  خمتلف  ي�ضمل  واإمن��ا  البي�س،  يف 
االأطفال  واأغذية  والع�ضل  واالأ�ضماك  واللحوم  باأنواعها  واحلبوب  والتمور 
العمل  نطاق  تو�ضيع  املخترب  ويوا�ضل  وغريها،  واالع��الف  ال�ضرب  ومياه 

لي�ضمل منتجات اأكرث وزيادة عدد قائمة املبيدات التي يتم الك�ضف عنها.
واأ�ضار اإىل اأن املخترب لديه القدرة على الك�ضف عن نحو 443 من متبقيات 
من  املختلف  للتنوع  وفًقا  واإمن��ا  احل�ضرية،  املبيدات  فقط  لي�س  املبيدات 
مبيدات االأع�ضاب والفطريات وم�ضادات البكترييا ومنظمات منو احل�ضرات 

والنبات وذلك با�ضتخدام اأحدث الطرق العلمية للتحليل.

•• اأبوظبي-وام:

ة  نيتها طرح ح�ضّ اأم�س عن  “فرتيجلوب”  �ضركة  اأعلنت 
اأبوظبي  �ضوق  يف  العام  لالكتتاب  اأ�ضهمها  من   13.8%
لالأوراق املالية. و�ضيتم فتح باب االكتتاب، املتوقع اأن يبداأ 
ي��وم 13 اأك��ت��وب��راجل��اري ، اأم���ام مواطني دول��ة االإم���ارات 

ومقيميها واملوؤ�ض�ضات اال�ضتثمارية املحلية والعاملية.
اأهم  اإح��دى  يف  اال�ضتثمار  فر�ضة  املحتمل  الطرح  ويتيح   
النيرتوجينية  االأ����ض���م���دة  ���ض��ن��اع��ة  جم���ال  يف  ال�����ض��رك��ات 
واالأمونيا يف العامل، وهو قطاع واعد بالفر�س امل�ضتقبلية. 
منها  ع��دي��دة،  مب��م��ي��زات  “فرتيجلوب”  ���ض��رك��ة  وتتمتع 
اإدارة  على  وقدرتها  العائدات  �ضعيد  على  القوي  �ضجلها 
توزيعات  اإمكانية  ي��ع��زز  مّم��ا  احل���رة،  النقدية  التدفقات 
امل�ضتثمرون  ي�ضتفيد  كما  ال��ط��وي��ل.  امل���دى  على  االأرب����اح 
يف  القيمة  وتعزيز  خللق  امل�ضتقبلية  ال�ضركة  خطط  من 
النا�ضئة يف جمال  جم��االت واع���دة، مب��ا يف ذل��ك الفر�س 

االأمونيا اخلالية من الكربون واقت�ضاد الهيدروجني.
 وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �ضلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزير 
ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س 
 “ “ اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�ضركة  التنفيذي 
فرتيجلوب:  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  �ضركاتها  وجمموعة 
“ متا�ضياً مع روؤية القيادة الر�ضيدة بالعمل على حتقيق 
ي�ضعدنا  وال��غ��از،  النفط  م���وارد  م��ن  ممكنة  قيمة  اأق�ضى 
االإعالن عن طرح ح�ضة يف ’فرتيجلوب‘ لالكتتاب العام 
يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية، والذي ياأتي بعد النجاح 
اأدنوك  ل�ضركة  االأويل  العام  الطرح  �ضهده  ال��ذي  الكبري 
الرا�ضخ  اأدن��وك  التزام  االإع��الن على  ه��ذا  ويوؤكد  للحفر. 
عاملياً،  واالأف�����ض��ل  االأن�����ض��ط  االقت�ضاد  ب��ن��اء  يف  بامل�ضاهمة 
االأوراق  اأ�ضواق  وتطوير  اخلا�س،  القطاع  وت�ضجيع  ودعم 
مع  متا�ضياً  وذل��ك  اأن�ضطتها،  وتو�ضيع  ال��دول��ة  يف  املالية 
وثيقة ’مبادئ اخلم�ضني‘ التي مت االإعالن عنها موؤخراً«.

“ يعد ه��ذا االك��ت��ت��اب ال��ع��ام االأّول م��ن نوعه    واأ����ض���اف: 

ل�ضركة تعمل وفق نظام املناطق احلّرة يف دولة االإمارات، 
وه���و م��ف��ت��وح مل��واط��ن��ي دول����ة االإم�������ارات وامل��ق��ي��م��ني فيها 
هذا  يتيح  كما  والعاملية.  املحلية  اال�ضتثمارية  واملوؤ�ض�ضات 
اأهمية  ذي  قطاع  يف  مميزة  ا�ضتثمارية  فر�ضة  االكتتاب 
النا�ضئة  الفر�س  من  لال�ضتفادة  عاملياً  ومتنامية  كبرية 
الكربون  منخف�ضة  لالأمونيا  القيمة  �ضل�ضلة  جم��ال  يف 
اأدنوك  “�ضتبقى  معاليه:  وتابع  الهيدروجني«.    واأ�ضواق 
على  لها  وداع��م��اً  ’فرتيجلوب‘  يف  ا�ضرتاتيجياً  �ضريكاً 
فرتيجلوب  م��ع  لل�ضراكة  �ضت�ضعى  حيث  ال��ط��وي��ل،  امل��دى 
يف ف���ر����س ا���ض��ت��ث��م��اري��ة وم�����ض��اري��ع واع������دة، مب���ا يف ذلك 
منخف�ضة  االأمونيا  الإنتاج  امل�ضتوى  عاملي  جديد  م�ضروع 
ال��ك��رب��ون ال���زرق���اء يف ال��روي�����س يف اأب��وظ��ب��ي وال����ذي يقع 
�ضمن منظومة “تعزيز” ال�ضناعية اجلديدة«.   وتعترب 
يف  واالأمونيا  لليوريا  بحري  ُم�ضّدر  اأكرب  “فرتيجلوب” 
منطقة  يف  النرتوجينية  لالأ�ضمدة  منتج  واأك��رب  ال��ع��امل، 
االنتاج،  اأفريقيا من حيث طاقة  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق 

ال���رائ���دة يف جم���ال ت��ط��وي��ر االأمونيا  ال�����ض��رك��ات  واإح����دى 
منخف�ضة الكربون. وتتمتع ال�ضركة مبزايا عديدة توؤهلها 
لال�ضتفادة من الطلب املتزايد على االأمونيا اخلالية من 
�ضركة  وتاأ�ض�ضت  للهدروجني.  حاماًل  باعتبارها  الكربون 
�ضراكة  خ���الل  م��ن   2019 �ضبتمرب  يف  “فرتيجلوب” 
ا�ضرتاتيجية بني “اأو �ضي اآي” بح�ضة %58، و”اأدنوك” 
على  لالإنتاج  من�ضاآت  اأرب���ع  متتلك  وه��ي   ،42% بح�ضة 
اأفريقيا جتعلها  م�ضتوى منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال 

�ضاحبة اأكرب طاقة اإنتاجية لالأمونيا يف املنطقة.
يف  رئي�ضاً  دوراً  “فرتيجلوب”  �ضركة  منتجات  وتلعب    
جم���ال ال���زراع���ة ال��ع��امل��ي��ة ن��ظ��راً حل��ج��م اإن��ت��اج��ه��ا واأهمية 
منتجاتها يف �ضد احتياجات هذا القطاع املهم من االأ�ضمدة 
�ضرورياً  عن�ضراً  للمزارعني  توّفر  حيث  النيرتوجينية، 
يتيح لهم تاأمني الطلب املتزايد على املحا�ضيل الزراعية، 
ال��ذي تلعبه دول��ة االإم���ارات  ال���دور  اأهمية  مم��ا يعزز م��ن 

واأبوظبي يف دعم منظومة االأمن الغذائي العاملي.

% من اأ�صهم فرتيجلوب يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية التخطيط لطرح 13.8 

فرتيجلوب التابعة لـ »اأدنوك و اأو �ضي اآي« تعلن نيتها طرح ح�ضة اأقلية لالكتتاب العام يف اأبوظبي املايل
خطوة الطرح العام تتما�صى مع مبادئ اخلم�صني من خالل دعم وت�صجيع القطاع اخلا�ص وتطوير اأ�صواق املال يف الدولة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 164290

با�ض��م: �ضركة زنربكجي 

وعنوانه: �ضوريا - ريف دم�ضق - منطقة الك�ضوة ال�ضرقية - اأوتو�ضرتاد درعا

وامل�ضجلة حتت رقم : )164290(  بتاريخ:  2015/10/01

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2021/10/24 وحتى تاريخ : 2031/10/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357854         بتاريخ: 2021/08/22
با�ض��م: ليك�س توباكو كومباين ال ال �ضي 

وعنوانه: اأرمينيا ، يريفان ، كورجينيان �ضرتيت 13 ، 32 ، اإيه ام. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضجائر.
الواق�عة بالفئة: 34

و�ضف العالمة: كلمة SOPRANO مكتوبة ب�ضكل خا�س بحروف التينية فوقها  حرف S على �ضكل 
دائرة مق�ضومة داخلها خط بااللوان اال�ضود والذهبي.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357853         بتاريخ: 2021/08/22
با�ض��م: ليك�س توباكو كومباين ال ال �ضي 

وعنوانه: اأرمينيا ، يريفان ، كورجينيان �ضرتيت 13 ، 32 ، اإيه ام. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضجائر.
الواق�عة بالفئة: 34

و�ضف العالمة: كلمة MORION مكتوبة ب�ضكل خا�س بحروف التينية فوقها ر�ضمة راأ�س �ضهم 
بااللوان اال�ضود والذهبي.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اأكتوبر 2021 العدد 13359

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 357852         بتاريخ: 2021/08/22
با�ض��م: ليك�س توباكو كومباين ال ال �ضي 

وعنوانه: اأرمينيا ، يريفان ، كورجينيان �ضرتيت 13 ، 32 ، اإيه ام. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضجائر.
الواق�عة بالفئة: 34

LEX مكتوبة ب�ضكل خا�س بحروف التينية جمزءة داخل درع وفوقها كلمات  و�ضف العالمة: كلمة 
اال�ضود. باللون  التينية  بحروف   TOBACCO COMPANY

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 258
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / حممد �ضاهد ، اجلن�ضية - الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن ن�ضبه %50 من كامل ح�ضته البالغه %100 وذلك اىل ال�ضيد : فهد 
بالكمبيوتر(  الرخ�ضة )اجلوري للتطريز  الهند يف  حممد حممد �ضاهد - اجلن�ضية 
والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )508611( ال�ضادرة من دائرة 
التنمية االقت�ضادية ، تعديالت اخرى : اإ�ضافه �ضريك. وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  ا�ضبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 259

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيده : فاطمه مو�ضى ابراهيم حممد مريك، اجلن�ضية - االمارات 
العربية املتحده ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغه %100 و ذلك اىل ال�ضيده 
: ندى بنت االمري حممد بن املح�ضن حميد الدين ، اجلن�ضية - ال�ضعودية يف الرخ�ضة )بيت 
املو�ضة للتجارة( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )724489( ال�ضادرة من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

يونيكورن انرتنا�صيونال لتعهدات جتهيز املن�صاآت العامة - �ص ذ   : ال�ضركة  ا�ضم 
ال�ضكل  44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي -   - 43 - العنوان : مكتب رقم  م م 
بال�ضجل  القيد  رقم   864875  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1468516 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/3
�صركة قايد لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد 
 : فاك�س    04-4215777  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - بيديف  زوهيز  كيد  زوه��ري 
5448819-06 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : ليفانتني لتجارة الهدايا - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 103 -104 -105 - 106- 107 -108 ملك بناء للعقارات 
- بردبي - عود ميثاء - ا�ضتدامة B - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم 
الرخ�ضة : 800179 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1328302 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/27 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/27  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 
دي��ار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�س :  رقم 1006 ملك 
4421764-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : �صركة قايد لتدقيق احل�صابات
بيديف  زوهيز  كيد  زوه��ري  كيد  علي  حيدر  ملك   3408 رق��م  مكتب   : العنوان 
 06-5448819  : فاك�س    04-4215777  : هاتف   - التجاري  اخلليج   -
امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
املن�صاآت  جتهيز  لتعهدات  انرتنا�صيونال  يونيكورن  لت�ضفية  اأع��اله  املذكور 
 2021/10/3 وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ   العامة - �ص ذ م م 
لديه  من  وعلى   2021/10/3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
الثبوتية وذلك  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�ضطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  ليفانتني 
لتجارة الهدايا - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/27 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003384/ 

اإىل املحكوم عليه : جاال لالأ�ضقف امل�ضتعارة والقواطع - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ انظمة مدى للجب�س - �س ذ م م - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
 ، درهم   139299 وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان 

باالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2021/5/6  وحتى متام ال�ضداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003807/ 

اإىل  املحكوم عليه : اأحمد عبد اهلل اأحمد �ضرور احلمادي   
108- برج النهدة )1( بناية �ضوبر  ، بامارة ال�ضارقة مكتب رقم  اأك�ضفورد للعقارات  العنوان : يعلن على 
   056-9000069  : هاتف   - ماركت  و�ضوبر  ال�ضاحلية  ليايل  كافترييا  بناية  نف�س   - مانيال  ماركت 

056  -3661661
Info@oxfordre.ae  - Binsuroor.2020@gmail.com : بريد الكرتوين

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
درهم.   1.2003335E8 وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب    احلكم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003401 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه مفازة لل�ضحافة والن�ضر وميثلها/ حافظ عبداملاجد االأمني عمر ، العنوان 
: 9269804 نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله - ل�ضالح هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�ضارقة للن�ضر، بالتايل 
: ن�س احلكم. حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :1- باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )16.156( درهم �ضتة ع�ضر األفا ومائة و�ضتة وخم�ضون درهما باالإ�ضافة للفائدة 
القانونية على املبلغ بواقع 5%�ضنويا من تاريخ االدعاء وحتى ال�ضداد التام على اأال تتجاوز اأ�ضل 

الدين مع الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
ما عدا ذلك من طلبات رف�س   -  2

حكما غري قابال لال�ضتئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0003429 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه تهادايو�س �ضلفادا�ضان
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/09/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�ضالح التهاين للمقاوالت الكهروميكانيكية وميثلها املدير/طه حممد حنيف،  بالرقم 
باأن  �ضلفادا�ضان((  ))تهادايو�س  �ضده  املطلوب  الطرف  باإلزام  ناأمر   : املحكمه  قررت   : بالتايل 
 78.763.5 وقدره  مبلغا  الكهروميكانيكية((  للمقاوالت  ))التهاين  الطالب  للطرف  يوؤدي 
والفائدة  فل�ضا(،  وخم�ضون  درهما  و�ضتون  وثالثة  �ضبعمائة  و  األفا  و�ضبعون  )ثمانية  درهما 
مع  ال�ضداد،  متام  وحتى   09/09/2021 املوافق  املطالبة  تاريخ  من   9% بواقع  القانونية 
االإلزام بامل�ضروفات، ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024853 رقم املعاملة

اإعالن تنازل
يرجى العلم اإنه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
 - توفاكونون  �ضوكوماران  بونون   : االأول  الطرف  املذكوره من  االأطراف  بني 
مانات  مانات  فياليودهان  كري�ضان   : الثاين  الطرف  اإىل  الهند   : اجلن�ضية 
كوجنوين كري�ضان اجلن�ضية : الهند باال�ضم التجاري )املفاز للخياطه( ن�ضاط 
الرخ�ضة )خياطة املالب�س الرجالية( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�ضادية 
 : بتاريخ  ال�ضادرة   614146  : رقم  مهنية  رخ�ضة  ال�ضارقة   - خورفكان  يف 
�ضيقوم  وعليه  بخورفكان  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  يف   2011/07/14
تاريخ  14 يوم من  اإنق�ضاء  التنازل بعد  بالت�ضديق على  العام  العدل  الكاتب 

ن�ضر هذا االعالن.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024838 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن كال من ال�ضيد / حممود مروان حممود �ضادق - فل�ضطيني اجلن�ضية، 
التنازل  و  البيع  يف  يرغبان   ، اجلن�ضية  اردين  طهبوب  �ضالح  عمران  الدين  وال�ضيد/�ضالح 
اإىل   )100%( الكاملة  ح�ضتهما  لت�ضبح   )50%( منهما  لكل  البالغة  ح�ضتهما  كامل  عن 
ال�ضيد/ وليد حممد ح�ضن عبد الفتاح من�ضور - اردين اجلن�ضية لي�ضبح ن�ضبته )100%( ، 
يف الرخ�ضة التجارية )كافيرتيا، ع�ضل ا�ضود( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب الرخ�ضة 
رقم : )764096(، خروج �ضريك / �ضركاء، ودخول اآخر / اآخرين، وعمالبن�س املادة )14( 
العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �ضان  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  فقرة )5( من احكام  
اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن بالن�سر باللغة العربية  
اىل املدعى عليه : عبد العزيز عبدالرحمن بن حممود النعمان

املو�ضوع : الدعوى : 2021/95 نزاع تعيني خربة مدنى - حماكم دبى
على  عقيل  حممد  �ضلطان   / املدعى  قبل  من  �ضدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  اأن  مبا 
الزرعوين، وكياًل عنه / ال�ضعيدي للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية. و اأنه قد مت تكليفنا 
خبرياً ح�ضابياً مبوجب احلكم التمهيدي ال�ضادر يف الدعوى اأعاله فاننا ندعوكم حل�ضور 
10/10/2021 يف  اجتماع خربة مرئي بوا�ضطة برنامج زووم يف يوم االحد املوافق 
الفيديو  طريق  عن  واحل�ضور  التواجد  يرجى  وعليه  ظهراً.   12:00 ال�ضاعة  متام 
)برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ضتندات 
املوؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني ادناه - للتوا�ضل معنا يرجى 

االت�ضال على الهاتف 0589323011 هاتف 042206244
intrafinance@intra.ae بريد الكرتوين

مكتب / اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
د. علي را�سد الكيتوب     

اإجتماع خربة 
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8207(

املنذرة / اأدفان�س تيكنيكال اند كلينينج �ضريفي�ضز)�س.ذ.م.م( 
مبوجب  حمد  حممد  حلمي  حامت  اال�ضتاذ/  وميثلهم  خان  اقبال  جاويد  حممد  مديرها/  وميثلها 

الوكالة القانونية حتت حمرر رقم )2021/1/115888( وال�ضادرة بتاريخ 2021/6/1 
املنذر اإليهما /1 - �ضركة الفارعة للمقاوالت العامة - ذ م م -فرع ابوظبي

فرع دبي  - م  م  ذ   - العامة  للمقاوالت  الفارعة  �ضركة   -  2
تنبه املنذرة على املنذر اليهم�ا ب��ض�داد مبلغ وقدرة 393.430.68 درهم اإماراتي )ثالثمائة وثالثة 
التع�وي��س مببلغ  اىل  باالإ�ضافة  فل�ض�ا(،  �ضتون  و  وثمانية  درهما  واربعمائة وثالثون  الف  ت�ضعون  و 
االإنذار  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ايام   )5( خالل   ، القانونية  الفائدة  مع  اإماراتي،  درهم   )100000(
القانونية  االجراءات  كافة  باتخاذ  املبا�ضرة  اىل  ا�ضفني  �ضن�ضطر  املبلغ  لهذا  ال�ضداد  عدم  حالة  ويف 
الالزمة واقامة الدعاوى الق�ضائية يف حدود املبلغ املطالب به واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�ضرار 
اأخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليه ب�ضداد املبالغ امل�ضتحقة للمنذرة ، مع حتميله كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8230(
املن�ذرة/ دانوب ملواد البناء �س.م.ح

املنذر اإليهم / 1- امباير ميدل اند�ضرتنز �س.ذ.م.م 
حممد عا�ضق تاراكاراتى بوتيا بورايل  -2

طلب اعالن بالن�ضر يف االإنذار العديل رقم 156094/1/2021
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره 34،451 - اأربعة وثالثون األف 
وربعمائة و واحد وخم�ضون درهم - يف موعد اأق�ضاه خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمكم 
لهذا االإنذار، واإال فاإننا �ضن�ضطر اآ�ضفني للجوء اإىل الق�ضاء للمطالبة باإلزامكم ب�ضداد 
املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 

التام، مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف الناجمة عن ذلك.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8229(
املن�ذرة/ �ضركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليه / 1 - �ضالح الدين طارق عزيز الدين  - كندي اجلن�ضية
�س.ذ.م.م اوت  فيت  �ضولو�ضنز  ما�ضت   -2

طلب اعالن بالن�ضر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/141341
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره 43،510.48 “ثالثة واأربعون األف 
اأي��ام من  اأق�ضاه خم�ضة  فل�ضاً يف موعد  واربعون  درهم وخم�ضمائة وع�ضرة درهم وثمانية 
اإىل الق�ضاء للمطالبة  اآ�ضفني للجوء  تاريخ ا�ضتالمكم لهذا االإن��ذار، واإال فاإننا �ضن�ضطر 
باإلزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ اال�ضتحقاق 

وحتى ال�ضداد التام، مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8228(
املن�ذرة/ اخلليلي املتحدة للتجارة العامة �س م م

املنذر اإليهم  / 1- جالد�ضون امانا كرباميا - هندي اجلن�ضية 
�س.ذ.م.م البناء  مواد  لتجارة  بالن  فيوت�ضر   -  2

طلب اعالن بالن�ضر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/69865
تنذر املنذرة / املنذر اإليه �ضداد مبلغ وقدره 125،647.50 )مائة خم�ضة وع�ضرون 
اأيام من  اأق�ضاه خم�ضة  الف و�ضتمائة �ضبعه واربعون درهم وخم�ضون فل�س( يف موعد 
تاريخ ا�ضتالمكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �ضن�ضطر اآ�ضفني للجوء اإىل الق�ضاء للمطالبة 
باإلزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ اال�ضتحقاق 

وحتى ال�ضداد التام، مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8231(
املن�ذرة/ �ضركة الدانوب ملواد البناء ذ م م

املنذر اإليهم / 1- حممد اأخرت مغل حممد - باك�ضتاين اجلن�ضية 
باك�ضتاين اجلن�ضية  - طفيل  حممد  اأنور  حممد   -2

طلب اعالن بالن�ضر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/183310 
دره��م )واحد   81،528،33 وق���دره  ���ض��داد مبلغ  ب�ضرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
موعد  يف  فل�س(  وثالثون  وثالثة  دره��م  وع�ضرون  ثمانية  وخم�ضمائة  األ��ف  وثمانون 
اأق�ضاه خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �ضن�ضطر اآ�ضفني للجوء 
بواقع  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�ضد  ب�ضداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�ضاء  اإىل 
9% منذ تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام، مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف 

الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17552( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / مناف كاروكابادات حنيفة - هندي اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة ال�ضارقة - مدينة املجاز - �ضارع جمال عبدالنا�ضر 

- بلوك A - �ضقة رقم 203 - متحرك رقم 0552221415 
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )84778( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )84778( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016رمادي هوندا �صي اريف 3ال�صارقة40174
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17551( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �ضاباز احمد عبداحلفيظ - هندي اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - داخل مدينة ابوظبي - بناية دانة امل�ضعود 

- �ضقة رقم  803 - متحرك رقم 0564541136 
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )46279( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )46279( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ف�صي�صيفروليه كامارو10ابوظبي86534
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17549( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عا�ضم وليد حممود مقابله - اردين اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة حممد بن زايد - بالقرب من 

مزيد مول - فيال رقم 2  - متحرك رقم 0556009480
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )39934.60( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )39934.60( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ف�صي ميت�صوبي�صي لن�صر16ابوظبي32980
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17550( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
28 - متحرك  اأبوظبي - فيال رقم  اإم��ارة ابوظبي - مدينة  املنذر اليه / عمر مرتوك املعاز - �ضوري اجلن�ضية - وعنوانه 

رقم 0564106533 
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )17265( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )17265( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ابي�ص�صيفروليه كروز17ابوظبي80254
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17543( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عماد الدين حمد بدوان احمد - اردين اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة العني - داخل مدينة العني - �ضارع رقم 10 - 

فيال رقم 3 - متحرك رقم 0562403403 
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )63175( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )63175( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2019رمادي �صوزوكي �صياز8ابوظبي85186
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17548( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / نيكول جون �ضيديلو اراجوني�س - فلبيني اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - داخل مدينة ابوظبي - فيال رقم 

 0521710869 رقم  متحرك   -  47
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )65855( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )65855( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

GRAY2017ميت�صوبي�صي مونترو10ابوظبي50428
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007064 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد ال�ضهيل ابراهيم كوليكارا  
وافادة  االخري  التحري  ح�ضب  العربية  طريان  لدى  يعمل  ال�ضارقة   : االإقامة  حمل  جمهول 

ال�ضركة العالن املدعي عليه ن�ضرا باللغة العربية واالجنليزية 
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )230000( درهم مائتان وثالثون الفا 

الزام املدعي عليه بدفع الر�ضوم  وامل�ضروفات واتعاب املحاماة �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/17 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/10/4  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - التوقيع لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003331/ 

اإىل املحكوم عليه : التوقيع لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة - ذ م م 
العنوان : اإمارة ال�ضارقة - املنطقة ال�ضناعية 4 خلف �ضارع الوحدة - ار�س ملك �ضالح يو�ضف �ضالح حميد 

امل�ضعود و�ضركاوؤه - تلفون 0503010069 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

 Mashreq Bank psc - )املنفذ  بنك امل�ضرق )�س م ع
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 284788 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
يف الدعوى  رقم )2021/392( جتاري م�سارف جزئي    

املدعي عليهما : 1- ماهر علي ي�ضلم ح�ضن 
م  م  ذ  �س   - لال�ضتثمار  جلف  نا�ضيونال   -2

نحيط �ضيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�ضريف يف الدعوى املقامة �ضدكما من املدعى : 
م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم االإثنني املوافق 2021/10/11 يف متام ال�ضاعة 
مايكرو�ضوفت  برنامج  بوا�ضطة  االإلكرتونية  املن�ضة  على  باحل�ضور  وذلك  �ضباحا،   10.00
الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  واالإت�ضال  احل�ضور  منكم  نطلب  لذا  تييمز. 
)3888996- 04( وتقدمي امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�ضة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�ضور فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  عمايل   /  AJCFICILABMIN2021 /0001674 يف  الدعوى رقم
اىل : اللوؤلوؤة العربية ملقاوالت ال�ضيانة العامة

جمهول حمل االإقامة : عجمان الكرامة رقم مكانى 5364214000  - ت : 0556936266
نعلمكم باأن املدعى )ة( / اونيكا�ضى مارفيلو�س اندريو - العنوان / حمل االإقامة : عجمان اجلرف رقم الهاتف: 

522966721 قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب���� 
التم�س من عدالة املحكمة االتى : 1- حتديد اأقرب جل�ضه واإعالن املدعى عليهم بها.

تاريخ  من  12% �ضنويا  بواقع  الفائدة  مع   )4850( مبلغ  للمدعى  يوؤدي  بان  عليهم  املدعى  اإلزام   -2
والغاء االقامة. طريان  تذكره  �ضفرو  جواز  بت�ضليمى  عليهم  املدعى  الزام  املطالبه وحتى ال�ضداد التام. 3- 

اإلزام املدعى عليهم بدفع كافة الر�ضوم وامل�ضاريف.  لذا يتوجب عليكم احل�ضور امام الدائرة دائرة دعاوي   -4
 2021/10/19 املوافق   --------- يوم  �ضباح  االحتادية  عجمان  حمكمة  االأوىل  العمالية  الواحد  اليوم 
ال�ضاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو  اإر�ضال وكيل معتمد بنوب 

عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024864 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل / بيع
حيث اأن ال�ضيد: مع�ضد عبداهلل علي هويدن الكتبي - اماراتي اجلن�ضية ميلك الرخ�ضة 
جتارية )الثقة خلدمات تنظيف املباين( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب 
الكتبي  هويدن  علي  عب�داهلل  مع�ض�د   : ال�ضيد  ان  حيث   )786455( رقم  رخ�ضة 
التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  اماراتي   -
))الثقة خلدمات تنظيف املباين(( البالغة )100%( اإىل ال�ضيد : �ضلطان ربيع �ضيف 
اجلزيعي الكتبي - اماراتي اجلن�ضية ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر ، وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل 

       وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات  )مكتب ال�سارقة - الذيد(
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

MOJAU_2021- 0024916 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع - اإعالن تنازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  اإنه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكوره

من الطرف االأول : �ضكينه احمد حممد احمد احلمادي ، اجلن�ضية اماراتية
اإىل الطرف الثاين : عبداهلل على حممد الظنني النقبي، اجلن�ضية : االمارات

اخلفيفة  الوجبات  )بيع  الرخ�ضة  ن�ضاط  االأ�ضود(  الظل  )كافترييا  التجاري  باال�ضم 
رخ�ضة  ال�ضارقة   - خورفكان  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�س  )كافترييا( 
التنمية  دائرة  2021/03/16يف   : بتاريخ  ال�ضادرة   784144  : رقم  مهنية 
االقت�ضادية بخورفكان - وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل بعد 

اإنق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007185 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضاحل البحر لتجارة قطع الغيار امل�ضتعملة لل�ضيارات 
جمهول حمل االإقامة : املنطقة الو�ضطى املليحة �ضناعية مليحة اجلديدة ار�س م�ضورة رقم 1 ملك �ضلطان 

�ضيف عو�س �ضيف الكتبي هاتف رقم 0564216831
اعالن بالن�ضر باللغتني العربية واالجنليزية. بناء على طلب املدعي/ ح�ضن اياز �ضردار حممد يف الدعوى 
املذكورة اعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا: 1( الزام املدعى عليهما بدفع املبلغ )30800( ثالثون الف 
وثمامنائة درهم عبارة عن م�ضتحقاتي العمالية باالإ�ضافة اإىل بدل تذكرة العودة. 2( الزام املدعى عليها 
اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة  اإلزام املدعي عليه دفع الر�ضوم وامل�ضاريف.    )3 بت�ضليم املدعي جواز �ضفره. 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب  اأمام مكتب   2021/10/12
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  اأو  �ضخ�ضيا ً   )14 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�ضفك مدعى عليه. حرر بتاريخ  2021/10/5 م
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8212/2021(

املنذر : علي احمد علي املال ال على - اماراتي اجلن�ضية 
بوكاله املحامي حممد العوي�س 

املنذر اليها : �ضركه االق�ضر باال�س فرع ال�ضياحه العائليه وتاجري ال�ضاليهات  
ينذر املنذر - املنذر اليها ب�ضداد مبلغ 82880 اثنان وثمانون الف وثمانيه 
مائه وثمانون درهم يف خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن باالنذار والذي 
/M1606كان املنذر قام ب�ضداده اىل املنذر اليها مبوجب العقدين رقمي

M167 واال �ض�وف يتخ�ذ ك�اف�ه االج�راءات القانوني�ة �ض�دكم م�ع حفظ كل 
ما يرتتب على ذلك من اآثار قانونية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024837 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�ضيد/ غامن م�ضلح م�ضطفى - اجلن�ضية : �ضوريا يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/ نادر خان اجكزى - 
اجلن�ضية : اأفغان�ضتان يف الرخ�ضة امل�ضماه )ال�ضاحنات العامليه لتجارة قطع غيار ال�ضاحنات 
امل�ضتعمله( ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )775134(.   

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024879 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

الهند   : اجلن�ضية   - بورايل  بازهايا  اماراكات  �ضيد  عبدالرزاق  ال�ضيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن )23%( من كامل ح�ضته البالغة )45%( وذلك اإىل ال�ضيد/ حممد 
بورايل  بازهايا  اماراكات  �ضيد  عبدالرزاق  ال�ضيد/  ويرغب  الهند،   : اجلن�ضية   - نيدوجنادين  اجمل 
- اجلن�ضية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن )22%( من كامل ح�ضته البالغة )%45( وذلك 
اإىل ال�ضيد/ جم�ضري فاداكاتودي - اجلن�ضية:الهند، يف الرخ�ضة امل�ضماه )املكعب للدعاية واالعالن( 
اأخرى:   تعديالت   )773313( رقم  برخ�ضة  بال�ضارقة  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة 
اليوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة  اليه بعد  امل�ضار 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024715 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيدة/ عائ�ضة �ضامل حميد الطنيجي - اجلن�ضية : االمارات 
100% ل�ضالح ال�ضيد / حممد  البالغه  ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته 
�ضيف على الندا�س الكتبي – اجلن�ضية االمارات يف الرخ�ضة امل�ضماه )مطبخ احل�ضن 
 )761391( بالرقم  ال�ضارقة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  �ضادرة  ال�ضعبي( 
القانون  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  : اليوجد. وعمالبن�س  اخري  تعديالت 
هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   . العدل  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  االحتادي 
االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
MOJAU_2021- 0024874 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيدة : ندا معظم على مري - اجلن�ضية: باك�ضتان ، ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيدة : ن�ضيمه جليل كونه عبداهلل - 
اجلن�ضية : الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه )ور�ضة ندا علي لت�ضليح ال�ضيارات( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )774582( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت 
اخرى: تغيري اال�ضم التجاري من )ور�ض�ة ن�دا علي لت�ضليح ال�ضيارات( لي�ضبح )ور�ضة اال�ضارة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
يف الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/0003070 جتاري )جزئي(

اإىل املدعي عليه : 1- املهريي لتجارة الزيوت امل�ضتعملة )موؤ�ض�ضة فردية( 
جمهول حمل االإقامة اإمارة عجمان - ال�ضناعية 1 - رقم العقار )�ضقة( 21 - �س. ب : 9185 عجمان

املدعي عليه 2 : حمد املهريي لتجميع زيوت التزليق امل�ضتعملة )موؤ�ض�ضة فردية( 
جمهول حمل االإقامة/ اإمارة ال�ضارقة - منطقة ال�ضجعة ال�ضناعية - �ضارع االإمارات - �س ب: 43784 ال�ضارقة

منطقة   - ال�ضارقة  اإمارة  االإقامة/  حمل  جمهول   - فردية(  )موؤ�ض�ضة  التزليق  وزيوت  ال�ضحوم  ل�ضناعة  الهدف   :  3 عليه  املدعي 
ال�ضجعة ال�ضناعية - �ضارع الذيد - حوطة ملك اأبناء حممد حميد ال�ضام�ضي - �س ب ال�ضارقة 43784

املدعي عليه 4 : حمد خلفان عبد الرحمن املهريي 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان - ال�ضناعية 1 - رقم العقار )�ضقة( 21 - �س. ب : 9185 عجمان

املدعي عليه 5 : عبد املجيد �ضليم عبد املجيد 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان - ال�ضناعية 1 - رقم العقار )�ضقة( 21 - �س. ب : 9185 عجمان

املدعي عليه 6 : حممد عبد املجيد �ضليم 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان - ال�ضناعية 1 - رقم العقار )�ضقة( 21 - �س. ب : 9185 عجمان

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/10/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 5( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات 

وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : اجناز لدارة الت�صويقية  
 - املنخول   - ال��ب��واردي - بردبي  �ضيف  �ضعيد جمعة  1 ملك علي  رق��م  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   604873  : الرخ�ضة  رق��م   ، حم��دودة  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين  ال�ضكل 
االقت�ضادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1023168 مبوجب هذا   : التجاري  بال�ضجل 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/8/19 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/8/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
املعني احمد احلو�صني حما�صبون ومراجعون قانونيون �صركة ال�صخ�ص الواحد 
�ص ذ م م - العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�ضف حممد ر�ضول حممد - بردبي - برج 
خليفة - هاتف : 4341111-04  فاك�س : 4341112-04  م�ضطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

�صركة  قانونيون  ومراجعون  حما�صبون  احلو�صني  احمد    : امل�ضفي  ا���ض��م 
ال�صخ�ص الواحد �ص ذ م م - العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�ضف حممد ر�ضول 
حممد - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4341111-04  فاك�س : 04-4341112    
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   اجناز لدارة الت�صويقية  اأعاله لت�ضفية 
2021/8/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/19 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 3129/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية التا�ضعة رقم 146  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 275،910.00 )مائتني وخم�س و�ضبعون 
والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دراه��م(  وع�ضرة  وت�ضعمائة  ال��ف 
اإ�ضماعيل  اتعاب املحاماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. املدعى : �ضيفي يعقوب �ضيفي  وامل�ضاريف ومقابل 
306 - بجوار حمطة م��رتو جي  اإم���ارة دب��ي - القرهود - دي��رة - دب��ي - مبنى - ارك���ادا - �ضقة  - عنوانه : االإم���ارات - 
جيكو  املطلوب اإعالنه : 1- تي ان ات�س اورينت للكهروميكانيكية - ذ م م - �ضفته : مدعى عليه  مو�ضوع االإعالن : قد 
اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 275،910.00 )مائتني 
وخم�س و�ضبعون الف وت�ضعمائة وع�ضرة دراهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 
والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
اأو من ميثلك  التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  10.30 �ضباحا يف قاعة  ال�ضاعة   2021/10/12 املوافق 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/17542( 

املنذر / بنك دبي االإ�ضالمي
وميثله ال�ضيد /طارق فتحي حممود ب�ضفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�ضي اماراتية اجلن�ضية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�ضفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�ضالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�ضدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�ضعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / رنا عبداملجيد قرموطه - �ضورية اجلن�ضية - وعنوانه اإمارة العني - داخل مدينة العني - فيال رقم 1 - متحرك 

رقم 0509072158
املو�ضوع/اإخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )70264.59( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�ضد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�ضالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �ضداد اق�ضاط املركبة ل�ضالح املنذر حتى تر�ضد بذمته مبلغ )70264.59( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ضاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ا�صودهيونداي �صانتايف 17ابوظبي55736
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ضاها ا�ضبوع من تاريخ ت�ضليمكم هذا االخطار واال �ضن�ضطر 
ا�ضفني اىل ا�ضتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�ضيل حقوقنا وفقا ل�ضحيح القانون مع حتميلكم امل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0018853
املخط�ر: ظاهر رحمن اراب جول - اجلن�ضية: باك�ضتان.

العنوان : ال�ضارقة - املجاز)1( - �ضارع امللك في�ضل - بناية رقم)31(.
الهاتف املتحرك : 0505670003 - 0555670003

املخطر اإليه : وهاب خان للخدمات الفنية)�س.ذ.م.م( وميثلها ال�ضيد: وهاب خان حمي الدين - اجلن�ضية: باك�ضتان.
العنوان : دبي - املدينة العاملية )نخيل(.

0556153956  -  0551203838  - الهاتف املتحرك : 0501274812 
مو�ضوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )25،000( درهم

الوق�ائ�ع : • حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�ضالح املخطر �ضيكات بياناتها كاالأتي:
بقيمة )12،500( درهم واملحرر بتاريخ 14/3/2019 وامل�ضحوب على نور بنك.  رقم)100068(  �ضيك   .1

وامل�ضحوب على نور بنك.  23/3/2019 بتاريخ  واملحرر  درهم   )12،500( بقيمة  رقم)100069(  �ضيك   .2
و حيث اأن ال�ضيكات ال يقابلهم ر�ضيد قابل لل�ضحب، بناء على ذلك حاول املخطر حت�ضيل قيمة ال�ضيكات من املخطر اإليه 

بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،
ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيكات يف فرتة اق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمه  اإليه  املخطر  املخطر  يعلن  ذلك  على  • بناء 

االإخطار واإال �ضوف يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية لذلك. 
• وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل بال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2018/0021859
بالرقم  ال�ضارقة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  وال�ضادرة  امل�ضلحة  والنجارة  والعزل  التك�ضية  ملقاوالت  اال�ضود  البحر  املخط�ر/ 
ناث �ضودرى - هندي اجلن�ضية وميثله بالتوقيع ال�ضيد / موكي�س كومار مي�ضرا - هندي اجلن�ضية  �ضي�س   / املالك  وميثلها   540284

SH20210408A11830 يحمل بطاقة هوية رقم 784198482696212 مبوجب  وكالة رقم
الع�نوان / ال�ضارقة - الغوير - �ضارع العروبة - هاتف رقم / 0507824332

املخطر اإليه / ال�ضهم املبا�ضر ملقاوالت النجارة امل�ضلحة ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم 612226 وميثلها 
 - ال�ضارقة  العنوان/   -  784198179690643 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  فل�ضطني  اجلن�ضية   – جبايل  يو�ضف  ح�ضام   / املالك 

مي�ضلون خلف �ضارع اال�ضتقالل �ضقة رقم B-19 ملك حارم على م�ضاري املطريي - هاتف رقم / 0526907066
وخم�ضة( الفا  وع�ضرون  )اثنان  درهم  املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 22005 

املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ22005 در هم مو�ضوع ال�ضيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 
ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك اإال اأنه ارتد دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد كايف قال لل�ضحب واحل�ضاب مغلق

الفجرية  بنك  على  وامل�ضحوب   2020/11/26 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   22005 مببلغ  رقم000457  ال�ضيك   : كالتايل  وبيانه 
الوطني. وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،

لذلك ، 
فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املذكور خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �ضن�ضطر التخاذ االإجراءات القانونية.

واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2018/0019896
املخط�ر : الرفاه لت�ضميم وانتاج االعالنات 

 ، عبداللطيف  �ضوبال  ال�ضيد/  565303 وميثلها  بالرقم  ال�ضارقة  االقت�ضادية يف  التنمية  دائرة  �ضادرة من  رخ�ضة 
اجلن�ضية : بنغالدي�س، احمل بطاقة هوية رقم 784198684696523 ب�ضفته �ضريك ومدير

العن�وان : ال�ضارقة - ال�ضناعية2  - هاتف رقم : 0552065372
املخطر اإليه : و�ضيم احمد ن�ضيم احمد اجلن�ضية : الهند ، ويحمل بطاقة هوية رقم 784199139035085

العن�وان : ال�ضارقة - هاتف رقم : 60522096475 
 مو�ضوع االإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 7،500 )�ضبعة اآالف وخم�ضمائة درهم فقط ال غيز(

الوق�ائ�ع : - حيث ان املخطر اليه ا�ضتلف مبلغ وقدره 7500 درهم من املخطر وذلك على اأن يعيد املبلغ عند الطلب 
وذلك مبوجب اي�ضال اأمانة موقع من قبل املخطر اليه وذلك بتاريخ 2020/03/01 

- وعند طلب املخطر من املخطر اليه املبلغ ان يعيده مل يت�ض�جيب وح�اول االت�ض�ال ب�املخطر اليه مرارا وتكرارا حلل 
املو�ضوع لكن دون جدوى الن املخطر اليه غادر اىل الهند، لذلك ، يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�ضرورة �ضداد املبلغ 
التي تكفل  القانونية  اإتخاذ االإجراءات  اإىل  اأ�ضفا  اأيام من تاريخه واالإ �ضي�ضطر   5 7500 درهم وذلك خالل  وقدره 

احل�ضول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
     الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر )حتت طائلة البيع( 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مال للمقاولت املعدنية )ذ م م( نظر ال�سالم حممد كالو مال

)كلي(    جتاري   AJCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000076/ 
اإىل املنفذ �ضدهما : 1 - مال للمقاوالت املعدنية - ذ م م  2 - نظر اال�ضالم حممد كالو مال 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بنك امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة(  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. )يلتم�س مقدم الطلب اعالن املنفذ �ضدهما ببيع العقار رقم 0722 الكائن 
باملويهات 2 - اإمارة عجمان عن طريق الن�ضر( 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 954881.0 

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001125/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - كول كو ملقاوالت تركيب انظمة التكييف ذ م م  

فاروق   حممد  عامل  بدر   -  2
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة الكروية للمعدات والعدد احلديدية - ذ م م  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 47293.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000854/ 
اإىل املحكوم عليه : فريدريك هو�ضانا جون ناياجام ناياجام  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 282268.0 

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

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - رواد اخلليج لأعمال الأملونيوم 
والزجاج - ذ م م 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001659/ 
اإىل املحكوم عليه : رواد اخلليج العمال االأملونيوم والزجاج - ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 50822.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بالن�سر 

 6573/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  عمر ا�ضماعيل ح�ضن خواجه -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ارجو ميدل اي�ضت منطقة حرة ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )631822.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/779 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )825670.13( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : ايروفي�ضتا م.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة بور�ضعيد - �ضارع ال مكتوم - برج امل�ضعود 2 - الطابق 
6 - مكتب رقم 601 - رقم مكاين:3219494430 

املطلوب اإعالنه : 1- اخلطوط اجلويه جوبا - فرع دبي - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )825670.13( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7352/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3841/2021 اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )114979( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : مفيد علي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م
���ض��ارع املدينة العاملية - مبنى احلي  ام���ارة دب��ي - ور���ض��ان االوىل - دب��ي -  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 

  SO7-C1-ENG-X04 الربيطاين - �ضقة
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة نور امل�ضاء لالعمال الفنية ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )114979( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ اقرار مديونية.
طالب التنفيذ : زي�ضان كليم حممد كليم

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع امليناء  
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالرزاق دهام تركاوي - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )3098829.56( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/3154 اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )705539( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : جلف فوندي�ضن م.م.ح

عنوانه:امارة الفجرية - هاتف رقم:0097192239954 - فاك�س:0097192239292 - �ضندوق بريد:9160  
املطلوب اإعالنهما : 1- البنا للهند�ضة �س.ذ.م.م 2- �ضعيد احمد حممد �ضالح البنا - �ضفتهما 

: منفذ �ضدهما
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )705539( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
 اعالن بالن�سر

           18/2021/382 ا�ستئناف تظلم عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضدهما /1- فيكرام هاري�س امرناين 2- عبدالقادر احمد �ضنكري 
- جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / �ضعد رجا - وميثله:فهد احمد علي 
رقم:2021/6  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/احلكم  ا�ضتاأنف  قد   - متيم  بن  حممد 
ي��وم االربعاء  ب���ت���اري���خ:2021/7/15 - وح���ددت لها جل�ضه  ع��ق��اري  اأ���ض��ك��ال  تظلم 
املوافق 2021/11/3 ال�ضاعة 05.30 م�ضاءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

 اعالن بالن�سر
           305/2021/2569 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف الرابعة /1- جولدن تويز - جمهويل حمل االقامة مبا ان 
امل�ضتاأنف / مرمي حممد مثنى  - قد ا�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رق����م:2020/902 جت��اري كلي - وح��ددت لها جل�ضه يوم االثنني املوافق 
وعليه  بعد  عن  التقا�ضي  بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/10/11
�ضتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1393/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/633 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )457166.79( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : ايرنكو �س.م.ل - اأبوظبي
مركز  بجوار  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  ملك   4 رق��م  مكتب  ال�ضناعية  م�ضفح  اأبوظبي  عنوانه:امارة 
ج��ل��وب��ال ا���ض��ي��ن��ت لالن�ضطة ال��ت��ج��اري��ة ب��وك��ال��ة امل��ح��ام��ي/ع��ب��دال��رح��م��ن خم��ري ون���وف امل��ط��رو���ض��ي - 

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
املطلوب اإعالنه : 1- املنادر ملقاوالت الطرق �س.ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده

م��و���ض��وع االإع����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه���ي ع��ب��ارة ال�����ض��ي��ارات )نوع 
N - نوع  BOMAG 2 - اللون ا�ضفر - م��ودي��ل:2009 - رقم اللوحة 94772 خ�ضو�ضي دبي  املركبة 
دبي  - خ�ضو�ضي  اللوحة 47794  رقم   - - موديل 2009  ا�ضفر  اللون   -  BOMAG BW24R:املركبة
L( املرفقة مبح�ضر احلجز وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بالن�سر 

 6931/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
كومار  ا�ضوينى   -2 ������س.ذ.م.م  ال�����ض��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  كارلي�س  ���ض��ده��م��ا/1-   املنفذ  اىل 

بوركوتوكى ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية كارلي�س لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م 
  جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)32816029.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن بالن�سر 
 3851/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهما/1-  ترينرز ميدل اي�ضت لل�ضحن �س.ذ.م.م 2- ناجا�ضامى كاروباياه 
كاروباياه ب�ضفته حمرر ال�ضيكات ال�ضادره من  ترينرز ميدل اي�ضت لل�ضحن �س.ذ.م.م

  جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طارق زياد ا�ضحق �ضيام 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)223839( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن بالن�سر        
 4774/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �ضركة رانية لالن�ضاءات العامة ���س.ذ.م.م - فرع دبي 2- ر�ضيد مروان 
ر�ضيد الطربي   -  جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ان ايه ا�س هيلث تك �س.ذ.م.م )حاليا( ترينيتي هيلث تك ذ.م.م )�ضابقا(
وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 

طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/12   بالزام املدعي 
م�ضتندات  بحافظة  تفا�ضيلها  ال���واردة  ال�ضيك  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�ضامن  عليهما 
املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   )81.911.45( وق��دره  مببلغ  املدعية 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  وامل�ضاريف  وبالر�ضوم  ال�ضداد  متام  وحتى  يف:2021/7/1 
،  ولكم احلق يف ا�ضتئناف االم��ر خالل 15 يوم من اليوم  ورف�ضت م��ازاد على ذلك من طلبات 

التايل لن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2/2021/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�ضارف الكلية رقم 250
مو�ضوع الدعوى : دعوى ف�ضخ عقد تاأجري متويلي ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار قطعة ار�س رقم 3203 
منطقة الثنية اخلام�ضة وت�ضليمه للمدعي و�ضطب عبارة االجارة الواردة يف �ضهادة امللكية والزام املدعي عليه االجرة املتاأخرة 

البالغ قدرها )5.388.994.17( درهم واالخالء التام. 
املدعي:م�ضرف االمارات اال�ضالمي م�ضاهمة عامة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بناية �ضيتي افنيو - �ضقة ال�ضابع 703
املطلوب اإعالنه :  1- احمد عبداملنعم عبداملجيد ابوطالب  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/25 مبثابة ح�ضوري اوال:بف�ضخ اتفاقية 
االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها �ضند الدعوى والزام املدعي عليه بت�ضليم العقار للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت 
التعاقد و�ضطب ا�ضارة القيد العقاري )االجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �ضهادة امللكي ل�ضالح املدعي عليه - ثانيا:الزام 
املدعي عليه للبنك املدعي مبلغ وقدره )5.388.994.17( درهم خم�ضة ماليني وثالثمائة ثمانية وثمانون الف وت�ضعمائة 
اربعة وت�ضعون درهم و�ضبعة ع�ضر فل�ضا - وفائدة قانونية 5% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/5/30 
وحتى ال�ضداد التام والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف والفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:5257/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار االمر  بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )600.000( �ضتمائة الف درهم مع 
الفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ضتحقاق حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول 

االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االو�ضط املحدود فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - داون تاون - برج ات�س ا�س بي �ضي - �س.ب:66 
- دبي - االمارات العربية املتحدة - مكاين:24665865072

 وميثله:احمد ح�ضن رم�ضان اآل علي
املطلوب اإعالنه :  1- تامي بوتري  -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع االإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/25 - بالزام املدعي 
عليها )تامي بوتري( ان توؤدي اىل املدعي طالب االمر مبلغ وقدره )600.000( �ضتمائة الف درهم والفائدة بواقع 
5% �ضنويا من اال�ضتحقاق يف:2021/5/13 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف و 1000 درهم مقابل 

اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1352/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ضتئنافية الثامنة رقم 846

والر�ضوم   ، جزئي  عقاري  رق�����م:983/2021  ال��دع��وى  يف  احلكم  اإ�ضتئناف   : اال�ضتئناف  مو�ضوع 
وامل�ضاريف واالتعاب. 

امل�ضتاأنف:موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار - منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد حمدي يحى الفزاري  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
مو�ضوع االإعالن : قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:983/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/12  ال�ضاعة 09.00 �س مبكتب ادارة الدعوى ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1335/2021/322 ا�ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ضتئناف العقارية الثانية رقم 202
والر�ضوم   ، رق���م:1014/2021 عقاري جزئي  الدعوى  اإ�ضتئناف احلكم يف   : اال�ضتئناف  مو�ضوع 

وامل�ضاريف واالتعاب. 
امل�ضتاأنف:موؤ�ض�ضة عقار

 - امل��ي��زان��ني   - االع��م��ال  بناية نقطة   - امل��ط��ار - منطقة بور�ضعيد  ���ض��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكتب رقم 9 - ه��ات��ف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد با�ضم نذير خليفة  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
جزئي.  عقاري  رق�����م:1014/2021  بالدعوى  ال�ضادر  اأ�ضتاأنف/احلكم  قد    : االإع���الن  مو�ضوع 
وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  2021/10/18  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد 
، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن بالن�سر 
 5026/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  ح�ضني نا�ضر بهاي بينرت 
  جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �س.م.ع
وميثله:خالد خليفة حممد �ضيف حثبور 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)76418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8087/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/295 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )593451.63( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديره �ضيتي 

�ضنرت 
املطلوب اإعالنه : 1- ور�ضة 911 ل�ضيانة املركبات - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
اأو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة  وقدره )593451.63( درهم اىل طالب التنفيذ 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5101/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والر�ضوم  دره��م   )355.555.75( مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  االم��ر  با�ضدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 

وامل�ضاريف. 
املدعي:فايرب نت جلوبل �س.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان - مكتب رقم E1- 2111C  - الهاتف:0557909785 
shaban.hegazy@yahoo.com:الربيد االلكرتوين -

 وميثله:على ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- اإف اإيه بي للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه

بالزام   - ب��ت��اري��خ:2021/8/8  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ضت�ضدار  :طلب  االإع���الن  مو�ضوع 
املعرو�س �ضدها ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )355.555.75( درهم ثالثمائة وخم�ضة وخم�ضون الف وخم�ضمائة 
وخم�ضة وخم�ضون درهما وخم�ضة و�ضبعون فل�ضا - م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ 
اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2018/8/30 حتى ال�ضداد التام والزمت املعرو�س �ضده بامل�ضاريف ورف�ضت مما عدا ذلك 

من طلبات .ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4560/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مببلغ وقدره )166.629.46( مائه و�ضته و�ضتون الف و�ضتمائة وت�ضعه وع�ضرون 

درهم و�ضته واربعون فل�س باال�ضافة اىل الفائدة القانونية والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك دبي التجاري �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �ضيتي �ضنرت
 وميثله:ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي

املطلوب اإعالنه :  1- �ضلطان بطي �ضعيد خمي�س املعمري  -  �ضفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/7/11 - الزام  مو�ضوع االإعالن :طلب ا�ضت�ضدار اأمر 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي المر مبلغ وقدره )166.629.46( مائة و�ضته و�ضتون الف و�ضتمائة وت�ضعه 
وع�ضرون درهم و�ضته واربعون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن حكم بالن�سر        
613/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- فرانكلني هرني اوينز  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك امل�ضرق - �ضركة م�ضاهمة عامة
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/3/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
ل�ضالح/ بنك امل�ضرق - �ضركة م�ضاهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
)مائة واثني ع�ضر الف وخم�ضمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق 
احلا�ضل يف:2021/1/4 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- ا�ضالم علي عبد الر�ضول طارق  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : باب املدينة لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/1/10  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
ل�ضالح/ باب املدينة لتاأجري ال�ضيارات ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�ضركة املدعية 
م�ضافا   - دره��م  و�ضبعون  واربعة  وخم�ضمائة  الفا  واربعون  ت�ضعة  دره��م   )49574( وق��دره  مبلغ 
تاريخ  وه��و   2020/2/10 يف  احلا�ضل  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  اليه 
التام والزمته بامل�ضروفات.  حكما مبثابة  ال�ضداد  ال�ضيارة وحتى  انتهاء العقد تاريخ ا�ضرتجاع 
التايل لن�ضر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن حكم بالن�سر        
1757/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- مهند عبدالرحمن عبدالقادر باج�ضري  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك امل�ضرق �س.م.ع
وميثله:خالد خليفة حممد �ضيف حثبور

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2021/6/6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املدعي مبلغ )225.911.94(  بان توؤدي للبنك  املدعي عليها  الزام  امل�ضرق �س.م.ع  ل�ضالح/ بنك 
درهم مائتان وخم�ضة وع�ضرون الف وت�ضعمائة واحد ع�ضر درهم واربعة وت�ضعون فل�س - والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2020/6/30 وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13359 بتاريخ 2021/10/6 

اعالن بالن�سر 
 5473/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  �ضروف كومبونيكي�ضن�س منطقة حرة ذ.م.م 2- �ضركة �ضروف 

العاملية - �ضركة �ضعوديه  -   جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جافني انتوين ويهلبورج

وميثله:علي حممد �ضيف العطر الظنحاين 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)927023.31( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ املطالبة 2015/7/6 �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 6/ 10/ 2021  Issue No : 13359
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/850 - Real Estate Execution

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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األربعاء   6  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13359  
Wednesday    6   October   2021   -  Issue No   13359

امل����ب����ارك رئي�س  اف��ت��ت��ح م���ع���ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
املعر�س  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة 
حتت  ال��ع��ام  لهذا  اأبوظبي  اللوفر  ملتحف  ال��ث��اين 
االإلهام  م��ن  ق���رون   - وال��ع��ن��ق��اء  “التنني  ع��ن��وان 
والذي  واالإ�ضالمية”  ال�ضينية  الثقافتني  ب��ني 
 12 ح��ت��ى  اأك��ت��وب��ر   6 ال��ي��وم  م��ن  زواره  ي�ضتقبل 
فرباير 2022. و�ضيكت�ضف زوار املعر�س التبادل 
ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي ال����ذي ن��ت��ج ع���ن ل��ق��اء العاملني 
ال�ضيني واالإ�ضالمي من القرن الثامن اإىل القرن 
 200 اأك��رث من  الثامن ع�ضر، وذل��ك من خ��الل 
ثقايف  برنامج  املعر�س  م��ع  وي��رتاف��ق  ف��ّن��ي.  عمل 
غني ي�ضمل جمموعة من الفعاليات، منها جوالت 
وعرو�س  الكاياك،  و�ضينما  التنني،  ق��وارب  ركوب 

االأفالم العائلية.
اأبوظبي،  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف  تنظيم  م��ن  امل��ع��ر���س 
بالتعاون مع املتحف الوطني للفنون االآ�ضيوية – 
غيميه ووكالة متاحف فرن�ضا، ومن تن�ضيق �ضويف 
مكاريو، رئي�ضة املتحف الوطني للفنون االآ�ضيوية 
– غيميه، بدعم من الدكتورة ثريا جنيم، مديرة 
والبحث  املتحف  واأم��ن��اء  الفنية  املقتنيات  اإدارة 
العلمي يف اللوفر اأبوظبي، وغيليم اأندريه، اأمني 
وفنون  االآ�ضيوية  الفنون  لق�ضم  رئي�ضي  متحف 

الع�ضور الو�ضطى يف اللوفر اأبوظبي.
“التنني  ال��ف��ّن��ي��ة يف م��ع��ر���س  االأع���م���ال  وجت�����ض��د 
التنني  ال�����ض��ني  ب��ني  امل��م��ت��د  احل����وار  والعنقاء” 
اختيار  وق���د مت   ، ال��ع��ن��ق��اء  االإ����ض���الم���ي  وال���ع���امل 

اللوفر  االأعمال من بني جمموعات متحف  تلك 
االآ�ضيوية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��وط��ن��ي  وامل��ت��ح��ف  اأب��وظ��ب��ي 
-غيميه، اإىل جانب اأعمال فنية م�ضتعارة من 12 

متحفاً وموؤ�ض�ضة ثقافية من حول العامل.
قرون  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  املعر�س  ويهدف 
بني  الزاخر  الفني  واالإن��ت��اج  الثقايف  التبادل  من 
على  الكبري  الطلب  ع��ن  يك�ضف  ال���ذي  ال��ع��امل��ني، 
ب�ضدة  املرغوبة  الفّنية  واالأع��م��ال  الفاخرة  امل��واد 

على مدار اأكرث من 800 عام.
م��ن جهته، ق��ال م��ان��وي��ل راب��ات��ي��ه، م��دي��ر متحف 
اللوفر اأبوظبي: “يعك�س عنوان املعر�س ال�ضاعري، 
مب��ا يحمله ه���ذان امل��خ��ل��وق��ان االأ���ض��ط��وري��ان من 
رم���زي���ة، اأه��م��ي��ة ال��ت��ب��ادل ال��ف��ّن��ي وال��ث��ق��ايف الذي 
العريقتني.  الثقافتني  التاريخ بني هاتني  �ضهده 
اإذ من املذهل تاأّمل االإنتاج الفني الغزير والقطع 
الفّنية واملواد الرائعة التي راأت النور نتيجة لقاء 
ه��ات��ني احل�����ض��ارت��ني ع��رب ال���رب وال��ب��ح��ر. اأتطلع 
املعر�س  بهذا  لي�ضتمتعوا  ب��ال��زوار  الرتحيب  اإىل 
اإىل �ضويف مكاريو  ال�ضكر  واأتوجه بجزيل  الرائع 
وامل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��ن��ون االآ���ض��ي��وي��ة - غيميه 
ومتحف اللوفر ومتحف �ضنغهاي وجميع املتاحف 
هذا  اإط��الق  يف  �ضاهمت  والتي  معها  تعاونا  التي 

املعر�س.« .
اأق�ضام،  خم�ضة  من  رحلة  يف  زواره  املعر�س  ياأخذ 
عرب طرق التجارة الربية والبحرية، ال�ضتك�ضاف 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ني احل�����ض��ارت��ني واأوجه 

ال��ت��اأث��ر ال��ف��ن��ي ل��ك��ل ح�����ض��ارة ب���االأخ���رى، ف�ضاًل 
اأح��د من  ي��رِوه��ا  ال��رائ��ع��ة التي مل  ع��ن الق�ض�س 
اأول مقرات  ال��ع��رب  ال��ت��ج��ار  اأن�����ض��اأ  اأن  ق��ب��ل، م��ن��ذ 
ل��ه��م يف ك��ان��ت��ون يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن وح��ت��ى بداية 
“العامل  م�ضطلح  وي�ضري  ع�ضر.  الثامن  ال��ق��رن 
البلدان  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اإىل  االإ�ضالمي” 
خالل  امل�ضلمة  العرقية  واملجموعات  والثقافات 
اأفريقيا  تلك الفرتة، مثل منطقة امل�ضرق و�ضرق 
وجنوب  الهندية  ال��ق��ارة  و�ضبه  الو�ضطى  واآ���ض��ي��ا 

�ضرق اآ�ضيا.
اأما �ضويف مكاريو، رئي�ضة املتحف الوطني للفنون 
الثامن  القرن  “من   : قالت  غيميه   - االآ�ضيوية 
وح��ت��ى ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ث��ام��ن ع�����ض��ر مل يتوقف 
مثااًل  ال�ضني  اعتبار  عن  اأب��داً  االإ�ضالمي  العامل 
العامل  ق���ّدم  الفني واجل��م��ال، يف ح��ني  ل��الإجن��از 
االإ�ضالمي اإىل ال�ضني مقتنيات معدنية وزجاجية 
فاخرة. يف هذا االإطار، ي�ضلط هذا املعر�س الفريد 
م���ن ن��وع��ه ال�����ض��وء ع��ل��ى ال���ت���اري���خ ال��ط��وي��ل من 
املادية،  غري  اأو  املادية  �ضواء  الثقافية،  التبادالت 
هاتني  بني  ن�ضاأت  التي  ال�ضلمية  العالقات  وعلى 

الثقافتني العريقتني.« .
وقالت الدكتورة ثريا جنيم، مديرة اإدارة املقتنيات 
الفنية واأمناء املتاحف والبحث العلمي يف متحف 
امل��ع��ر���س �ضورة  ه���ذا  “يحيي  اأب��وظ��ب��ي:  ال��ل��وف��ر 
القطع  على  ن��راه��ا  التي  االأ���ض��ط��وري��ة  املخلوقات 
والعديد  والعنقاء  التنني  ومنها  الثمينة،  الفّنية 

املن�ضوجات  انتقلت  فقد  االأخ��رى.  املخلوقات  من 
واالأح��ج��ار الكرمية وال��ط��الء واحل��ري��ر واخلزف 
من اململكة الو�ضطى اإىل �ضواطئ البحر االأبي�س 
املتو�ضط و�ضّكلت م�ضدر اإلهام للثقافتني. اإذ ُتعترب 
التبادالت  ع��رب  وال�ضلع  االأ���ض��خ��ا���س  نقل  ح��رك��ة 
الدبلوما�ضية والتجارية والثقافية يف �ضميم هذا 
ق�ضة  اخلم�ضة  املعر�س  اأق�ضام  وت��روي  املعر�س. 
حتّد  مل  حيث  الثقافتني،  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��اأث��ري 
العوامل اخلارجية اجلديدة التي دخلت على اأي 
منهما من التعبري اجلمايل، بل على العك�س، فقد 

حفّزت االإبداع.«.
اأعمااًل فّنية  “التنني والعنقاء”  و ي�ضم معر�س 
اأعمال  اإىل جانب  اأبوظبي،  اللوفر  من جمموعة 
ُم�ضتعارة من املتحف الوطني للفنون االآ�ضيوية- 
�ضنغهاي،  وم��ت��ح��ف  ال���ل���وف���ر،  وم��ت��ح��ف  غ��ي��م��ي��ه، 
واالأر�ضيف  ���ض��رياك،  ج��اك  برانلي-  كيه  ومتحف 
 – اخل���زف  مدينة  ومتحف  الفرن�ضي،  ال��وط��ن��ي 
الفرن�ضية،  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة  ول��ي��م��وج،  �ضيفر 
للع�ضور  ال���وط���ن���ي  امل��ت��ح��ف  ك���ل���وين-  وم��ت��ح��ف 
ومتحف  الزخرفية،  الفنون  ومتحف  الو�ضطى، 
الوطني  واملتحف  اأندريه- معهد فرن�ضا،  جاكمار 
للنه�ضة- قلعة اإيكوون، واملتحف الوطني للتاريخ 

الطبيعي، ومتحف االأقم�ضة يف ليون.
 ويتزامن معر�س “التنني والعنقاء” مع برنامج 
يف  احلوا�س  تالم�س  رحلة  يف  الزائر  ياأخذ  ثقايف 
جمموعة  وي�����ض��م��ل  للمعر�س  ال�����ض��ردي  ال�����ض��ي��اق 

املتحف  يقّدم  واالأن�ضطة.  الفعاليات  من  متنّوعة 
االأف����الم  ع���رو����س  م���ن  �ضل�ضلة خم���ت���ارة  ل������زواره 
عن  ف�����ض��اًل  االأ���ض��ب��وع،  ن��ه��اي��ة  عطلة  يف  العائلية 
عرو�س �ضينما الكاياك، وذلك خالل جولتني يف 
الزوار  �ضيتمكن  اإذ  دي�ضمرب.  يف  وجولة  نوفمرب 
من  وحلقة  القرد”  “امللك  فيلم  م�ضاهدة  م��ن 
وزي���ارة  ن��وف��م��رب،   19 يف  �ضندباد”  “مغامرات 
مل�ضاهدة  ن��وف��م��رب   26 يف  ج���دي���د  م���ن  امل��ت��ح��ف 
اإىل جانب  �ضندباد”  “مغامرات  ثانية من  حلقة 
يف  جديد”  بطل  �ضاللة  “بالل:  فيلم  م�ضاهدة 
م�ضرح املتحف. وت�ضتمر ملحمة �ضندباد، اإذ �ضيتم 
 10 يف  ال�ضل�ضلة  م��ن  االأخ�����رية  احل��ل��ق��ة  ع��ر���س 
نف�ضه، لالأطفال  اليوم  �ضتتاح، يف  دي�ضمرب، حيث 
م�ضاهدة الفيلم ال�ضهري “رايا والتنني االأخري”. 
ق�ضرية  اأف���الم  �ضل�ضلة  عر�س  اأي�ضاً  امل��ق��رر  وم��ن 
بعنوان “حكايات من حول العامل” طوال عر�س 
االأفالم املذكورة اأعاله. مع االإ�ضارة اإىل اأن الزوار 
�ضندباد”  “مغامرات  م�ضاهدة  م��ن  �ضيتمكنون 

فيما يجدفون بقوارب الكاياك حول املتحف.
 واإ�ضافة اإىل جل�ضات اليوغا وجوالت الكاياك التي 
اال�ضتمتاع  من  ال��زوار  �ضيتمكن  املتحف،  ينظمها 
ال�ضينية  الثقافة  م��ن  م�ضتوحى  جديد  بن�ضاط 
 18 التقليدية، عرب جولة يف ق��وارب التنني من 
نوفمرب اإىل 31 دي�ضمرب. ومع بداية العام املقبل، 
فّني  عمل  م�ضاهدة  م��ن  اأي�����ض��اً  ال����زوار  �ضيتمكن 
تركيبي للفنان االإماراتي اأحمد العريف م�ضتوحى 

من االأبراج الفلكية، من منظور الثقافتني.
ويف اإطار املعر�س، ميكن للزوار اال�ضتمتاع ب�ضل�ضلة 
التعليمية ت�ضمل جوالت  من االأن�ضطة والربامج 
على  ال���زوار  �ضت�ضاعد  املعر�س  يف  �ضريعة  يومية 
اكت�ضاف تاريخ التبادالت الثقافية بني احل�ضارتني 
اكت�ضاف  من  الطالب  �ضيتمكن  كما  العريقتني. 
ت��اأث��ري ال��ت��ب��ادالت ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��رب امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
اآ�ضيا على االإنتاج الفني وطرق العي�س من خالل 
اللقاءات التفاعلية التي ُتعقد مع معلمي املتاحف 

حتت عنوان “خذين اإىل اآ�ضيا«.
اإىل ج��ان��ب ذل����ك، مي��ك��ن ل��ل��ع��ائ��الت امل�����ض��ارك��ة يف 
املعر�س  من  امل�ضتوحاة  والعب”  “ا�ضنع  اأن�ضطة 
اتباع  اأو من راحة منازلهم عرب  املتحف  �ضواء يف 
مقاطع  يف  لهم  املتحف  يقّدمها  التي  التعليمات 
االإلكرتوين،  موقعه  عرب  ين�ضرها  التي  الفيديو 

ليتمكنوا من ابتكار طبق اإزنيك اخلا�س بهم.
لزواره  املتحف  يقّدم  نوفمرب،  �ضهر  وابتداًء من   
���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن ور������س ال��ع��م��ل ت�����ض��ت�����ض��ي��ف فنانني 
ي�����ض��ت��م��دون االإل���ه���ام م��ن االأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة داخل 
اأن�ضطة  م��ه��ارات��ه��م يف  ي��ت�����ض��ارك��ون  ث��م  امل��ع��ر���س، 
عن  اأعمارهم  تقل  ال  الذين  ال���زوار  مع  اإبداعية 
املبدعني”  “ا�ضتديو  ي��ع��ود  واأخ�����رياً،  ع��ام��اً.   18
االإمارات  يف  مقيمني  فنانني  بقيادة  ال�ضتاء  ه��ذا 
العربية املتحدة لت�ضجيع رواد املتحف على ابتكار 
التنانني  امل�ضتوحاة من  الفّنية اخلا�ضة  اأعمالهم 

وطيور العنقاء.

افتتاح معر�ض التنني والعنقاء - قرون من االإلهام
 بني الثقافتني »ال�ضينية واالإ�ضالمية« يف اللوفر اأبوظبي 

•• الريا�س-الفجر:

كتب  وتوزيع  بن�ضر  املتخ�ض�ضة  كلمات،  دار  تفتح 
االأطفال باللغة العربّية،

ملتابعة جديد  واليافعني  االأط��ف��ال  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا   
اإ�ضداراتها املتنوعة،

 ح��ي��ث ت��دع��وه��م ل��الط��الع ع��ل��ى جم��م��وع��ة غنية 
احلكايات  ذات  وال��رواي��ات  امل�ضورة  الق�ض�س  من 
والق�ض�س الغام�ضة خالل م�ضاركتها يف فعاليات 
ي�ضتمر  ال���ذي  للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���س  معر�س 

حتى 10 اأكتوبر اجلاري.
ومن اأبرز االإ�ضدارات التي تقدمها الدار يف الدورة 
احلالية من املعر�س الذي انطلق يف االأول من هذا 

ال�ضهر اجلاري، نقتطف هذه العناوين:

»لغز �صورة من الكوكب الأحمر«
�ضرد  تنطلق من  احل��م��ادي  للكاتب حممد  رواي��ة 
ر،  املتح�ضّ العامل  توّح�س  تنامي  يفرت�س  خيايل، 
حيث ي�ضبح الهدف االأوحد من العلوم هو االأرباح، 
اآخ���ر، مليء  ب��ع��امٍل  اأن��ا���ٌس يحلمون  وي��خ��رج علينا 
ُمبتعدين  لتحقيقه  وي�ضعون  واجل��م��ال،  باخلري 
عن عامل الكراهية وكل ما من �ضاأنه اأن يقود اإىل 

اخلراب. 

بنت  �صرة  اليافعني”.  “�صخة  مالل”  »اأن��ا 
تدافع عن التعليم 

الكتاب من ترجمة جالل اخلليل، ويقدم جتربة 
النا�ضطة الباك�ضتانية ال�ضابة احلا�ضلة على جائزة 
يو�ضفزاي،  مالال  عاماً   17 �ضن  يف  لل�ضالم  نوبل 

مالال  فيه  وتعر�س  لليافعني،  خم�ض�ضة  بن�ضخة 
احلقبة الزمنية التي حكمت فيها طالبان، عندما 
انت�ضر اجلهل والتخلف وعمالة االأطفال والكثري 

من املحظورات.

»فاتن«
ت���روي امل��وؤل��ف��ة ف��اط��م��ة ���ض��رف ال��دي��ن ق�ضة فتاة 
خ�ضم  ويف  فاتن،  تدعى  ع�ضرة  اخلام�ضة  عمر  يف 
اجلديدة  حياتها  تبداأ  اللبنانية،  االأهلية  احل��رب 
اأُح�ضرت من قريتها يف  يف بريوت مب��رارة، بعدما 
لكنها  ال��ب��ي��وت.  اأح��د  يف  كخادمة  لتعمل  اجل��ن��وب 

�ضت�ضق طريقها لتجد خال�ضها يف التعليم.
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رواية لليافعني من تاأليف اإللي فاونتني وترجمة 
�ضادية �ضيخاين،

ال�ضطرجن  يحب  �ضيف  ي��دع��ى  فتى  ق�ضة  ت���روي   
من  ل��ه  �ضديق  اأع���ز  م��ع  والت�ضابق  وال��ري��ا���ض��ي��ات 

املدر�ضة اإىل البيت.
 وذات يوم، ياأتي جنود م�ضّلحون اإىل منزله فيدرك 
اأن��ه مل يُعد يف اأم���ان. وت��ق��ّدم ه��ذه ال��رواي��ة ق�ضة 
ُملهمة، حتكي عن �ضراع فتى من اأجل البقاء على 

قيد احلياة. 

�صنوات  9 – كتب لالأطفال من فئة 6 
الزيارة ور�ضوم  تاأليف �ضيخة  ما: رواية من  يوماً 

فران�ضي�ضكا دافني فينياجا،
امل�ضت�ضفى،  املري�ضة يف  اأمها   تخاطب فيها االبنة 

احلب  لها  فت�ضف  قريًبا،  تتعافى  اأن  لها  وتتمنى 
الفائقة  والعناية  عليها،  �ضتغدقه  ال��ذي  الكبري 
التي  اجلميلة  واالأوق������ات  اإي���اه���ا،  �ضتوليها  ال��ت��ي 

�ضتق�ضيانها مًعا.

ي��ون�����س: ق�����ض��ة م���ن ت��األ��ي��ف اأم����ل ن��ا���ض��ر ور�ضوم 
عمق  يف  الغو�س  على  وت�ضّجع  بارغجياين،  اأنيتا 
االإن�ضان، بعيًدا عن ال�ضكل اخلارجي، وحتّفز على 

ن�ضر املحبة بني النا�س،
 من خالل حكاية يون�س امل�ضاب مبتالزمة داون، 
اأطيب  �ضنع  يف  هوايته  مي��ار���س  اأن  يحب  وال���ذي 

االأ�ضناف من احللوّيات واملخبوزات.

ت��األ��ي��ف �ضمر حمفوظ  ب��ال�����ض��دف��ة: م��ن  م�����ض��ه��ور 

ك��ان��زي، وحت��ك��ي ق�ضة فهيم  نرينا  ور���ض��وم  ب���ّراج 
الفنان دائم ال�ضرحان، والذي ال يهمه �ضيء �ضوى 
االألوان. ومل يكن يكرتث مبالب�ضه، فتارة يرتديها 
ممزقة، وتارة وا�ضعة، واأحياًنا غري مكوية، واأحياًنا 
كانوا يعجبون  النا�س  لكن  اأخرى غري متنا�ضقة. 

مبا يرتديه ويقلدونه واعتربوه مبتكًرا.

 ،12 –  9 العمرية  للفئة  ق�ضة  ال��ب��ح��ر:  ���ض��وت 
من تاأليف رانيا زبيب �ضاهر ور�ضوم دبرا جيدي، 
ك��ان م�ضدر  واأم��واج��ه عندما  البحر  ع��ن  وحتكي 
ال��ذي ي�ضعد كل مدينتها.  “لني”  الفرح يف غناء 
ويف ي���وم م���ن االأي�����ام مل ي��ع��د ال��ب��ح��ر ي��ح��م��ل لها 
اأمواجه حزينة،  اأ�ضبحت  اأن  بعد  �ضعيدة،  ق�ض�ضا 

ففقدت لني �ضوتها اجلميل. 

تعر�ص اأعماًل ملوؤلفني ور�صامني متخ�ص�صني عربًا واأجانب 

دار كلمات توا�ضل ا�ضتقبال االأطفال واليافعني يف جناحها مبعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر: 

االأ�ضبوعي”  “النا�ضر  جم��ل��ة  ت���ن���اول���ت 
التعايف  م���ظ���اه���ر  اجل�����دي�����د  ع�����دده�����ا  يف 
خالل  من  ال�ضارقة،  تقوده  ال��ذي  الثقايف 
“معر�س  عرب  وتب�ّضر  الدولية،  فعالياتها 
�ضيقام  ال���ذي  للكتاب”  ال���دويل  ال�����ض��ارق��ة 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن ال��ث��ال��ث حتى 13 من 
الن�ضر  قطاع  با�ضتعادة   ،2021 نوفمرب 
بتداعيات  ت���اأث���ره  ب��ع��د  امل���ي���داين،  ت��ع��اف��ي��ه 
املجلة  ون�����ض��رت  “كوفيد-19”.  جائحة 
للكتاب،  ال�����ض��ارق��ة  هيئة  ع��ن  ت�ضدر  ال��ت��ي 
ال�ضيخة بدور بنت  تقريرين عن م�ضاركة 
الدويل  االحتاد  رئي�ضة  القا�ضمي،  �ضلطان 
للمجل�س   37 ال���  امل��وؤمت��ر  يف  للنا�ضرين، 
ال����دويل ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني، ال����ذي ع��ق��د يف 
مو�ضكو ال�ضهر املا�ضي، وعن ت�ضكيلها جلنة 

“امليثاق الدويل لتعزيز ا�ضتدامة ومرونة 
قطاع الن�ضر«. وكتب رئي�س هيئة ال�ضارقة 
للكتاب، رئي�س حترير املجلة، �ضعادة اأحمد 
العدد:  افتتاحية  يف  العامري،  ركا�س  بن 
املعرفة،  ���ض��ّن��اع  ال�����ض��ارق��ة  ت��ب�����ّض��ر  “االآن، 
من  الثقايف  التعايف  ال�ضتكمال  ق��وّي  باأمل 
تداعيات اجلائحة، وُتب�ّضر با�ضتعادة حركة 
املطابع، وحركة التوزيع، وحركة املعار�س 
املعار�س”،  زّوار  وحركة  للكتاب،  الدولية 
م�ضيفاً: “كانت ال�ضارقة فتحت باب االأمل 
ومعار�س  مهرجانات  ونظمت  ع���ام،  قبل 
بح�ضور  م���ي���دان���ي���اً،  دول����ي����ة،  وف���ع���ال���ي���ات 
باتخاذ  ال���ت���ه���اون  ع����دم  م���ع  ج���م���اه���ريي، 
م�ضرياً  االإج��راءات ال�ضحية ال�ضرورية”، 
للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة  معر�س  اأن  اإىل 
لقطاعات  االأم�����ل  ف���احت���ة  ك����ان   ،2020
الثقافة، ومنها �ضناعة الن�ضر، على الرغم 

من الظروف التي فر�ضتها اجلائحة.
“التوا�ضل  العامري:  اأحمد  �ضعادة  وتابع 
ال���ث���ق���اف���ات ي��ح��ق��ق نقلة  ب����ني  احل��ق��ي��ق��ي 
اأن  م��وؤك��داً  الثقافية”،  للم�ضاريع  نوعية 

لل�ضارقة،  ال��دول��ي��ة  وامل���ب���ادرات  امل�����ض��ارك��ات 
تاأتي تطبيقاً لروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن  ���ض��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
يف  ال�ضارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
املوؤ�ض�ضات  مع  للتعاون  متينة  ج�ضور  بناء 
يعزز من م�ضرية  العامل، مبا  الثقافية يف 
م�ضروع ال�ضارقة الثقايف التنويري، م�ضرياً 
املا�ضي، يف  ال�ضهر  ال�ضارقة،  اإىل م�ضاركات 
مو�ضكو، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مكتبة 
التي  ميالن،  يف  االإيطالية  االأم��ربوزي��ان��ا 
من  اأك���رث  لرقمنة   ،1609 ع��ام  تاأ�ض�ضت 

2500 خمطوطة عربية نادرة. 
م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ن��اول م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر، علي 
املهرجانات  غ���ي���اب  ظ����اه����رة  ال����ع����ام����ري، 
الدولية لل�ضعر يف الوطن العربي، م�ضرياً 
حققت  العامل  يف  ع��دة  مهرجانات  اأن  اإىل 
مع  ال��ب��ارز،  الثقايف  وح�ضورها  دميومتها 

اأن بع�ضها يقام يف مدن �ضغرية، وت�ضاءل: 
التي  امل��ق��وم��ات  ك��ل  ال��ع��رب  ن��ح��ن  “لدينا 
لل�ضعر  دولية  مهرجانات  لتنظيم  توؤهلنا 
ومكانتها  مكانها  لتاأخذ  امل�ضتوى،  عالية 
ال  فلماذا  العاملية،  املهرجانات  خريطة  يف 
االإن�ضانية  ال�����ض��ف��اف  ع��ل��ى  االأب�����واب  نفتح 
يعرف  كّله  العامل  اأن  خ�ضو�ضاً  االأخ���رى، 

اأننا اأّمة ال�ضعر«.  
“النا�ضر  م���ن  اجل���دي���د  ال���ع���دد  وت�����ض��م��ن 
بالتاأليف  تتعلق  مو�ضوعات  االأ�ضبوعي” 
ا�ضتطالع  بينها  م��ن  وال��رتج��م��ة،  والن�ضر 
مع  وح���واران  الكتب،  قر�ضنة  ظاهرة  عن 
وال�ضاعر  امل����وؤّدب،  عي�ضى  حممد  ال��روائ��ي 
���ض��م��ري دروي���������س، وم����ق����االت ع���ن فلوبري 
النيجريية، ف�ضاًل عن  وماركيز والرواية 
اجل��دي��دة ومراجعات  االإ����ض���دارات  اأخ��ب��ار 

الكتب.

»النا�ضر االأ�ضبوعي«: ال�ضارقة تب�ّضر بالتعايف الثقايف
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نور حممود.. طبيب 
نف�ضي فى فيلم )اجلرمية( 
)اجلرمية(  فيلم  لعر�س  ال�ضديد  حتم�ضه  عن  حممود  نور  الفنان  اأع��رب 
بال�ضينمات  واملقرر طرحه  عز  اأحمد  الفنان  مع  بطولته  ي�ضارك يف  ال��ذي 

خالل مو�ضم راأ�س ال�ضنة اجلديدة.
اإىل  م�ضرًيا  نف�ضي،  طبيب  دور  االأح����داث  خ��الل  يج�ضد  اإن���ه  )ن���ور(  وق���ال 
ا�ضتمتع  اأن��ه  اإط��ار االإث���ارة والغمو�س، م��وؤك��ًدا  اأح��داث��ه يف  ت��دور  اأن الفيلم 
بالتعاون مع فريق العمل والنجم اأحمد عز، متمنًيا اأن العمل ينال اإعجاب 

اجلمهور.
العمل يتناول جرمية يف فرتة ال�ضبعينات، حيث يعانى بطل العمل اأحمد 
عز من الهلو�ضة التي توؤثر عليه ب�ضكل كبري وتوؤثر على اأفعاله ب�ضكل دوري 
وهو ما يجعله يدخل اأحد امل�ضت�ضفيات، ولكنه يهرب منها يف االخري، فهو 
جمرم حمرتف يرتكب العديد من اجلرائم ل�ضالح بع�س اأ�ضحاب النفوذ، 
ويتورط فى جرمية كربى جتعله يعرتف باجلرائم ال�ضابقة، ويدخل فى 

�ضراع مع هوؤالء االأ�ضخا�س.
الكدواين،  وماجد  �ضلبي  ومنة  عز  اأحمد  بطولة  من  "اجلرمية"  وفيلم 
وي�ضارك يف  ال�ضبعينيات،  اأحداثه يف  تدور  فيما  الفنانني،  كبري من  وعدد 

بطولته عدد كبري من النجوم، من اإخراج �ضريف عرفة.

ت�صتكمل ت�صوير )عودة الأب ال�صال(

عبري �ضربى:  اأنتظر عر�ض 3 اأعمال �ضينمائية
اأكدت الفنانة عبري �ضربي اأنها ت�ضور هذه الفرتة م�ضل�ضل "عودة االأب ال�ضال"، 

والذي تتعاون خالله مع الفنان بيومي فوؤاد.
اأنها �ضعيدة باال�ضرتاك يف العمل الذي يتناول عدة  واأ�ضارت عبري، اإىل 

ق�ض�س حياتية مهمة من املجتمع امل�ضري والعربي.
وقالت عبري، اأنها جت�ضد خالل االأحداث دور زوجة رجل ثري والذي 
ب��دوره الفنان بيومي ف��وؤاد وتطمع فى اال�ضتيالء على الفندق  يقوم 
اجتماعي  اإط��ار كوميدي  فى  اأم��وال��ه،  ب��ه، واحل�ضول على  اخلا�س 

خا�ضة فى املواقف بينهم واأثناء رحلته فى البحث عن اأوالده.
�ضينمائية  اأع���م���ال  ث��الث��ة  بت�ضوير  ق��ام��ت  اإن��ه��ا  ع��ب��ري  وق��ال��ت 
تعلم  ال  لكنها  املقبلة،  االأي��ام  خالل  عر�ضها  تنتظر  خمتلفة 

موعد عر�س اأي عمل فيهم.
"ليلة  فيلم  ت�ضوير  انتهت من  اأنها  اإىل  واأ���ض��ارت عبري 
اأنه كان  العيد" مع املخرج �ضامح عبدالعزيز موؤكدة 
من  وه��و  للغاية،  ومم��ي��زة  خمتلفة  جتربة  مبثابة 
الغفور  عبد  وري��ه��ام  رج��ب  و�ضيد  ي�ضرا  بطولة  
���ض��ال��ح وهنادي  واأح��م��د خ��ال��د  وحم��م��د لطفي 
اأي�����وب و�ضامي  م��ه��ن��ا وجن����الء ب���در و���ض��م��ي��ح��ة 
مغاوري وحممود حافظ و�ضلوى عثمان ور�ضدي 
ال�ضامي ومايان ال�ضيد وعارفة عبد الر�ضول ونهى 

�ضالح، ومن تاأليف اأحمد عبداهلل.
يحمل  اآخ���ر  فيلم  ت�ضوير  م��ن  انتهت  اأن��ه��ا  عبري  ق��ال��ت  كما 
ا�ضم "اآل هارون" مع املخرج معتز ح�ضام وهو من بطولة كال من 
حافظ،  اإ�ضالم  فهمي،  واإيهاب  وفيق،  اأحمد  رياحنة،  منذر  الفنان 

واأحمد عبد اهلل حممود، وحممد عز، وهاجر ال�ضرنوبي، وائل خليل، والفنان حمدي 
هيكل وغريهم، كما ي�ضم العمل جمموعة من �ضيوف ال�ضرف.

واختتمت عبري قائلة، كما اأنني اأنتظر عر�س فيلم "اتنني طلعت حرب" وهو العمل 

الذي انتهيت من ت�ضويره منذ فرتة طويلة مع املخرج جمدي اأحمد علي وهو من 
بطولة كل من �ضمري �ضربي و�ضيد رجب وحممود قابيل و�ضربي فواز، اإ�ضافة اإىل 

جنوم من اجليل اجلديد مثل اأحمد جمدي و�ضريي عادل .

زوجتي اأغمى عليها ب�صبب �صخ�صيتي يف )الفيل الأزرق(

خالد ال�ضاوي: اأتعامل مع كل دور 
اأقدمه على اأنه اآخر عمل اأ�ضارك فيه

وب������������داأ ال���������ض����اوي 
ح���������دي���������ث���������ه ع�����ن 
الفني  م���������ض����واره 
وك���ي���ف اأن������ه دائ����م 
لنف�ضه  ال�����ن�����ق�����د 
"الو�ضوا�س  قائاًل: 
يالحقني  دائ������ًم������ا 
و�ضلت  عندما  وحتى 
ل�40 عاًما، عندما كنت 
اأقتنع  ال  يل  عماًل  اأ�ضاهد 
ل��دي �ضك يف قدرتي  ب��ه وي��ك��ون 
ملنهجي  وب��ال��ن�����ض��ب��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
اأن التقم�س للفنان  اأوؤمن دائًما 
ملر�س  �ضيوؤدي  ح��ده  عن  زاد  لو 
باملوازنة  اأح���اول  لذلك  نف�ضي، 
لل�ضخ�ضيات  م��ذاك��رت��ي  اأث���ن���اء 
التي اأقدمها حتى ال ترتك اأثر 

يف نف�ضي".
كوالي�س  عن  ال�ضاوي  وحت��دث 
الرئي�س  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ت��ق��دمي��ه 
النا�ضر يف  عبد  الراحل جمال 
القوادري  اأن��ور  للمخرج  فيلم  
�ضخ�ضية  "تقدمي  ق����ائ����ال: 
حتد  ك��ان  الكبري  الزعيم  ه��ذا 
�ضبق  اأن���ه  خا�ضة  يل  بالن�ضبة 
الفنان  كبري  بنجاح  قدمه  اأن 
اأح���م���د زك����ي ف���ذاك���رت ك���ل ما 
الراحل  الزعيم  عن  متاح  هو 
وفاته  وح���ت���ي  م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه 
مبا يف ذلك خطبه ومن كرثة 
ال�ضخ�ضية  ل��ه��ذه  م��ذاك��رت��ي 
�ضعرت باخلوف ولذلك اعترب 
بالن�ضبة  ن��ق��ل��ة  ال��ف��ي��ل��م  ه����ذا 

يل".
املحامي  وال�����ده  ت���اأث���ري  وع����ن 
عليه  ال�����ض��اوي  ج��م��ال  الكبري 
ع���م���ل���ه يف جم����ال  ك����ذل����ك 
امل����ح����ام����اة م���ع���ه اأ�����ض����اف 
قائاًل: "والدي هو قدوتي 
منه  وت��ع��ل��م��ت  ح��ي��ات��ي  يف 
العالقة  �ضكل  ت��ك��ون  ك��ي��ف 
ب���ي���ن���ي وب������ني اجل���م���ه���ور 
تكون  وك���ي���ف  وال����ف����ن، 
بال�ضخ�ضية  ع��الق��ت��ي 

ال��ت��ي اأق��دم��ه��ا و���ض��ك��ل ق��ن��اع��ات��ي، ف���اأن���ا من 
باأربع  م��ي��الدي  وب��ع��د   1963 ع��ام  مواليد 
وجدت  ف��ك��ربت   67 نك�ضة  ح��دث��ت  ���ض��ن��وات 

خريطة �ضيناء معلقة يف منزلنا".
يف  ال�ضابط  �ضخ�ضية  لتقدمي  تكراره  وعن 
ع��دد من االأع��م��ال وك��ان اأخ��ره��ا يف م�ضل�ضل 
"تقدمي  ال�����ض��اوي:  ق��ال  ك��اب��ول  "القاهرة 
كانت  يل  بالن�ضبة  االأم����ن  رج���ل  �ضخ�ضية 
كنت  ل��ذل��ك  املحامي  �ضخ�ضية  م��ن  اأ�ضعب 
ح��ري�����س اأن ي��ك��ون ه��ن��اك وق���ت ط��وي��ل بني 
ت�ضابه  يكون  ال  حتى  والثانية  �ضخ�ضية  كل 
بينهم وال يتم ح�ضري يف هذه النوعية من 

االأدوار".
واأ�ضار ال�ضاوي اإىل اأنه دائًما يتعامل مع اأي 
دور وكاأنه �ضيكون اأخر دور �ضيقدمه في�ضع 

كل طاقته وجمهوده فيه.
وك�ضف الفنان خالد ال�ضاوي اأن ال�ضخ�ضيات 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا يف اأع��م��ال��ه ك���ان ي��ب��ذل فيها 
جم��ه��ود ك��ب��ري ل��درا���ض��ة ج��وان��ب واأب���ع���اد كل 

�ضخ�ضية والتدريب عليها ب�ضكل جيد. 
اأث��ن��اء حت�����ض��ريات �ضخ�ضية  وح��ك��ى م��وق��ف 
كان  حيث  االأزرق"  "الفيل  فيلم  يف  �ضريف 
يجل�س يف املنزل قبل انطالق ت�ضوير الفيلم 
وقرر  ال�ضخ�ضية  وت��ق��م�����س  ق��ل��ي��ل��ة  ب��ف��رتة 
جتربتها على زوجته ملعرفة رد فعلها موؤكدا 
عليها  ودخلت  الفيلم  يف  زي  عيني  "قلبت 
وهي واقفة قدام املرايا �ضوتت واأغمي عليها 
وبعد ما فاقت قالتلي بتجرب فيا.. ب�س اأنا 

اعمل ايه الزم اجرب يف البيت".
اأحد  اأق��ي��م يف  اأن ح��ف��ل االف��ت��ت��اح  اإىل  ي�����ض��ار 

عدد  بح�ضور  البحر  على  املطلة  ال��ف��ن��ادق 
والعرب وحقق  امل�ضريني  النجوم  كبري من 

حفل االفتتاح اإ�ضادات كبرية.
حتكيم  جلنة  ع��ن  امل��ه��رج��ان  اإدارة  واأع��ل��ن��ت 
م�����ض��اب��ق��ة االأف�����الم ال��ط��وي��ل��ة ل����دول البحر 
االإيطالية  املنتجة  ترتاأ�ضها  والتي  املتو�ضط 
ان���غ���ري���د ل���ي���ل ه���وج���ت���ون، وب��ع�����ض��وي��ة كل 
املخرج  ك��ارالن��ي��ت��و،  االإ�ضبانية  الفنانة  م��ن 
�ضامح  امل�ضري  املخرج  �ضعيد،  ال�ضوري چود 
اأوليفييه  الفرن�ضي  امل��خ��رج  و  العزيز  عبد 

كو�ضيماك.
وت�����ض��م م�����ض��اب��ق��ة االأف�����الم ال��ط��وي��ل��ة لدول 
الفرن�ضي  وه��م  فيلما   13 املتو�ضط  البحر 
احلياة"،  كانت  "هذه  االإ�ضباين  "خوان"، 
املغربي "اناطو"، الفرن�ضي "الليل مكاننا"، 
امل�ضري "و�س القف�س"، اليوناين "اك�ضرب�س 
ال�ضوري  "مرجانة"،  املغربي  ا�ضكوبيليتز"، 
"يو�ضف"،  اللبناين  اجلدار"،  اإىل  "الظهر 
البو�ضنة،  م���ن  املظلمة"  ال��ل��ي��ايل  "هذه 
من  البندقية"  اإىل  الطريق  يف  "ا�ضدين 
�ضلوفينيا  من  امل�ضدود"  "الطريق  األبانيا، 
االأ�ضود" من  اإىل اجلبل  و"ال�ضباحة احلرة 

األبانيا.
جلنة  ع���ن  امل���ه���رج���ان،  اإدارة  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
لدول  ال��ق�����ض��رية  االأف����الم  م�ضابقة  حتكيم 
املخرجة  من  كل  بع�ضوية  املتو�ضط،  البحر 
االأكادميي  �ضينديجارفيت�س،  اإينا  البو�ضنية 
ال��روخ، الفنان امل�ضري كرمي  املغربي ح�ضن 
ن���اي���را �ضانز  ق��ا���ض��م، امل��خ��رج��ة االأ���ض��ب��ان��ي��ة 

فوينت�س والناقد االأملاين توما�س كا�ضكي.

مبهرجان  م��وؤخ��را  تكرميه   ن���دوة  خ��الل  ال�����ص��اوي  خ��ال��د  الفنان  ق��ال 
تربية  يربيهم  وكان  حمامي  كان  وال��ده  اإن  ال�صينمائي  الإ�صكندرية 
�صديدة جًدا فكان اإذا وجد �صعر يف ذقنه ينفعل عليها ب�صدة، م�صيًفا: 
)لبد اأن يكون �صكلنا طوال الوقت مهندم(، موؤكًدا اأنه تاأثر ب�صخ�صية 
والده املحامي جًدا وكان يحبه وتدر�ص يف كلية احلقوق من اأجله 
ولكن مل اأجد نف�صي يف وظيفة املحامي لذلك توقفت عنها. 

األربعاء   6  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13359  
Wednesday    6   October   2021   -  Issue No   13359



توابل مذهلة لتجنب اأعرا�ض 
ارتفاع ال�ضكر يف الدم

مر�س  اأع��را���س  بع�س  من  للحماية  الغذائية  املكمالت  ا�ضتخدام  ميكن 
املعتاد،  من  اأك��رث  التبول  وزي��ادة  التعب  ت�ضمل  والتي   ،2 النوع  ال�ضكري 

وال�ضعور بالعط�س ال�ضديد.
ويحدث مر�س ال�ضكري ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم ب�ضكل كبري، 
وهو ناجت عن عدم اإنتاج اجل�ضم ما يكفي من هرمون االأن�ضولني، اأو عدم 

تفاعل اجل�ضم مع االأن�ضولني.
واإذا كنت م�ضابا بداء ال�ضكري، فيمكنك تقليل خطر حدوث م�ضاعفات 
كما  الغذائي،  نظامك  اإىل  الع�ضبية  املكمالت  بع�س  اإ�ضافة  طريق  عن 

ُيزعم.
وفقا  ال�ضكري،  ملر�ضى  الغذائية  املكمالت  اأف�ضل  اأح��د  الكركم  ويعترب 

الأخ�ضائية التغذية الدكتورة �ضارة بروير.
حت�ضني  يف  الكركمني،  با�ضم  املعروف  الن�ضط،  مكونه  ي�ضاعد  اأن  وميكن 

مقاومة االأن�ضولني لدى مر�ضى ال�ضكري.
خطر  م��ن  يقلل  م��ا  لاللتهابات،  طبيعيا  م�ضادا  اأي�ضا  الكركم  ويعترب 
اأو  االأع�����ض��اب  تلف  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�ضكري،  م��ر���س  مب�ضاعفات  االإ���ض��اب��ة 

الكلى.
وك����ت����ب����ت ال������دك������ت������ورة ب������روي������ر ع����ل����ى م����وق����ع����ه����ا ع����ل����ى االإن�������رتن�������ت، 
برتقالية  كتوابل  الكركم  "ي�ضتخدم   :DrSarahBrewer.com
�ضفراء يف املطبخ، ويحتوي على مزيج من م�ضادات االأك�ضدة من اأ�ضباغ 
اأكرثها ن�ضاطا هو الكركمني. وثبت اأي�ضا اأن مكمالت الكركمني تعمل على 
االأن�ضولني.  م�ضتقبالت  تن�ضيط  طريق  عن  االأن�ضولني  مقاومة  حت�ضني 
)مقدمات  الغلوكوز  حتمل  �ضعف  من  يعانون  الذين  االأ�ضخا�س  ول��دى 

ال�ضكري(، ميكن اأن يوؤخر الكركم ظهور مر�س ال�ضكري النوع 2".
وميكنك اأي�ضا تقليل خطر االإ�ضابة مبر�س ال�ضكري عن طريق اإ�ضافة 

املزيد من القرفة اإىل نظامك الغذائي، كما ُيزعم.
لالأك�ضدة  امل�ضادة  البوليفينول  مادة  على  القرفة  �ضجرة  حلاء  ويحتوي 

التي تعمل على حت�ضني ح�ضا�ضية م�ضتقبالت االأن�ضولني.
اأن  اأ�ضابيع، ميكن  اأربعة  اأن تناول املزيد من القرفة على مدى  واأ�ضافت 

ي�ضاعد يف خف�س م�ضتويات ال�ضكر يف الدم ب�ضكل ملحوظ.
"اجليد" اإىل  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول  ت�����وازن  امل��ر���ض��ى حت�����ض��ن��ا يف  ك��م��ا الح���ظ 

الكولي�ضرتول "ال�ضار".

التلفيزيون؟ عرفت  بلد  اأول  هي  • ما 
الواليات املتحدة.

ال�صم�ص؟ حرارة  درجة  تبلغ  • كم 
تقريًبا. مئوية  درجة  مليون   15

الأر�ص؟ فيه  اهلل  خلق  يوم  • كم 
اأيام.  6

بالعامل؟ خليج  اأكرب  • ما 
خليج املك�ضيك.

اأوروبا؟ اأنهار  اأطول  • ما 
الدانوب.

بها. تعي�س  التي  الربك  خارج  تنمو  اأن  ميكنها  ال  التما�ضيح  اأن  تعلم  • هل 
كاالأنبوب. الداخل  من  جوفاء  الرنة  حيوان  • �ضعرة 

يوم. كل  نف�س   23،000 ب�  مايقدر  تتنف�س  اأنك  تعلم  • هل 
اأبداً. يتاآكل  ال  الذهب  اأن  تعلم  • هل 

البنف�ضجية. فوق  االأ�ضعة  حتت  متوهج  بلون  تظهر  العقارب  اأن  تعلم  • هل 
.9% بن�ضبة  حجمه  يزداد  فاإنه  املاء  يتجمد  عندما  اأنه  تعلم  • هل 

ال�ضباح. يف  ي�ضتيقظ  عندما  يتمدد  النمل  اأن  تعلم  • هل 
مت�ضاويان. و�ضاعدك  قدمك  طول  اأن  تعلم  • هل 

فقط. اإ�ضم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�ضار  اأن  تعلم  • هل 
نائماً. عمره  من  عاماً   25 يق�ضي  العادي  • ال�ضخ�س 

اأفريقيا. قارة  يف  اآخر  حيوان  اأي  من  اأكرث  الب�ضر  يقتل  النهر  فر�س  اأن  تعلم  • هل 
ج�ضمه. حرارة  درجة  لتنظيم  اآذانه  ي�ضتخدم  • الفيل 

العامل. يف  االأ�ضغر  هو  ال�ضمايل  املتجمد  املحيط  اأن  تعلم  • هل 
واالإكتئاب. القلق  هي  �ضيوعاً  االأكرث  النف�ضية  االأمرا�س  اأن  تعلم  • هل 
املحفز(. االإ�ضعاع  باإنبعاث  ال�ضوء  )ت�ضخيم  تعني  ليزر  اأن  تعلم  • هل 

املدر�س 
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الأفوكادو 
ت���ع���د ف���اك���ه���ة االأف��������وك��������ادو من 
�ضحتك  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ه���ب���ات 
وجمالك، فهي غنية بالكثري من 
الفيتامينات اإىل جانب م�ضادات 
االأك�ضدة، كما ت�ضاعد يف احلماية 
ب��اأم��را���س القلب  م��ن االإ���ض��اب��ة 
وال�ضرطان، حتارب العط�س وهي 

مفيدة جدا يف خ�ضارة الوزن.
تقلل من  انها  امل�ضادة لالك�ضدة، كما  باملواد  االأف��وك��ادو  ن��واة  تتمتع  كذلك 

ح�ضول االلتهابات يف اجل�ضم.
وملن يعانون من م�ضاكل يف املعدة كاال�ضهال، عليكم بتناول نواة االفوكادو 
منع  يف  مفيدة  فانها  كذلك  امل�ضكلة.  ه��ذه  م��ن  التخل�س  يف  فعالة  كونها 

وتقليل القرحة يف املعدة واحلد من م�ضاكل اجلهاز اله�ضمي.
ومبا انها تقلل من حدوث االلتهابات يف اجل�ضم، فانها بالتايل حتارب ت�ضكل 
او ن�ضوء االورام يف اجل�ضم، وهي قوية اي�ضا يف حماربة اخلاليا املتطرفة يف 

اجل�ضم ما يعني املحافظة عبى ن�ضارة و�ضباب اجل�ضم.
وال يخفى على احد ان اف�ضل املا�ضكات امل�ضتخدمة ل�ضد وترطيب الب�ضرة 

وحماربة اثار ال�ضيخوخة هي تلك املحتوية على االفوكادو.
من  وال��وق��اي��ة  اجل�ضم  مناعة  تعزيز  يف  ك��ب��رية  فعالية  االف���وك���ادو  ل��ب��ذور 
اال�ضابة بامرا�س العظام، وملن يرغبون باالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا 

يف الدم نن�ضحكم بتناول نواة االفوكادو.
ث��م و�ضعها يف كي�س  االف��وك��ادو وطحنها  داخ���ل حبة  م��ن  ال��ن��واة  ن��زع  يتم 
بال�ضتيكي وتك�ضريها، ليتم بعدها خلطها يف اخلالط وا�ضتخدامها كبودرة 

على االطباق ويف كافة الوجبات.

مل يكن هذا ال�ضباح يف املدر�ضة �ضباحاً عادياً بالن�ضبة للجميع، فقد ان�ضم اإىل هيئة التدري�س مدر�س جديد للغة 
العربية والدين، ال عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�س وا�ضمه فريد ق�ضرياً جداً، نعم كان 
ممتالأً بع�س ال�ضيء مع ق�ضره ال�ضديد فهو ال يتعدى 110 �ضم واذا كانت هيئة التدري�س قد تقبلته الأنهم انا�س 
كبار يفهمون انه ال حيلة له يف ذلك اال ان التالميذ مل ي�ضكتوا فدار الهم�س والغمز وال�ضحك والتلميحات الغريبة 
بينهم وكان مو�ضوع ال�ضاعه.  ا�ضبح اال�ضتاذ فريد م�ضئواًل عن تدري�س اللغه العربية لل�ضفوف االأوىل ثانوي وعانى 
كثرياً يف اليومني االأولني لدخوله تلك املدر�ضة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�ضتجمع �ضتات نف�ضه وثقته واي�ضاً 
الق�ضري ان مي�ضك بزمام  ا�ضتطاع ذلك  التالميذ على احرتامه و�ضبحان اهلل فقد  قوته املحدودة وقرر ان يرغم 
االمور .. كيف، احكي لكم .. دخل ال�ضيد فريد اإىل ال�ضف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�ضفحة و�ضاأل 
من منكم قام بتح�ضري ذلك الدر�س فلم يجد اجابه بل هم�ضات و�ضخرية .. ح�ضناً من منكم يحفظ تلك االأية التى 
�ضاأ�ضامح  اليوم  الطويلة وهو يقول  بع�ضاه  ال�ضيد فريد يده  .. ح�ضناً ال جميب، رفع  نعم اهلل تعاىل  تتحدث عن 
ولكن لن ا�ضامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�ضا ب�ضئ من االن�ضباط ف�ضكت اجلميع فاأ�ضتدرك يقول االأن لنقراأ االأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �ضوته بالب�ضملة وبداأ يف تالوة االأية الكرمية .. �ضبحان من اخرج 
هذا ال�ضوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�ضد ال�ضغري و�ضبحان من انزل على روؤو�س التالميذ هدوء 
و�ضكينة فاأعتدل اجلميع ين�ضتون خا�ضعني لتالوة ا�ضتاذهم وعندما ختم االأية كانوا مازالوا من�ضتني فاأ�ضرع وبداأ 
يف �ضرح االأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على االن�ضات بل انه كلما �ضكت طالبوه 
بالزيادة وبداأت االأ�ضئلة تنهال عليه .. ومع اخر �ضوؤال رن جر�س احل�ضة فاأ�ضتنكروا ذلك اجلر�س وغ�ضب بع�ضهم .. 
اختتم ح�ضته واطلق �ضالمه عليهم وان�ضرف وهم يف قمة ال�ضعادة، وانطلقوا يف الف�ضحة يحكون عن االأ�ضتاذ فريد، 
يف �ضباح اليوم التايل كان لالأ�ضتاذ فريد �ضعبية غريبة يف املدر�ضة حتى للذين مل يح�ضروا له در�ضاً ويف االأذاعه 
بع�س  بع�ضهم  عيون  يف  وت��رك  فاأبدع  بعقريته  فريد  االأ�ضتاذ  اطلقها  البينات  اهلل  بكلمات  البداية  كانت  املدر�ضية 
املدر�ضة ب�ضخ�ضيته  الرابحة يف  الورقة  القلوب حب من نوع غريب فاأ�ضبح يف �ضاعات قليلة هو  الدموع وترك يف 

اجلذابة وا�ضلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه وال عجب يف انه بعد ذلك كان ي�ضري وهو يح�س باأنه عمالق. 

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

كلوت�ضنيكوف،  �ضريغي  الرو�ضي  النف�ضاين  العامل  اأعلن 
والكمبيوتر،  الذكي  الهاتف  باألعاب  املفرط  ال�ضغف  اأن 
ال�ضلوك  يف  �ضلبا  ويوؤثر  بل  بال�ضحة،  �ضارا  فقط  لي�س 

ال�ضخ�ضي.
باأن  "�ضبوتنيك"،  ل���رادي���و  ح��دي��ث  يف  ال��ع��امل  واأو����ض���ح 
الع�ضبي  االإث���ارة يف اجلهاز  االأل��ع��اب حتفز عمليات  ه��ذه 
ترك  ال�ضخ�س  على  ال�ضعب  ي�ضبح من  لذلك  املركزي. 
توقعها  التي  م��ن  اأط���ول  ف��رتة  ت�ضتمر  ق��د  التي  اللعبة، 

ال�ضخ�س.
وي�ضيف، حتى بعد وقف ت�ضغيل اجلهاز، كقاعدة ي�ضتمر 
النوم خالل  التفكري باللعبة ما مينعه من  ال�ضخ�س يف 

فرتة طويلة.
ويقول، "ي�ضعر ال�ضخ�س بعد هذه العملية، باإثارة مفرطة 

التي  ال�ضور  اأمام عينيه  ال�ضرير، وتظهر  وي�ضتلقي على 
�ضاهدها على �ضا�ضة الهاتف الذكي اأو الكمبيوتر. اأي اأنه 

من الناحية النف�ضية ي�ضعب عليه ترك اللعبة".
وي�ضيف، وبالنتيجة ال يح�ضل ال�ضخ�س على ق�ضط كاف 
النوم  قلة  تبداأ  احل��ال��ة،  ه��ذه  تتكرر  ال��ن��وم، وعندما  من 

توؤثر يف �ضلوكه ال�ضخ�ضي.
ي�ضعر  الكفاية،  فيه  مب��ا  ال�ضخ�س  ينم  مل  "اإذا  وي��ق��ول، 
و�ضحته.  وعمله  ع��الق��ات��ه  يف  ه��ذا  وينعك�س  ب��اخل��م��ول، 
اأو  الذكي  الهاتف  ا�ضتخدام  نتيجة  الليلية  اليقظة  واإن 

الكمبيوتر "تبطئ" حياتنا وتقدمنا وحتقيق اأهدافنا".
وي�ضيف العامل النف�ضاين، اإن قلة النوم املزمنة ت�ضكل عند 
العاطفي  بالتطرف  يتميز  �ضطحيا،  ع�ضابيا  ال�ضخ�س 

واله�ضترييا وامليل اإىل ال�ضعور باأن كل �ضيء �ضلبي.

متى يكون الهاتف الذكي �ضارا بال�ضحة؟


