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نوع من التوابل يق�شي على دهون البطن احل�شوية
�صحة  على  خطورة  بـ"احل�صوية"  تعرف  التي  البطن  دهــون  ت�صكل 
درا�صة  اأن  اإال  الـــدم،  �ــصــارة يف جمــرى  مــواد  لكونها تطلق  االإنــ�ــصــان، 

حديثة ك�صفت تاأثريا فعاال لنوع من التوابل يف الق�صاء عليها.
تغطي  حــيــث  الــبــطــن،  جتــويــف  يف  "احل�صوية"  الــدهــون  وتتمو�صع 
االأع�صاء احليوي مثل الكبد، وتعيق عملها، كما اأنها تبث مواد �صارة 

يف الدم مبا ميكن اأن يزيد من خطر االإ�صابة بنوبة قلبية.
واتباع  الريا�صة  مبمار�صة  الدهون  هــذه  لتخفيف  ين�صح  ما  وغالبا 
نظام غذائي �صحي، اإال اأن درا�صة اأجراها باحثون يف جامعة "كيوتو" 
اليابانية، ك�صفت عن دور الهيل االأ�صود "احلبهان االأ�صود" يف حرقها.
فاإن  "نيوتريانت�س"،  جملة  يف  نتائجها  ن�صرت  التي  الدرا�صة  ووفــق 
تناول الهيل االأ�صود، ولي�س االأخ�صر، ي�صاعد يف تخلي�س اجل�صم من 
الدهون التي ترتاكم يف منطقة البطن. واأ�صار الباحثون اإىل احتواء 
واأحما�س فينولية و�صتريول، وكلها  االأ�صود على زيوت طيارة  الهيل 
اإك�صربي�س"  "ديلي  �صحيفة  نقلت  ح�صبما  الدهون،  حرق  يف  ت�صاعد 
باحثوها  اأخ�صع  بعدما  لنتائجها  الــدرا�ــصــة  وتو�صلت  الربيطانية. 
 8 ملــدة  والــدهــون  الكربوهيدرات  عــايل  لنظام غذائي  فئران جتــارب 

اأ�صابيع، االأمر الذي رفع من ن�صبة الدهون احل�صوية لديها.

اأدوية التهاب املفا�شل تقلل من فعالية اللقاحات
باأن  االأمريكية،  املفا�صل  التهاب  موؤ�ص�صة  اأجرته  جديد  بحث  اأظهر 

بع�س اأدوية التهاب املفا�صل قد تقلل من قعالية لقاحات كورونا.
ا مت تطعيمهم بالكامل ويتناولون  اأجريت الدرا�صة على 133 �صخ�صً
االأدوية املثبطة للمناعة، وتبني اأن م�صتويات االأج�صام امل�صادة لديهم 
وقدرتهم على حتييد الفريو�س كانت اأقل بثالث مرات من االأ�صخا�س 

الذين ال يتناولون هذه االأدوية.
وقــــال الــدكــتــور ديــفــيــد كــــارب، رئــيــ�ــس الــكــلــيــة االأمــريــكــيــة الأمرا�س 
الروماتيزم: "اأن�صح املر�صى الذين يعانون من م�صاكل يف املناعة ومن 
الروماتيزم، اأن يتلقوا اجلرعة املُعززة الثالثة من اللقاح، وخا�صة اإذا 

كانوا يخ�صعون للعالج ببع�س االأدوية امل�صادة للروماتيزم"
واأكد الباحثون على اأنه ال يوجد اأدلة حتى االآن على اأن تلقي مر�صى 
الروماتيزم جرعة ثالثة اأو رابعة من اللقاحات امل�صادة لكورونا، له اأي 
تاأثريات �صلبية على �صحتهم. ويف الوقت نف�صه، �صدد االأطباء على اأن 
يتم اأخذ اجلرعة الثالثة اأو الرابعة املُعززة، من نوع لقاح واحد، فمثاًل 
اإذا مت اأخذ اجلرعتني االأوىل والثانية من لقاح فايزر، فيجب اأن تكون 

اجلرعات املعززة من لقاح فايزر اأي�صاً.

بخطوات ب�شيطة.. تخل�ص من اإدمان الهاتف املحمول
تبقي  بحيث  بها  املرتبطة  والتطبيقات  الــذكــيــة  الــهــواتــف  �صممت 
من  التخل�س  ميكن  اأنــه  اإال  بها،  تــام  ارتــبــاط  حالة  يف  م�صتخدميها 

االأجهزة. اإعدادات  على  ب�صيطة  "اإدمانها" بتعديالت 
امل�صتخدم  يق�صيه  الــذي  الــوقــت  مــقــدار  تتبع  على  الــهــواتــف  وتعمل 
املــ�ــصــتــغــرق على  الـــزمـــن  اإىل  بـــاالإ�ـــصـــافـــة  �ــصــا�ــصــتــه،  بــالــتــحــديــق يف 

التطبيقات.
وتكمن اأوىل خطوات التخل�س من "اإدمان الهواتف" مبعرفة الوقت 
اإىل  بالذهاب  اكت�صافه  ت�صتطيع  الــذي  جــهــازك،  على  تق�صيه  الــذي 
والرقابة  الرقمية  "الرفاهية  اختيار  ثم  ومــن  "االإعدادات"  قائمة 

االأبوية"، بالن�صبة للهواتف العاملة بنظام الت�صغيل "اآندرويد".
قائمة  فتح  عليهم  فيجب  "اآيفون"،  هواتف  مل�صتخدمي  بالن�صبة  اأما 
كافة  "م�صاهدة  وبعدها  ال�صا�صة"،  "وقت  ثم  ومــن  "االإعدادات"، 
الهاتف،  على  امل�صتخدم  ن�صاط  بياين عن  ر�صم  �صيظهر  الن�صاطات". 
ومتو�صط الوقت اليومي الذي يق�صى على التطبيقات، واملرات التي 
فتح بها الهاتف. اإال اأن �صركة "اأبل" و�صعت يف هواتف "اآيفون" ميزة 
من �صاأنها و�صع قيود على ا�صتخدام اجلهاز اإال عند ال�صرورة، وميكن 
"االإعدادات" اخرت  قائمة  مــن   - الــتــايل:  باتباع  املــيــزة  هــذه  تفعيل 
"متابعة"  ال�صا�صة". - اخرت  "تفعيل زمن  ال�صا�صة"، ومن ثم  "زمن 
وانقر "هاتفي". - انقر على "اإيقاف" اأو Downtime، ومن ثم 
"تخطيط"، ليتاح خيار انتقاء الزمن املراد. - ميكن اختيار "كل يوم" 

اأو "تعديل االأيام"، و�صبط اأوقات البدء واالإغالق.
املـــكـــاملـــات والر�صائل  �ــصــتــتــوفــر فــقــط  املـــيـــزة،  تــفــعــيــل هــــذه  وبــفــ�ــصــل 

والتطبيقات التي تختار ال�صماح بها اأثناء فرتة التوقف.
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�شاللة فرعية من اأوميكرون.. 
موؤ�شرات اأولية تك�شف تاأثريه

قبل يومني، ر�صدت وكالة االأمن ال�صحي يف بريطانيا ما قالت اإنها �صاللة 
فرعية من املتحور اجلديد "اأوميكرون"، الذي يعرفه بقدرته الكبرية على 

االنتقال والتف�صي.
وتقول ال�صلطات الربيطانية اإن املتحور اجلديد قيد الدرا�صة، م�صرية اإىل 

اأنه قد يتف�صى على نطاق اأو�صع، واأطلقت عليه ا�صم "بي اإي.2".
اإىل  واأر�صلت  الفلبني  املحتور اجلديد يف  االأوىل من  الت�صل�صالت  ور�صدت 

من�صة "GISAID"، التي ت�صكل حيزا مفتوحا جليانات الفريو�صات.
وكانت معظم العينات املر�صلة من املتحور الفرعي من الدمنارك، واأبلغت 
حالة   181 بنحو  ال�صويد  تليها  املتحور،  هذا  عينة من   530 عن  الهند 

و�صنغافورة بـ127 حالة.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية اإنها ت�صنف "اأوميكرون" باعتبار اأنه متحور 

مثري للقلق، وال متيز يف هذه بينه وبني ال�صاللة الفرعية.
ومع ذلك، ال تزال ال�صاللة الفرعية تخ�صع للمراقبة الدقيقة من جانب 
وباء  تف�صي  على  ظــهــورهــا  يــوؤثــر  اأن  ميكن  كــان  اإذا  مــا  لتحديد  العلماء، 
كورونا. وقالت امل�صوؤولة يف وكالة االأمن ال�صحي يف بريطانيا، مريا ت�صاند، 
اإنه من طبيعة الفريو�صات اأن تتغري وتتحور، لذلك من املتوقع اأن تظهر 
متحورت جديدة مع ا�صتمرار الوباء. واأ�صافت: "حتى االآن، ال توجد اأدلة 
اأكرث خطورة  اإ�صابة  ت�صبب  الفرعية  ال�صاللة  كانت  اإذا  كافية لتحديد ما 
توا�صل  الوكالة  اأن  اإىل  م�صرية  حمدودة"،  البيانات  لكن  اأوميكرون،  من 

التحقيق يف االأمر، وفق "رويرتز". 

طريقة لتح�شري ب�شكويت 
اأوريو يف 3 دقائق

التوا�صل  موقع  م�صتخدمي  اأحــد  �صارك 
االجتماعي تيك توك مقطع فيديو ي�صرح 
ب�صكويت  لتح�صري  ب�صيطة  و�صفة  فيه 
اأوريو املقلي با�صتخدام 4 مكونات فقط. 
مقطع  يف  الو�صفة  حمد  ح�صن  و�ــصــارك 
 4.2 مــن  اأكــرث  االآن  حتى  ح�صد  فيديو 
ال�صهرية  �صفحته  على  م�صاهدة،  مليون 
 Hassan Eats تـــــوك  تـــيـــك  عـــلـــى 
من  املــنــزيل  الطاهي  ي�صنع  املقطع،  ويف 
الـــواليـــات املــتــحــدة االأوريــــــو املــخــفــوق يف 
واحلليب  الــفــطــائــر  مـــزيـــج  مـــع  مـــقـــالة 
وال�صكر البودرة والب�صكويت، وال ت�صتغرق 
دقائق  ثــالث  �صوى  املمتعة  الوجبة  هــذه 
يعانون  ملن  مثالية  يجعلها  مما  خلبزها، 
اأو بــعــد تــنــاول وجبة  مــن �ــصــيــق الــوقــت 
خفيفة يف امل�صاء. ويبداأ ح�صن بخلط مزيج 
البان كيك مع حوايل ن�صف كوب حليب 
لــعــمــل خــلــيــط كــثــيــف، ثــم يــقــوم بتغطية 
االأوريــو يف اخلليط ثم و�صعها يف املقالة 
الــهــوائــيــة ملـــدة ثـــالث دقــائــق عــنــد 390 
مئوية(.  درجة   200( فهرنهايت  درجة 
وبعد ثــالث دقــائــق، تخرج االأوريـــو بلون 
بر�س  الو�صفة  ح�صن  وينتهي  ذهبي  بني 

ال�صكر البودرة على الوجه.

عدوى �شائعة قد تكون حمفزا 
ملر�ص الت�شلب املتعدد! �ص 23

ما عالقة ال�شوكوالتة 
بال�شداع الن�شفي!

يــعــاين الكثري مــن االأ�ــصــخــا�ــس مــن الــ�ــصــداع الن�صفي، والـــذي قــد يكون 
م�صدر اإزعاج للبع�س، ما يعيقهم عن اأداء املهام اليومية وممار�صة حياتهم 
الطبيعية ب�صبب �صدة االأمل، ويواجه ما يقرب من مليار �صخ�س من نوبات 

هذا الداء، مما يجعله ثالث اأكرث االأمرا�س �صيوعاً يف العامل.
الغذائي  والنظام  الطعام  اأن  اإىل  احلديثة  واالأبــحــاث  الــدرا�ــصــات  وت�صري 
يلعبان دورا يف ال�صداع الن�صفي، وقد ي�صاعد اإجراء تغيريات على نظامك 

الغذائي يف منع نوبات من ال�صداع الن�صفي اأو تقليل تواترها.
 2020 عــام   "Nutrients" العلمية  باملجلة  ُنــ�ــصــرت  مــراجــعــة  ويف 
حقق الباحثون يف ادعاءات املر�صى باأن ال�صوكوالتة هي ال�صبب الرئي�صي 

لل�صداع الن�صفي من خالل فح�س �صل�صلة من الدرا�صات ال�صابقة.
لل�صداع  املبا�صر  ال�صبب  هي  ال�صوكوالتة  كون  على  الدليل  يكن  مل  فيما 
قويا مبا يكفي لتحديده ب�صكل قاطع. ومع ذلك يعتقد اخلرباء اأن بع�س 
املكونات يف ال�صوكوالتة كالكافيني ميكن اأن تكون عاماًل م�صاهماً، وذلك 

ح�صبما ذكرت جملة " healthdigest" التي تهتم باأخبار ال�صحة.

ملاذا القهوة؟
املن�صطات  اأكــــرث  مــن  واحــــدة  الــقــهــوة  اإن  الــعــلــمــاء  يــقــول 
اأكرث من  ا�صتهالًكا عاملياً، وحتتوي على مزيج معقد من 
يف  )مبا  الفينولية  املركبات  مثل  كيميائية  مادة   1000
ذلك حم�س الكلوروجينيك( ،والتي تنتج مواد الكاتيكني، 

والكافيني، والفريوليك، واأحما�س الكوماريك.
ــــواد اآثــــار مــفــيــدة واأخـــــرى �ــصــارة على  قــد تــكــون لــهــذه امل
اإح�صائي �صلبي  ارتباط  االإبــالغ عن وجود  اإذ مت  ال�صحة، 

بني ا�صتهالك القهوة وحدوث بع�س اأنواع ال�صرطان.
وفيما �صبق كانت العالقة بني ا�صتهالك القهوة و�صرطان 
بطانة الرحم غري وا�صحة، وكان من ال�صائع اأّن ا�صتهالك 
القهوة لديه القدرة على تقليل خماطر االإ�صابة ب�صرطان 

بطانة الرحم.
الدرا�صة اجلديدة اأزالت هذا الغمو�س الذي اكتنف عالقة 
اإذ ا�صتملت جهود الباحثني على  القهوة ب�صرطان الرحم، 
 10 نحو  ت�صمنت  القهوة  تناول  درا�صة حول   24 حتليل 

اآالف حالة جديدة اأ�صيبت ب�صرطان بطانة الرحم.
للقهوة  ا�صتهالكاً  االأكرث  االأ�صخا�س  اأّن  العلماء  واكت�صف 
لالإ�صابة  بــاملــئــة   29 بن�صبة  اأقــــل  نــ�ــصــبــي  خــطــر  لــديــهــم 

ب�صرطان بطانة الرحم مقارنة باأولئك االأقل ا�صتهالكاً.

املخاطر والوقاية
بح�صب ما اأفادت الدرا�صة فاإن �صرطان بطانة الرحم ُيعّد 
اأحد اأكرث االأورام اخلبيثة الن�صائية �صيوًعا يف جميع اأنحاء 
األف   100 لكل   12.9 يبلغ معدل حدوثه  العامل، حيث 

امراأة، ومعدل وفيات يقدر بـ2.4 لكل 100 األف امراأة.
االأورام اخلبيثة  اأكـــرث  ثـــاين  ُيــعــد  الــنــامــيــة،  الــبــلــدان  ويف 
الن�صائية �صيوًعا، حيث يبلغ معدل حدوثه 5.9 حالة لكل 
حالة   1.7 الوفيات  معدل  يبلغ  بينما  امراأة،  األف   100

لكل 100 األف امراأة.

للتعر�س  تــوؤدي  التي  االأ�صباب  وت�صمل 
الرحم  بـــطـــانـــة  بـــ�ـــصـــرطـــان  لـــالإ�ـــصـــابـــة 
لهرمون  االأمـــــــــد  طــــويــــل  ـــعـــر�ـــس  ـــت ال
وداء  وال�صمنة،  الــزائــد  االأ�ــصــرتوجــني 

بينما  الــدم،  �صغط  وارتــفــاع  ال�صكري 
الوقائية:  الـــعـــوامـــل  اأهـــــم  تــ�ــصــمــل 
الن�صاط البدين، وتناول االأ�صربين 
الغذائية  الـــــعـــــادات  جــــانــــب  اإىل 

ال�صليمة.
حاجة  ثمة  اأن  الــبــاحــثــون  ويـــرى 
الدرا�صات  مـــن  املـــزيـــد  الإجــــــراء 

العينة  حجم  يف  تتو�صع  الــتــي 
اإجراء  يتم  الــذيــن  )املــر�ــصــى 

الدرا�صة عليهم(، للح�صول 
على مزيد من املعلومات 

�صرب  فــــوائــــد  بـــ�ـــصـــاأن 
يتعلق  فيما  الــقــهــوة 

بــخــطــر االإ�ـــصـــابـــة 
بطانة  بـــ�ـــصـــرطـــان 

الرحم.

فح�ص ب�سيط  يتيح ك�سف �سرطان بطانة الرحم
اأنهم جنحوا يف ر�صد �صرطان  اأعلن باحثون بريطانيون، 
بطانة الرحم من خالل فح�س بول ب�صيط، يف خيار اأقل 

اإيالماً من الفحو�س املعتمدة حاليا لهذه الغاية.
وحاليا، يجري ت�صخي�س هذا املر�س لدى الن�صاء باالعتماد 
اأي �صحب عينة خاليا من داخل الرحم، مما  على خزعة 
يتطلب اأحيانا اإدخال تل�صكوب رفيع. وتت�صبب هذه التقنية 
باأمل لدى الن�صاء، كما يتعني على 31 باملئة من املري�صات 
اآالم  اأو  تقنية  ب�صبب م�صكالت  ثانية،  الفح�س مرة  اإعــادة 

مربحة حتول دون اإمتام الفح�س.
"نيت�صر  جملة  ن�صرتها  الــتــي  الــدرا�ــصــة  وبــّيــنــت 
اأن  بر�س"  "فران�س  وكالة  ونقلتها  كومونيكي�صنز"، 
بن�صبة  �صحيح  بت�صخي�س  �صمح  اجلديد  النظام  هــذا 
ن�صاء كّن يعانني فعال من �صرطان  باملئة لدى   91.7
عنق  �صرطان  وهــو مر�س خمتلف عن  الــرحــم،  بطانة 
ُيعرف  ب�صيط  مــن خــالل فح�س  ُير�صد  الــذي  الــرحــم 

بلطاخة باب الرحم.
بطانة  �صرطان  يعانني  يكّن  مل  اللواتي  الن�صاء  ولــدى 
ال�صلبي  الت�صخي�س  يف  فعالية  الفح�س  بــنّي  الــرحــم، 

بن�صبة 88.9 باملئة.
على  امل�صرفة  كرو�صبي  اإميــا  اجلامعية  االأ�صتاذة  وقالت 
الدرا�صة يف بيان اإن "نتائجنا تظهر اإمكان ر�صد اخلاليا 
ال�صرطانية يف الرحم من خالل حتليل جمهري للبول 

والعينات املهبلية".
"فرز  تــتــيــح  قـــد  الــطــريــقــة  هــــذه  اأن  اإىل  واأ�ــــصــــارت 
ب�صرطان  اإ�ــصــابــتــهــم  يف  ُي�صتبه  الــذيــن  االأ�ــصــخــا�ــس 
اأكرث تعمقا يف  اإخ�صاعهم لفحو�س  اأجل  الرحم"، من 

حال ت�صجيل نتيجة اإيجابية.
�صلبيا  ت�صخي�صا  يظهرن  اللواتي  الن�صاء  "اأما  وتابعت: 
فيمكن تطمينهن من دون احلاجة التباع م�صارات مزعجة 

واقتحامية ومقلقة ومكلفة".
ولفتت االأ�صتاذة اجلامعية يف علم االأورام الن�صائية اإىل اأن 
هذه الدرا�صة "الواعدة" التي تناولت حتى ال�صاعة 216 
باإ�صابتهن  يعرفن  اأو  ي�صتبهن  كــّن   103 بينهّن  امـــراأة 

ب�صرطان الرحم، يجب "تاأكيدها يف اإطار درا�صة اأو�صع".
ال�صرطانات االأكرث  الرحم �صاد�س  وُيعترب �صرطان بطانة 
�صيوعاً لدى الن�صاء مع حالة 382 األف اإ�صابة م�صخ�صة 
جديدة و89900 وفاة ناجمة عن املر�س يف العامل عام 

.2018

وفاة موؤلف الق�ش�ص 
امل�شورة جان ميزيري

امل�صورة  الــقــ�ــصــ�ــس  مـــوؤلـــف  تــــويف 
ميزيري،  كـــلـــود  جـــــان  الــفــرنــ�ــصــي 
"فالرييان  �صل�صلة  مــوؤلــفــي  اأحـــد 
االأحد،  ال�صبت  ليل  لوريلني"،  اإيه 
الن�صر  دار  اأعـــلـــنـــت  مــــا  بــحــ�ــصــب 

بر�س. فران�س  "دارغو" لوكالة 
"ببالغ  بــيــان  يف  "دارغو"  وقــالــت 
احلـــــزن، عــلــمــنــا بـــوفـــاة جـــان كلود 
الــثــاين- كــانــون   23 ليل  ميزيري 
يناير 2022 عن عمر 83 عاًما". 
ميزيري  ا�ــصــم  "يرتبط  واأ�ــصــافــت 
ولوريلني  فــالــرييــان  ب�صخ�صيَتي 
ابتكارهما  يف  �ــــصــــارك  الــــلــــذيــــن 
عاًما   50 مـــن  الأكــــرث  ور�ــصــمــهــمــا 
جنبا اإىل جنب مع كاتب ال�صيناريو 
و�صديقه القدمي بيار كري�صتان". 
وميزيري الذي تاأثر به العديد من 
ال�صخ�صيات  اإحـــدى  هــو  املــوؤلــفــني، 
الق�ص�س  �ــصــلــ�ــصــلــة  يف  الــــــبــــــارزة 
البلجيكية  الــفــرنــ�ــصــيــة  املـــ�ـــصـــورة 
هذه، مع ميل اإىل اخليال العلمي. 
وعمل اأي�صا يف الر�صم التو�صيحي 
وال�صينما  الفوتوغرايف  والت�صوير 
"دارغو"  دار  وعّلقت  والتلفزيون. 
و�صخ�صيته  طــاقــتــه  "اإن  قــائــلــة 
القوية واأعماله اخلريية وب�صاطته 
وبــهــجــة حــيــاتــه وفــ�ــصــولــه، جعلته 
ا له قيمته وحمبوبا جدا". �صخ�صً

وفاة امل�شمم تيريي 
موغلر عن 73 عاما 

تويف امل�صمم الفرن�صي تيريي موغلر 
الثمانينات،  يف  املــو�ــصــة  قـــاد  الــــذي 
"الأ�صباب  عـــامـــا   73 عــــن  االأحـــــــد 
ملحقه  اأعـــلـــن  مـــا  وفــــق  طبيعية" 
الـــ�ـــصـــحـــايف جـــــان بــابــتــيــ�ــصــت روجــــو 
بيان  ون�صر  بــر�ــس.  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة 
في�صبوك  يف  الر�صمي  احل�صاب  على 
بحزن  "نبلغكم  فيه  جــاء  للم�صمم 
�صديد بوفاة ال�صيد مانفريد تيريي 
الــثــاين- كــانــون   23 االأحـــد  موغلر 

"فلرتقد  واأ�ــصــاف   "2022 يناير 
روحه ب�صالم".

واأ�صار بابتي�صت روجو اإىل اأن م�صمم 
االأزيـــــاء الــكــبــري كـــان ال تــــزال لديه 
يعلن  اأن  املــقــرر  مــن  وكـــان  م�صاريع 
يف  اجلــديــدة  التعاونات  مــن  العديد 

بداية االأ�صبوع.
و�ـــصـــل تـــيـــريي مـــوغـــلـــر املــــولــــود يف 
االأول- كــــانــــون  يف  �ـــصـــرتا�ـــصـــبـــورغ 
يف  بــاريــ�ــس  اإىل   ،1948 ديــ�ــصــمــرب 
ــاأ عالمته  اأنــ�ــص �ــصــن الــعــ�ــصــريــن، ثـــم 
التجارية اخلا�صة "كافيه دو باري" 
يوؤ�ص�س  اأن  قــبــل   1973 الـــعـــام  يف 
ذلك  بــعــد  موغلر"  "تيريي  �ــصــركــة 
بعام. وقد فر�صت ت�صاميمه املنظمة 
عامل  يف  ب�صرعة  نف�صها  واملــتــطــورة 

فائدة �شحرية.. هكذا حتمي 
القهوة الن�شاء من املر�ص ال�شر�ص

ك�سف علماء يف درا�سة جديدة، ُن�سرتها جملة "اأبحاث اأمرا�ص الن�ساء والتوليد"، 
اأّن للقهوة القدرة على احلّد من خماطر الإ�سابة ب�سرطان بطانة الرحم.

توفر  قد  الكافيني  على  املحتوية  القهوة  فاإن  الدرا�سة،  وبح�سب 
من  للحماية  الكافيني،  منزوعة  القهوة  من  اأف�سل  حماية 

�سرطان الرحم.
ن بطانة  ويبداأ معظم �سرطان الرحم يف طبقة اخلاليا التي ُتكوِّ

يف  تتكون  اأن  ميكن  ال�سرطان  من  اأخ��رى  اأن��واع  وهناك  الرحم، 
�سيوًعا بكثري من  اأقل  لكنها  الرحم،  �ساركوما  الرحم، ومن �سمنها 

�سرطان بطانة الرحم.
وغالًبا ما ُيكَت�سف �سرطان بطانة الرحم يف مرحلة مبكرة؛ كونه يت�سبب يف 

ا�ستئ�سال  يكون  ما  فغالًبا  مبكًرا،  ُاكت�سف  واإذا  طبيعي،  غري  ِمهبلي  نزيف 
ملوقع  وفقًا  الرحم،  بطانة  �سرطان  من  ال�سايف  الأمر  هو  ا  جراحيًّ الرحم 

كلينك" الطبي. "مايو 



22

�ش�ؤون حملية

انطالق اأ�شبوع ال�شلع الزراعية امل�شتدامة املاليزي يف اإك�شبو 2020 دبي

ا�شتعرا�شات زاخرة باالألوان تتوج احتفال اليوم الوطني لكمبوديا يف اإك�شبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

دبي"،   2020 "اإك�صبو  يف  املاليزي  اجلناح  اأعلن 
اإطالق فعاليات اأ�صبوع ال�صلع الزراعية امل�صتدامة 
املاليزي "ال�صلع الزراعية غري الغذائية"، ر�صمياً، 
يناير   29 اإىل   23 الــفــرتة  الــذي ي�صتمر خــالل 
اجلاري. وجرت مرا�صم االإطالق بح�صور  معايل 
الزراعية  ال�صناعات  الدين"، وزيرة  "زريدة قمر 

وال�صلع يف حكومة ماليزيا.
قمر  "زريدة  مـــعـــايل  قـــالـــت  املــنــا�ــصــبــة،  ـــهـــذه  وب
اأحـــد  الـــزراعـــيـــة  الــ�ــصــلــع  قـــطـــاع  "يعد  الدين": 
ماليزيا،  يف  الــرئــيــ�ــصــيــة  االقــتــ�ــصــاديــة  املــحــركــات 
حيث ي�صاهم ب�صكل ملحوظ يف دعم الناجت املحلي 
الت�صدير،  الــوطــنــي، وزيــــادة عــائــدات  االإجــمــايل 
التجارية،  والفر�س  الوظائف  من  املزيد  وخلق 
اأ�صحاب  معي�صة  االرتقاء مبعايري  اإىل  باالإ�صافة 
احليازات ال�صغرية. ول�صنوات عديدة، لعب قطاع 
الفقر يف  تقليل  الزراعية دوراً حمورياً يف  ال�صلع 

ماليزيا". 
واأ�صافت معاليها: "ومن منطلق ادراكها للطلب 
تفخر  امل�صتدامة،  الــزراعــيــة  ال�صلع  على  العاملي 
املاليزية  وال�صلع"  الزراعية  ال�صناعات  "وزارة 
)MPIC(، ب�صفتها ال�صريك البالتيني للجناح 
املاليزي يف اإك�صبو 2020 دبي، با�صتعرا�س رحلة 

ال�صلع  قطاع  جتاه  ومبادراتها  وجهودها  ماليزيا 
الزراعية امل�صتدامة". 

امل�صتدامة  الزراعية  ال�صلع  معر�س  خــالل  ومــن 
اأن  الــــوزارة  تــاأمــل  امل�صاحبة،  الفعاليات  وقائمة 
جانب  اإىل  مــالــيــزيــا،  يف  الــزراعــيــة  لل�صلع  تـــروج 
فيها  تدمج  التي  الطريقة  على  ال�صوء  ت�صليط 
املــتــحــدة مع  لـــالأمم  املــ�ــصــتــدامــة  التنمية  اأهــــداف 
االأرا�ـــصـــي  واإدارة  تــطــويــر  وعــمــلــيــات  �ــصــيــا�ــصــات 

الزراعية يف ماليزيا. 
الزراعية  الــ�ــصــلــع  اأ�ــصــبــوع  الــــــوزارة  وتــ�ــصــتــ�ــصــيــف 
امل�صتدامة )ال�صلع الزراعية غري الغذائية(، كجزء 
االأ�صابيع  �صمن  خ�صي�صاً  امل�صممة  الربامج  من 
املــو�ــصــوعــيــة لــلــتــجــارة واالأعـــمـــال الــبــالــغ عددها 
اجلناح  ينظمها  الــتــي  اأ�ــصــبــوعــاً،   26 االإجـــمـــايل 
تدير  حــيــث  دبــــي.   2020 اإكــ�ــصــبــو  يف  املــالــيــزي 
احلدث معايل وزيرة ال�صناعات الزراعية وال�صلع 

يف ماليزيا، زريدة قمر الدين. 
ــــبــــوع اإطـــــالق  ومـــــن بــــني اأبــــــــرز فـــعـــالـــيـــات االأ�ــــص
املطاط"  ملنتجات  املاليزي  االفرتا�صي  "املعر�س 
تعمل  افرتا�صية  من�صة  وهــو   ،)MaRViS(
عــلــى تــيــ�ــصــري عــقــد الـــ�ـــصـــراكـــات الـــتـــجـــاريـــة عرب 
الــدولــيــني وم�صنعي  املــ�ــصــرتيــن  بـــني  االنـــرتنـــت 
جمل�س  خالل  من  املاليزيني  املطاطية  املنتجات 
املطاط املاليزي، و TimbeReality، من�صة 
ملجل�س  التابعة  املتخ�ص�صة  االفــرتا�ــصــي  الــواقــع 
املــطــاط املــالــيــزي، الــتــي تــقــوم بــعــر�ــس منتجات 

و"منتدى  ماليزيا،  يف  م�صنوعة  واأثـــاث  اأخ�صاب 
املطاط  هــيــئــة  تنظمه  الــــذي   "2022 املــطــاط 
 "2022 املــالــيــزي  اخل�صب  و"اإك�صبو  املــالــيــزيــة، 
املاليزية.  االأخــ�ــصــاب  �صناعة  هيئة  تنظمه  الــذي 
و�ــصــتــ�ــصــهــد مــعــايل الـــوزيـــرة اأيــ�ــصــاً تــوقــيــع اأربـــع 
االأخ�صاب  قطاع  يف  منها  ثالثة  تفاهم،  مذكرات 

وواحدة �صمن قطاع جتارة نبتة الكناف. 
وال�صلع"  الــزراعــيــة  الــ�ــصــنــاعــات  "وزارة  واأعــــدت 
والوكاالت التابعة لها خالل هذا االأ�صبوع قائمة 

املاليزي، مثل  املثرية لزوار اجلناح  االأن�صطة  من 
فــنــون الــطــالء الــالتــكــ�ــصــي الــتــفــاعــلــي، وعرو�س 
خ�صب الــعــود الــهــنــدي، وا�ــصــتــعــرا�ــس قــوالــب من 
الــطــني املــطــاطــي، وعـــرو�ـــس نــبــتــة الــكــنــاف، اإىل 
الكناف  نبتة  حـــوارات خا�صة حــول  اإقــامــة  جانب 
املاليزية  االعتماد  و�صهادة  واالأخ�صاب  املاليزية، 

اخلا�صة باملنتجات اخل�صبية امل�صتدامة.
وعلى الرغم من املناخ االقت�صادي ال�صعب عاملياً، 
اأدائها  ماليزيا  يف  الزراعية  ال�صلع  جتارة  توا�صل 

نوفمرب  اإىل  يناير  مــن  الــفــرتة  وخـــالل  اجلــيــد. 
املاليزي  الزراعية  ال�صلع  قطاع  �صاهم   ،2021
مليار   189.5 بلغت  ت�صدير  عــائــدات  باإجمايل 
ريــنــغــيــت مــالــيــزي يف االقــتــ�ــصــاد املـــالـــيـــزي. وقد 
جتاوزت هذه القيمة اإجمايل االإيرادات الت�صديرية 
امل�صجلة يف عام 2020 والتي بلغت 152 مليار 
�صتوا�صل  لــذلــك،  وكــنــتــيــجــة  مــالــيــزي.  ريــنــغــيــت 
"وزارة ال�صناعات الزراعية وال�صلع" رفع م�صتوى 
اأهمية  وم�صاركة  التوا�صل  ج�صور  وبناء  الوعي، 

امل�صتدامة  الزراعية  لل�صلع  الرتويج  يف  جهودها 
دبــــي.  وجدير   2020 اإكــ�ــصــبــو  خـــالل مــعــر�ــس 
واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  اأن  بالذكر 
اإك�صبو  املاليزية تقود م�صاركة اجلناح املاليزي يف 
للتكنولوجيا  املاليزية  املوؤ�ص�صة  دبي، مع   2020
املنفذة.  الوكالة  ب�صفتها  املناخ،  وتغري  اخل�صراء 
غري  الزراعية  ال�صلع  على  االأ�صبوع  يركز  و�صوف 
ونبات  واالأخ�صاب  كاملطاط  ماليزيا  يف  الغذائية 

الكناف.

•• دبي– الفجر

احــتــفــلــت ممــلــكــة كــمــبــوديــا بــيــومــهــا الــوطــنــي يف 
من  �صل�صلة  تــقــدمي  عــرب  دبـــي   2020 اإكــ�ــصــبــو 
اال�صتعرا�صات الكال�صيكية التقليدية يف كمبوديا 
والتي  عليها،  يطلق  كما  الذهبية"  اأو"االأر�س 
التزامها  عـــن  اأيــ�ــصــا  االحـــتـــفـــال  خــــالل  عــــربت 

بالتنمية امل�صتدامة.
 جاء ذلك بعد اإقامة املرا�صم الر�صمية لرفع العلم 
من�صة  على  للدولتني  الوطني  الن�صيد  وعــزف 
االأمم يف �صاحة الو�صل، القلب الناب�س الإك�صبو 

2020 دبي. وت�صمنت الفعاليات الثقافية التي 
نظمت على هام�س االحتفال، تقدمي ا�صتعرا�س 
دان�س"،  وي�صز  "بي�صت  االأمنيات  اأف�صل  رق�صة 
ملباركة  تــهــدف  تقليدية  كمبودية  رق�صة  وهــي 
وكبار  والروؤ�صاء  وامللوك  االأ�صر احلاكمة  اأع�صاء 
املــ�ــصــوؤولــني عــنــد زيــارتــهــم لــكــمــبــوديــا، يف لفتة 
امل�صياف، كما مت تقدمي  ال�صعب  طيبة من هذا 
اإحدى املالحم  "رامايانا" امل�صتوحاة من  رق�صة 

ال�صن�صكريتية.
الزيودي،  اأحمد  بن  ثــاين  الدكتور  معايل  وكــان 
اخلـــارجـــيـــة، يف مقدمة  لــلــتــجــارة  دولـــــة  وزيـــــر 

التجارة،  وزير  �صورا�صاك،  بان  معايل  م�صتقبلي 
واملفو�س العام لكمبوديا يف اإك�صبو 2020 دبي.

جناح  الزيودي:"يدمج  الــدكــتــور  مــعــايل  وقـــال 
والتنمية  الــقــدميــة  الــثــقــافــات  بــني  مــا  كمبوديا 
ــارة هذا  املــ�ــصــتــدامــة، حــيــث يــقــدم تـــاريـــخ وحــ�ــص
ال�صعب الطيب، فيما ي�صتعر�س يف الوقت نف�صه 
النظام البيئي الطبيعي الفريد الذي تتمتع به 

البالد، وتطورها الزراعي".
 واأ�صاف: "تفتخر دولة االإمارات العربية املتحدة 
بالعالقة التي تربطها بكمبوديا، والتي ازدهرت 
ال�صنوات، ونحن  اأكــرث من �صعيد على مر  على 

ناأمل باأن نتمكن من البناء على عالقات ال�صراكة 
القائمة بالفعل بني دولتينا، وا�صتك�صاف الفر�س 
القطاعات  املعرفة حول  وتبادل  للتعاون  املتاحة 
وال�صياحة  كــالــزراعــة  املــ�ــصــرتك،  االهــتــمــام  ذات 

وتطوير البنية التحتية".
وقال معايل بان �صورا�صاك: "اإن مملكة كمبوديا 
هـــي اأر�ــــــس �ــصــوفــانــافــوم الـــقـــدميـــة اأو االأر�ـــــس 
بثقافة  وتتمتع  اآ�صيا،  �صرق  جنوب  يف  الذهبية 
عميقة،  تاريخية  جــذور  ذات  مــزدهــرة  وح�صارة 
املعابد  يف  العظيم  الـــرتاث  هــذا  تخليد  مت  وقــد 
القدمية ال�صهرية مثل معبد اأنغكور وات، وعرب 

يف  وكــذلــك  بــاحلــيــاة،  الناب�صة  وثقافتنا  فنوننا 
ال�صائحني  تلهم  التي  اجلذابة  الطبيعية  بيئتنا 

وجتذبهم من جميع اأنحاء العامل."
واأ�صاف قائال: "ب�صفتنا اأو�صياء على هذا االإرث، 
االقت�صادية  التنمية  لتحقيق  ي�صعى  بلدنا  فــاإن 
كمبوديا  رئي�صي الختيار  �صبب  وهذا  امل�صتدامة، 
مو�صوع اال�صتدامة مل�صاركتها يف اإك�صبو 2020 
برجال  حـــارا  ترحيبا  اأرحـــب  اأن  اأوّد  وهــنــا  دبـــي، 
االأعــــمــــال واملــ�ــصــتــثــمــريــن والـــ�ـــصـــيـــاح واأدعــــوهــــم 

ال�صتك�صاف جناح كمبوديا اجلميل واجلذاب".
لكمبوديا،  الوطني  اليوم  احتفاالت  تخلل  وقــد 

تتمثل  االإمـــــارات  لــدولــة  ر�صمية  هــديــة  تــقــدمي 
والف�صة،  بالذهب  مطلية  نحا�صية  �صينية  يف 
ــنــعــت يــدويــا بــاالأ�ــصــالــيــب احلــرفــيــة القدمية  �ــصُ

ململكة كمبوديا.
يقع جناح كمبوديا يف منطقة اال�صتدامة، وي�صم 
ثالث مناطق مميزة تتمحور حول ثقافات البالد 
والزراعة،  الطبيعي  البيئي  والــنــظــام  القدمية 
ويوفر كل مو�صوع منها الفر�صة للزوار للتعرف 
على كيفية تعامل هذه اجلوهرة الغنية الواقعة 
يف قــــارة اآ�ــصــيــا مــع مــ�ــصــاألــة اال�ــصــتــدامــة بجدية 

بالغة.

نيوزيالند تقدم عر�شا مفعما باحلياة يف اإك�شبو 2020 دبي

جناح لوك�شمبورغ ينظم اأداء �شوتيا يوحي باأجواء اخلوف 

الفنان جا�شم حممد ُيزين من�شة اليوبيل بروائعه الغنائية

•• دبي– الفجر 

احل�صور،  وتفاعل  والبهجة  باحلركة  مليء  عر�س  يف 
ا�صتعرا�صا مو�صيقيا  ال�صباب  قدمت فرقة متنوعة من 
العجائب"  – اأر�ـــس  ال�صباب  "�صوت  بــعــنــوان  وحــركــيــا 
وهو مقدم من اجلناح النيوزيلندي، واأقيم على م�صرح 
هذا  ويحتفي  دبـــي.   2020 اإك�صبو  يف  ميلينيوم  دبــي 
العاملية  الرق�صات  م�صممة  اإخـــراج  مــن  وهــو  العر�س، 
النجوم  من  عدد  مع  بتعاونها  ال�صهرية  غوبل،  باري�س 
اأريانا  لوبيز،  بيرب، جنيفر  ريهانا، جا�صنت  مثل  الكبار 
غراندي، جانيت جاك�صون ونيكي ميناج، جا�صنت بيرب، 

بالتنوع وال�صباب عرب الغناء والرق�س والدراما، و�صم 
اختارتهم  نيوزيلندا  مــن  وفــتــاة  �صابا  ثالثني  العر�س 
امل�صرح جمموعة من  على خ�صبة  اإليهم  وان�صم  غوبل، 
بتاأدية  الفرقة  وقامت  اخلــربة.  ذوي  ال�صباب  الفنانني 
حركات ا�صتعرا�صية �صريعة على اأحلان مو�صيقى عاملية 
ما"  �صخ�س  مع  اأرق�س  اأن  "اأريد  اأغنية  مثل  و�صهرية 
الأريثا  "االحرتام"  واأغنية  هيو�صنت،  ويتني  للراحلة 
�صيتل،  كييال  للمغنية  اأنا"  "هذا  واأغــنــيــة  فــرانــكــلــني، 
وكذلك اأغنية ملايكل جاك�صون "ال تتوقف حتى تكتفي". 
وتفاعل اجلمهور ب�صكل وا�صح مع العر�س واأداء ال�صباب 

اال�صتعرا�صي، خا�صة عند تاأدية رق�صة الـ"هاكا"

•• دبي– الفجر

اإك�صبو  امل�صارك �صمن فعاليات  لوك�صمبورغ  دولة  نظم جناح 
املتعددة  الو�صائط  تركيب  مــن  �صوتيا  اأداء  دبــي   2020

يــوحــي بــاأجــواء اخلـــوف للفنان بــاتــريــك مــولــر حتــت عنوان 
)ديريفه(، يف الباحة اخلارجية للجناح.

احتفاالت  مـــن  جـــــزءا  الــتــجــريــبــي  الــ�ــصــوتــي  االأداء  �ــصــكــل 
2020 دبي، وت�صمنت  لوك�صمبورغ باليوم الوطني الإك�صبو 

�ــصــوًتــا بــ�ــصــرًيــا واحــــًدا ونــظــام مــعــاجلــة �ــصــوت رقــمــيــا واحدا 
واآلتني. 

كما اأدت الفرقة املو�صيقية عر�صاً �صيقاً ملختارات من ق�صائد 
الفنان غي هيلمينغر.

•• دبي– الفجر

االإمـــاراتـــي جا�صم حممد،  الــعــود  وعـــازف  الفنان  اأحــيــا 
من�صة  م�صرح  خ�صبة  على  مو�صيقيا  حفال  اأم�س  م�صاء 
و�صط  دبـــي،   2020 اإك�صبو  فعاليات  �صمن  اليوبيل، 

ح�صور جماهريي مميز. 
وقدم الفنان االإماراتي جمموعة متنوعة من االأغاين 
بها  ازدانـــت  التي  والوطنية،  والعاطفية  الرومان�صية 
احل�صور،  واإعــجــاب  ا�صتح�صان  ونالت  اليوبيل،  من�صة 
منها: �صلها عايل �صاحب الذوق، عوايف على قلبك يابو 
اأمانة قويل يا مغرور،  قليب �صايف، ال تخترب �صربي، 

�صمارة يا �صمارة م�صكني الغريب وحده.
درا�صته  اأنــهــى  حممد  جا�صم  الفنان  اأن  بالذكر  جدير 
اجلــامــعــيــة يف دولـــة الــكــويــت، حــيــث ح�صل عــلــى درجة 
ثم  املو�صيقية،  للفنون  العايل  املعهد  البكالوريو�س من 
الفن  كلية  العربي من  الغناء  يف  املاج�صتري  درجــة  نال 

والت�صميم بجامعة االأردن.
مــن خالل  الوطنية  اأعــمــال جا�صم حممد  بـــرزت  وقــد 
لدولة  الثقافية  املــهــرجــات  مــن  الــعــديــد  يف  م�صاركته 

االإمارات العربية املتحدة.
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الأول  الو�سف  منذ  الأوق����ات  معظم  يف 
 ،1868 ع��ام  يف   )MS( املتعدد  للت�سلب 
لالإعاقة  املُ��وؤدي  املر�ص  هذا  اأ�سباب  ظلت 

غري موؤكدة.
وهذا  مهمة،  اأنها  على  اجلينات  وُح��ددت 
من  اآخرين  اأف��راد  اأن وجود  ال�سبب يف  هو 
يرتبط  املتعدد  بالت�سلب  م�سابني  العائلة 

بزيادة خطر الإ�سابة باملر�ص.

اأ�صتاذ  مونتغمري،  �صكوت  اأجــراهــا  حديثة  درا�ــصــة  ووجــدت 
فــخــري يف عــلــم االأوبـــئـــة مــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، اأن عدة 
اأنواع من العدوى خالل �صنوات املراهقة مرتبطة مبر�س 

الت�صلب الع�صبي املتعدد بعد �صن الع�صرين. 
مبر�س  امل�صابني  االأ�صخا�س  اإ�صابة  �صبب  هذا  يف�صر  وقد 
التي  الــعــدوى  من  مبزيد  اأي�صا  املتعدد  الع�صبي  الت�صلب 

حتتاج اإىل عالج يف امل�صت�صفى.
واإذا كان هذا هو التف�صري، فلن تكون العدوى عامل خطر 
ولكنها  املتعدد،  الع�صبي  الت�صلب  اإىل حدوث مر�س  يوؤدي 
اأكـــرث عــر�ــصــة لالإ�صابة  الــذيــن هــم  اأولــئــك  فــقــط  �صتحدد 
بالت�صلب املتعدد، على اأي حال. وتفح�س الدرا�صة اجلديدة، 
املن�صورة يف JAMA Network Open، هذا وتظهر 
اأن احلمى الغدية )واحدة من اأكرث اأنواع العدوى املرتبطة 

املراهقة،  �صنوات  خــالل  املتعدد(  الت�صلب  مبخاطر 
ــابــة مبر�س  هـــي بــالــفــعــل عــامــل خــطــر لــالإ�ــص

الت�صلب الع�صبي املتعدد الالحق.
العدوى  اأن  الــعــلــمــاء  بع�س  واقــــرتح 

)وت�صمى  الــغــديــة  احلــمــى  مــثــل 
البي�صاء  الــــدم  كـــريـــات  ــا  اأيــ�ــص

"مر�س  اأو  "اأحادية"  املعدية 
اأ�صواأ  تــكــون  قـــد  التقبيل"( 
الذين  االأ�ــــصــــخــــا�ــــس  لـــــدى 
الت�صلب  مبر�س  �صي�صابون 
نظام  الأن  املــتــعــدد  الع�صبي 
خمتلف  لـــديـــهـــم  املــــنــــاعــــة 

بالفعل.
اآخر  تف�صريا  هــنــاك  ولــكــن، 
ت�صبب  الــــعــــدوى  اأن  وهـــــو 
الع�صبي  الــتــ�ــصــلــب  مــر�ــس 
اأيـــ�ـــصـــا اإن  املـــتـــعـــدد. وقـــيـــل 
املــ�ــصــابــة مبزيد  الـــعـــائـــالت 
مـــن الــــعــــدوى تــخــتــلــف من 

العائالت  عـــن  اأخـــــرى  ــــواح  ن
الـــتـــي لــديــهــا عــــدد اأقـــــل من 
تكون  ورمبـــــــا  ـــــابـــــات.  االإ�ـــــص
االخـــــــتـــــــالفـــــــات بـــــــني هـــــذه 
العدوى  ولي�س   - العائالت 
ت�صاعد  التي  هي   - نف�صها 
االإ�صابة  خطر  تف�صري  يف 

بالت�صلب املتعدد.
العدوى  اأن  مــن  ولــلــتــاأكــد 

حقيقي  خـــــطـــــر  عــــــامــــــل 
الت�صلب  مبــر�ــس  لــالإ�ــصــابــة 

الع�صبي املتعدد، قارنت اأحدث درا�صة اأجريت بني االأ�صقاء يف 
العائلة نف�صها. وي�صرتك االأ�صقاء يف الكثري من تركيبتهم 

اجلينية ولديهم حياة اأ�صرية مماثلة.
االإ�صابة  االأ�صقاء بحمى غدية وا�صتمر يف  اأحد  اأ�صيب  واإذا 
االآخر  ي�صب  مل  بينما  املتعدد،  الع�صبي  الت�صلب  مبر�س 
الع�صبي  الــتــ�ــصــلــب  يــ�ــصــب مبــر�ــس  الــغــديــة ومل  بــاحلــمــى 
التي  الغدية هــي  اأن احلــمــى  اإىل  ي�صري  ذلــك  فـــاإن  املــتــعــدد، 
اأدت اإىل مر�س الت�صلب الع�صبي املتعدد ولي�س اأي ا�صتعداد 
اإذا اأ�صيب �صخ�س واحــد فقط  وراثــي. )من ناحية اأخــرى، 
بحمى غدية ولكن كليهما اأ�صيب بالت�صلب املتعدد يف وقت 

الحق، فاإن هذا ي�صري اإىل اال�صتعداد الوراثي هو ال�صبب(.
واإذا راأينا النمط نف�صه يف العديد من العائالت، فيمكننا اأن 

نكون اأكرث ثقة باأن هذا هو احلال.
االأعمار،  خمتلف  يف  الغدية  احلمى  اإىل  الباحثون  ونظر 
حــيــث قــد تــكــون �ــصــنــوات املــراهــقــة هــي الــفــرتة الــتــي يزيد 
و�صملت  املتعدد.  بالت�صلب  االإ�صابة  ملخاطر  التعر�س  فيها 
الدرا�صة 2.5 مليون �صخ�س يعي�صون يف ال�صويد. و�صخ�صت 
�صن  بعد  املتعدد  بالت�صلب  بقليل   6000 من  اأقــل  اإ�صابة 

الع�صرين.
اأعمارهم  تــــرتاوح  لـــدى مــن  الــغــديــة  اأن احلــمــى  ووجـــــدوا 
االإ�صابة  خطر  بزيادة  مرتبطة  كانت  عاما  و19   11 بني 
عاما،ويف   20 �صن  بعد  ملحوظ  ب�صكل  املتعدد  بالت�صلب 
حتليل قارن االأ�صقاء مع بع�صهم البع�س يف كل عائلة على 

حدة، ثم دجمت النتائج.
الأن  لي�صت  النتائج  اأن  للتاأكد من  الت�صميم  هذا  وكــان 
االأ�صخا�س املعر�صني لالإ�صابة مبر�س الت�صلب 
عر�صة  اأكــرث  اأي�صا  هم  املتعدد  الع�صبي 
لــالإ�ــصــابــة بــعــدوى اأكـــرث حــدة ب�صبب 
لــالإ�ــصــابــة. وتوؤكد  الــقــابــلــيــة  هـــذه 
الغدية،  احلـــمـــى  اأن  الـــنـــتـــائـــج 
�صبه  ب�صكل  اأخــرى  والتهابات 
مـــوؤكـــد، هـــي عـــوامـــل خطر 
لــالإ�ــصــابــة مبر�س  مــهــمــة 
الت�صلب الع�صبي املتعدد 
حتفيز  عـــلـــى  وقـــــــــادرة 

املر�س.
واأتـــــــاحـــــــت الـــــدرا�ـــــصـــــة 
النظر  اأي�صا  اجلــديــدة 
مبزيد من التف�صيل يف 
الوقت الذي ُيحتمل اأن 
تــوؤدي فيه العدوى اإىل 
الت�صلب املتعدد. وكانت 
مرحلة  يف  الغدية  احلمى 
خطورة  اأقــل  املبكرة  الطفولة 
املتعدد  بالت�صلب  لالإ�صابة 
عندما  عـــلـــيـــه  كــــانــــت  ممـــــا 

حدثت بعد �صن 11 عاما.
خطر  ــــــى  اأعــــــل ــــــوحــــــظ  ول
لـــــالإ�ـــــصـــــابـــــة مبــــر�ــــس 
الع�صبي  الـــتـــ�ـــصـــلـــب 
املــــــتــــــعــــــدد بـــالـــنـــ�ـــصـــبـــة 
 11 لــلــعــدوى بــني �صن 
وقت  )يف  عـــامـــا  و15 
البلوغ(،  �ــصــن  مــن  قــريــب 
مــــع انـــخـــفـــا�ـــس اخلـــطـــر مع 

تقدم العمر واالختفاء متاما تقريبا بحلول �صن 25.
وقد ت�صاعد التغيريات يف الدماغ واجلهاز املناعي مع تقدم 

العمر يف تف�صري ذلك.
وعلى الرغم من اأن احلمى الغدية قد ت�صبب مر�س الت�صلب 
البلوغ، ميكن  اأغلب االأحيان قرب �صن  املتعدد، يف  الع�صبي 
الت�صلب  اأن يتم ت�صخي�س مر�س  اأن متر عدة �صنوات قبل 
الع�صبي  الت�صلب  مر�س  ي�صّخ�س  ومل  املتعدد.  الع�صبي 
 11 �صن  بني  بالعدوى  اأ�صيبوا  ممن  العديد  لــدى  املتعدد 
و15 عاما اإال بعد بلوغهم �صن الثالثني. وذلك الأن ال�صرر 
الع�صبي  الت�صلب  الناجم عن مر�س  بالدماغ  يلحق  الــذي 
املتعدد يتطور ببطء حتى يجعل ال�صخ�س مري�صا بدرجة 

كافية لتلقي ت�صخي�س مر�س الت�صلب الع�صبي املتعدد.
وقد توؤدي احلمى الغدية خالل �صنوات املراهقة اإىل االإ�صابة 
اإىل  اأن ت�صل  مبر�س الت�صلب الع�صبي املتعدد الأنها ميكن 

الدماغ. وال�صرر الذي ت�صببه للخاليا الع�صبية قد يت�صبب 
يف بدء اجلهاز املناعي يف مهاجمة جزء من االأع�صاب التي 

تعزلها - ي�صمى غمد املايلني.
ت�صمى  الطريقة،  بهذه  املناعة  جهاز  تن�صيط  يتم  وعندما 
يتلف  اأن  ميكن  الــبــدء،  ومبــجــرد  الــذاتــيــة.  املناعة  العملية 
االأعــ�ــصــاب يف الــدمــاغ الــتــي ميكن اأن تـــزداد �ــصــوءا على مر 
ال�صنني. وحل�صن احلظ، اأ�صبحت العالجات احلديثة فعالة 

ب�صكل متزايد يف اإبطاء هذه العملية.
اأن نوبة �صديدة من  اأقوى على  وتقدم هذه الدرا�صة دليال 
احلــمــى الــغــديــة )ورمبـــا الــتــهــابــات خــطــرية اأخــــرى( خالل 
�صنوات املراهقة - خا�صة قرب �صن البلوغ - ميكن اأن توؤدي 
اإىل مر�س الت�صلب الع�صبي املتعدد، على الرغم من اأنه يف 
كثري من االأحيان، قد ال ي�صخ�س مر�س الت�صلب الع�صبي 

املتعدد ملدة ع�صر �صنوات على االأقل بعد االإ�صابة.

عدوى �شائعة قد تكون حمفزا ملر�ص الت�شلب املتعدد!

�صنوات  اأعمارهم بني خم�س  تــرتاوح  الذين  االأطفال  ولدى 
وما دون، كان التلفزيون واالأجهزة اللوحية ال�صبب الرئي�صي 

لنوم اأق�صر.
الدمنارك،  جنوب  جامعة  اأجرته  الــذي  البحث  وا�صتعر�س 
49 درا�صة ُن�صرت بني عامي 2009 و2019، مع درا�صات 

�صملت ما بني 55 و369595 طفال.
الو�صائط  ا�ــصــتــخــدام  بـــني  االرتــــبــــاط  يف  اخلــــــرباء  ونـــظـــر 

واأمناط  ومدتها،  الو�صائط  نــوع  ذلــك  يف  مبا  االإلكرتونية، 
النوم.

واأخذ الباحثون يف االعتبار وقت النوم وبداية النوم وجودة 
النوم )اال�صتيقاظ ليال( ومدته والتعب اأثناء النهار.

وتاأخر  االإلكرتونية  االأجــهــزة  ا�صتخدام  بني  �صلة  ووجـــدوا 
وقت النوم و�صوء نوعية النوم لدى االأطفال الذين ترتاوح 
6 و12 عــامــا، بينما ارتــبــط وقــت ا�صتخدام  اأعــمــارهــم بــني 

 13 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين  املراهقني  بني  ال�صا�صات 
و15 عاما مب�صاكل النوم.

وقال الباحثون اإن ا�صتخدام و�صائل التوا�صل االجتماعي هو 
ال�صبب اأي�صا يف رداءة نوعية النوم بني املراهقني.

تكون مفرطة يف  قد  التفاعلية  الو�صائط  اإن هذه  ويقولون 
التحفيز، وهو ما قد يف�صر �صبب ح�صول الفئة العمرية على 

ق�صط اأقل من النوم.
يوؤدي  قد  العمرية،  الفئات  جميع  يف  اأنــه  الدرا�صة  ووجــدت 
اإنتاج  تثبيط  اإىل  ال�صا�صات  مــن  االأزرق  لل�صوء  التعر�س 
امليالتونني - الهرمون الذي ينظم النوم - ما يوؤدي اإىل قلة 

مدة النوم واإزعاج دورة النوم واال�صتيقاظ الطبيعية.
وقالت لي�صبيث لوند، املعدة الرئي�صية: "من املهم اأن يح�صل 
االأطـــفـــال واملــراهــقــون عــلــى ق�صط كـــاف مــن الــنــوم لتجنب 
االإعالم  اأن  اأي�صا  نفهم  نحن  ال�صلبية.  ال�صحية  العواقب 
جزء مهم من حياتنا. وت�صري النتائج التي تو�صلنا اإليها اإىل 
اأطفالهم مع  تفاعل  تنظيم مدى  االآبــاء قد يرغبون يف  اأن 

الو�صائط االإلكرتونية لتح�صني النوم ب�صكل حمتمل".
و�صملت الدرا�صات الـ 49 التي متت مراجعتها، اأطفاال من 
اأمريكا ال�صمالية واأوروبا واأ�صرتاليا ونيوزيلندا ودول غربية 

اأخرى.
ومع ذلك، قال معدو البحث اإن معظم الدرا�صات كانت قائمة 
على املالحظة وبالتايل مل ت�صمح با�صتنتاجات حول ال�صبب 
والنتيجة اأو االجتاه بني ارتباط ا�صتخدام الو�صائط ونوعية 

النوم.
البحث ال�صتخال�س  مزيد من  اإىل  هناك حاجة  اإن  وقالوا 
على  االإلكرتونية  الو�صائط  تاأثري  حــول  قوية  ا�صتنتاجات 

النوم.
الوعي  تعزيز  "ميكن  البحثية:  الورقة  يف  الباحثون  وكتب 

نوم  على  املحتمل  ال�صلبي  التاأثري  حــول  والتدخالت  العام 
االأطفال الأجهزة الو�صائط االإلكرتونية التي ُت�صتخدم ب�صكل 

مفرط وقريب من وقت النوم".
�صاعة  اأكــرث من  اأن ق�صاء  اأي�صا من  �صابقة  درا�صة  وحــذرت 
يوميا يف م�صاهدة الربامج على االأجهزة قد يزيد من خطر 

تعر�س االأطفال ال�صغار مل�صاكل عاطفية و�صلوكية.
وت�صمل هذه امل�صكالت فرط الن�صاط و�صعف الرتكيز وق�صر 

االآخرين  االأطــفــال  مع  التوا�صل  و�صعوبة  االنتباه  فــرتات 
وتكوين ال�صداقات.وتكهن الباحثون، بقيادة عاملة االجتماع 
يف  والرعاية  لل�صحة  الفنلندي  املعهد  من  نريانني  جانيت 
االأطفال  يق�صيه  الذي  الوقت  تقلل  االأجهزة  باأن  هل�صنكي، 
اأو مع غريهم من  يف القراءة واللعب والتفاعل مع االأ�صرة 
 BMC Public يف جملة  بحث  اأحــدث  االأطفال.وُن�صر 

.Health

درا�شة حتذر من اأثر ا�شتخدام الهاتف الذكي وقت النوم على االأطفال!
اأو  اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  ا�ستخدموا  ما  اإذا  جودة  وباأقل  اأق�سر  ينامون  الأطفال  اأن  من  جديدة  درا�سة  حذرت 

الإلكرتونية الأخرى يف الليل.
وقال الباحثون اإن اأولئك الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ستة و15 عاما هم الأكرث عر�سة للتاأثر، واألقوا باللوم على األعاب الفيديو 

واأجهزة الكمبيوتر والهواتف وا�ستخدام الإنرتنت وم�ساهدة التلفزيون.
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العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
للمقاوالت  ال�صـــــادة/هبان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:2115536 

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 احمد �صامل �صعيد على املهرى من 40 % اإىل %50

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 زايد �صهيل حممد �صهيل املع�صنى من 20 % اإىل %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف طفله �صعيد �صامل على املهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
�صي�صتم  �صمارت  ال�صـــــادة/حمطة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لغ�صيل ال�صيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2786263 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صيخ حممد عو�س عبداهلل عيديد  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على ح�صني روميجى دين
تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالعزيز فايز مفتاح حمدان احلمدانى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
الهند�صية  ال�صـــــادة/ال�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لالن�صاءات احلديدية  ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1018178 

 تعديل ن�صب ال�صركاء / يو�صف عي�صى ال�صيخ ح�صن من 24 % اإىل %50
 تعديل ن�صب ال�صركاء / عي�صى يو�صف ال�صيخ ح�صن من 25 % اإىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد مطر �صعيد حمر عني املحريبى

 تعديل ن�صاط / حذف اعمال جتفيف االرا�صي  4312002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
�صيناي  ال�صـــــادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اك�صربي�س  رخ�صة رقم:2206013 
تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا �صيناي اك�صربي�س

CHENNAI EXPRESS RESTAURANT

اإىل/ مطعم �صيناي اك�صربي�س
 CHENNAI EXPRESS CAFETERIA 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم جراند مارك  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2872877 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صيف علي بخيت النيادي  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد حمد زايد �صليمان العي�صائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
ال�صامل  ال�صـــــادة/الوطني  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لتلميع وزينة ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1731116 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل �صاملني عبداهلل احليقى احل�صرمي  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عادل ري�س عامر حممد الكثريي-

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN باال�صم التجاري:�صالون هري  رقم:2286370 
 ، ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - للرجال  �صتوري 
كان  كما  الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2403826 باال�صم التجاري:مطعم م�صل 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع  ما�صني 

كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اللم�صة ال�صحرية للتجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3845845 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / علياء �صعيد حممد ح�صن الزعابى من وكيل خدمات اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / علياء �صعيد حممد ح�صن الزعابى من 0% اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ايهاب �صمري نظمى احلاج ح�صن من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ايهاب �صمري نظمى احلاج ح�صن من 100 % اإىل %49
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ اللم�صة ال�صحرية للتجارة

MAGIC TOUCH TRADING
اإىل/ اللم�صة ال�صحرية للتجارة ذ.م.م

  MAGIC TOUCH TRADING L.L.C
  10 غرب  ابوظبي  جزيرة  اأبوظبي  اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 

202101865041 202101865041 حمد بن طحنون بن حممد
تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة املالب�س الر�صمية - باجلملة  4641209

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة االحذية املهنية - باجلملة  4641906
 تعديل ن�صاط / حذف التجارة باجلملة  10048

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صتار بوادى �صينما

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2451690 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بهار حممدعلى حممدامني غياث بور العو�صى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عبدالغفار حممد العلوى بنى ها�صم

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صتار بوادى �صينما

STAR BAWADI CINEMAS

اإىل/ �صتار بوادى �صينما - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

STAR BAWADI CINEMAS SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
اجلديدة  ال�صيارات  لقطع  ال�صـــــادة/بحران  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وامل�صتعملة  رخ�صة رقم:1025383 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمري يو�صف حممود ح�صونه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بخيت خمي�س عبداهلل ثابت
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بحران لقطع ال�صيارات اجلديدة وامل�صتعملة

BAHRAN USED AUTOPARTS COMPANY

اإىل/ بحران لقطع ال�صيارات اجلديدة وامل�صتعملة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
BAHRAN USED AUTOPARTS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

عبداهلل م�صفر ال�صيعري للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1292569 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
ال�صـــــادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الفارفاال للوجبات اخلفيفه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2986346 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
ال�صـــــادة/بلو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�صكاي لبيع االدوات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2898380 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صخ�س  �صركة   - املعلومات  وتكنلوجيا  لال�صت�صارات  التجاري:ناجت  اال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - غرب 0.6 عي�صى �صعيد عي�صى جابر واخرين
CN 2526731 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي  قانونيون،  حما�صبون   - ال�صادة/القمة  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/01/19 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250001521
تاريخ التعديل:2022/01/24

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ا�صوارة للذهب واملجوهرات ذ.م.م
غدير  عبيد  ال�صيد  مبنى   0.13 �صرق  يا�س  بني   - يا�س  ال�صركة:بني  عنوان 

حممد حمود واخرين
CN 2874189 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون، كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/17  لل�صركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224000136
تاريخ التعديل:2022/01/23

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اإياد ابو حالوه لل�صيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3957583 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اياد جودت عبدابو حالوه من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / اياد جودت عبدابو حالوه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد خمي�س �صامل امل�صايخ اجلنيبى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ اإياد ابو حالوه لل�صيارات ذ.م.م

EYAD ABU HALAWA MOTORS L.L.C

اإىل/ اياد ابوحالوه لل�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 EYAD ABU HALAWA MOTORS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بقالة لودهي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2701240 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حما زبني رومانه كاريكوالكات ايوب %100

تعديل وكيل خدمات / حذف في�صل احمد عبداهلل بن �صعيد املطرو�صى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ندا الطاف في�صل على

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة لودهي
LODHI BAQALA

اإىل/ بقالة لودهي �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 LODHI BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: فر�صان للخدمات االمنية ذ.م.م

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: فر�صان للخدمات االمنية
FURSAN SECURITY SERVICES

تاريخ: 2021/9/7 املودعة بالرقم  358952 
بيانات االأولوية: 

اال�صم: فر�صان للخدمات االمنية.
املــوطــن:مــبــنــى نـــادي الــوحــده الــريــا�ــصــي الــثــقــايف ، الــعــنــوان:جــزيــرة ابــوظــبــي - �ــصــرق 19 - �صندوق 

الربيد:2800
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45
خدمات احلرا�صة االأمنية العامة خدمات قانونية وخدمات اأمنية حلماية املمتلكات واالأفراد وخدمات 

�صخ�صية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االأفراد.
و�ــصــف الــعــالمــة: عــبــارة عــن كــلــمــات باللغتني الــعــربــيــة واالجنــلــيــزيــة فــر�ــصــان لــلــخــدمــات االمنية 

التينية.  بحروف   FURSAN SECURITY SERVICES
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
التجاري:جوري  باال�صم   CN رقم:1466799 
للزهور والهدايا ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

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

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



االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  25
Tuesday  25  January   2022   -  Issue No   13451

الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
كيو  ا�س  التجاري:ام  باال�صم   CN رقم:2140507 
لتمثيل ال�صركات ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

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

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1796310 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ليلى احمد على الزبيدى %2.80

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل احمد على احمد الزبيدى %5.64
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه احمد على الزبيدى %2.82

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة في�صل احمد على احمد الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نهيان احمد على الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة را�صد احمد على الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بركه احمد على الزبيدى %2.82

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جواهر احمد على احمد الزبيدى %2.82
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان احمد على الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد احمد على الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عائ�صه احمد على الزبيدى %2.82
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عو�س احمد على الزبيدى %5.65

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد احمد على احمد الزبيدى  %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زينب احمد على الزبيدى %2.82

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زبيده احمد على احمد الزبيدى %2.82
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبدالرحمن احمد على الزبيدى %5.65

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صعود احمد على الزبيدى %5.65
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رقيه احمد على الزبيدى %2.82
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة امل احمد على الزبيدى %2.82
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على احمد على الزبيدى %5.65

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه فاطمه ابوبكر عبود %6.25
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هدى حممد احمد العمودى %6.25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد على احمد الزبيدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة
AL NOJOOM POULITRY FARM

اإىل/ مزرعة النجوم لرتبية الطيور الداجنة ذ.م.م
AL NOJOOM POULITRY FARM L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
م�صوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �صركة  ليمتد  اند�صرتيز  فريتليزر  نتريو 
حمدودة تاأ�ص�صت وفقا لقانون ت�صجيل ال�صركات يف منطقة اأبوظبي احلرة 
والكائنة   ADFZ-50038:رخ�صة رقم   647 الت�صجيل  رقم   2011
-KAHI8 الطويلة ابوظبي ، دولة االمارات العربية  برقم االر�س:25 
املتحدة ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها والذي مت اإتخاذه 
بتاريخ:2022/1/24  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�س  بوا�صطة 

ب�صاأن اإغالق وحل ال�صركة نيرتو فريتليزر اند�صرتيز ليمتد.
وفقا لذلك يجب على اأي طرف معني لديه دعوى �صد ال�صركة او لديه 
اعرتا�س على احلل تقدمي هذا االعرتا�س كتابة اليزيد عن اأربعة ع�صر 

)14( يوما من تاريخ ن�صر هذا االإ�صعار اىل مايلي:
لعناية �صلطة املنطقة احلرة

منطقة اأبوظبي احلرة
�س.ب:54477

اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة
ADFZ@adpc.ae:امييل

اإ�شعار ت�شفية
العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اال�صهل 

CN للمقاوالت رخ�صة رقم:2689746 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بولكرو 
CN كون�صبت للتجارة العامة رخ�صة رقم:2931822 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اريت�صا كافيرتيا- �صركة 

CN ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:3747154 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عمر حممد �صالح حممد ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمد عبداهلل حممد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:فت الند نيوتر�صن-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 C172 رو�صه  �صامل  حمد  حممد  ال�صيد  مبنى   0  ،1 ال�صركة:متجر  عنوان 

مدينة حممد بن زايد �صرق 9 ق
CN 2722450 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�صادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/21  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  االدارية، 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

بالرقم:2250002143 تاريخ التعديل:2022/01/24
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 قطاع ال�سوؤون التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:720/2021/458 طعن عقاري 
املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل - متييز رقم 545

مو�صوع الطعن : قبول النق�س �صكال ومو�صوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
اال�صتئناف ال�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �صده بالر�صوم 

وامل�صاريف واالتعاب . 
الطاعن:فاب�صن لال�صترياد والت�صدير املحدودة

عنوانه:امارة دبي - جبل علي - ميناء جبل علي - �صارع رقم 740 - بعد دوار رقم 8 ناحية اليمني 
- هاتف رقم:048836975 - فاك�س رقم:048836973 - �س.ب:61257 - رقم مكاين:0420262346 

- وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي
املطلوب اإعالنه :  1- رندا حممود علي فهمي  -  مطعون �صده 

عليكم  ويتوجب  اعــاله  املــذكــور  الطعن  عليكم  اقــام  الطاعن  بــان  نعلنكم    : االإعـــالن  مو�صوع 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �صدكم.

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1203/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ عقد االتفاق الرابط بني املدعي واملدعي عليها واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد 
مع الزام االأخرية - ب:الزام املدعي عليها مببلغ )75.062.070( يورو وهو مايعدل مبلغ )326.314.85( بالدرهم االماراتي 
وهو املبلغ امل�صدد من املدعي للمدعي عليها الزام املدعي عليها مببلغ )2200( يورو األفان ومائتان يورو وهو ما يعادل مبلغ 
)9.533.87( وهي غرامة التاأخري املن�صو�س عليها يف البند 3/5 من العقد الزام املدعي عليها مببلغ )100.000( درهم مائة 
الف درهم كتعوي�س جابر عن اال�صرار املادية واملعنوية والك�صب الفائت وفوات املنفعة الالحقة للمدعي من جراء التعاقد 

مع املدعي عليها ووفقا لل�صرح املتقدم اعاله الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �صارع الطابق 13 - مكتب 1301 - مبنى بناية �صروح
املطلوب اإعالنه :  1- ماركيتو العقارية  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/12/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي بف�صخ عقد االتفاق املربم بني طريف الدعوى عن الوحدة العقارية مو�صوع التداعي 
و 70/100  يورو  و�صتون  واثنان  الف  و�صبعون  يورو خم�صة  للمدعي مبلغ )75.062.070(  تــوؤدي  بان  عليها  املدعي  وبالزام 
وهو مايعادل مبلغ )326.314.85( درهم ثالثمائة �صتة وع�صرون الف ثالثمائة واربعة ع�صر درهم وخم�صة وثمانون فل�س 
، والزمت املدعي عليها الر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  245/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/7477 امر اداء  ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )94180.99( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صركة االحتاد للتاأمني )م�صاهمة عامة(

عنوانه:امارة دبي- �صارع ال�صيخ زايد- مبنى ون �صنجل تاور الدور الثاين مكتب رقم 212 بجوار 
مركز االمارات للعطالت- مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري

ذ.م.م 2- عبا�س عبداحل�صني حم�صن  ال�صيارات  : 1- �صركة لينك واي لتاجري  اإعالنهما  املطلوب 
جواد ال�صاجواين- �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  املحكمة، وعليه فان  اأو خزينة  التنفيذ  به وقــدره )94180.99( درهم اىل طالب 
االجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5560/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، العاملية   ليميت�س  جلنه   2020/16 رقــم  الــدعــوى  يف  الــ�ــصــادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)44259351( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : غياث حممد غياث عنوانه:امارة دبي- اخلليج التجاري- �صارع برج خليفة- برامي تاور- الطابق العا�صر- هاتف 
رقم: 043352200- فاك�س: 043342200- رقم مكاين: 2583686879 وميثله / عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي 

املطلوب اإعالنه : 1- ليمتل�س �س.ذ.م.م- �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعــالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقــدره )44258351( درهم خالل 15 يوم من 
املبنى اجلالرييا 2- رقم  ا�صم   2 املبنى  الثانية رقم االر�ــس 12 رقم  ال�صناعية  العقار )منطقة جبل علي  التبليغ واال بيع  تاريخ 
املبنى  الثانية رقم االر�س 11 رقم  الوحدات 1-2-3-4-5-6-7-1001-201-301-1101-1201-1301-1401-2/ منطقة جبل علي 
3- ا�صم املبنى اجلالرييا 3-الوحدة 1-2-3-4-5-6- 3/ منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية - رقم االر�س 1- رقم املبنى 1 ا�صم 
املبنى اجلالرييا 1- الوحدات 601-701-801-901-1001-1101-1201-1301-1401 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات 
ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/266 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  حممد فليح ح�صن ال�صامراين - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( فرع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2923008( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجــراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/867( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
اإمــارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �صارع املطار - بناية مدينة  ا�صقر - �صوري اجلن�صية - وعنوانه  اليه / متي رليف  املنذر 

زايد - �صقة رقم1603 - متحرك رقم 0566118586 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )27664( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )27664( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2011ابي�صكيا �سورينتو15ابوظبي48960
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/2815 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  3645/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2333 جتاري كلي ، واملعدل باالإ�صتئناف رقم 2020/842 ا�صتئناف جتاري، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3959586.13 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى بناية اترمي - �صقة  طالب التنفيذ: �صركة �صي تي �صي الفاكوم اك�صي�صوريز ليمتد - عنوانه : 
وميثله : علي �صلطان �صامل الكندي    - اال�صالمي   اأبوظبي  م�صرف  بناية   -  116

لفندق  التابع  �صكن  - مبنى  زايــد  ال�صيخ  �صارع   - بردبي   - دبــي   - دبــي  اإمـــارة   : - عنوانه  : م�صطفى حممد ح�صن احل�صاين  اإعــالنــه  املطلوب 
MOSTAFA572@GMAIL.COM - 0507842252 - الفريمونت - �صقة 1605 - بجوار فندق كونراد دبي

مو�صوع االإعالن : املنفذ �صده :  موؤ�ص�صة ابي�س اأي اأن تي - م م ح  - )�صيبانتا( 
اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/2/9 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه 
معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
اأن يزيد على الثمن خالل االيام  اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة  ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
وامل�صروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�صر  الزيادة عن  تقل هذه  اأن ال  ب�صرط  املــزاد  لر�صوم  التالية  الع�صرة 

املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
1 - �صقة �صكنية  - املنطقة : مر�صى دبي - رقم االر�س 102 - ا�صم املبنى : برج بوتانيكا 1 - رقم املبنى :1 - رقم العقار 608 - امل�صاحة 

: 112،10 مرت مربع - املقدرة بـــ )1،484،877/71( درهم 
 -  803  : العقار  رقم   -  1  : املبنى  رقم   -  1 �صنرتال  باي   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  مر�صى   : املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  2

امل�صاحة : 79.59 مرت مربع - املقدرة بــــ )1،139،476/82( درهم 
 -  905  : العقار  رقم   -  2  : املبنى  رقم   -  2 �صنرتال  باي   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  مر�صى   : املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  3

امل�صاحة : 41.40 مرت مربع - املقدرة بــــ )630،023/98( درهم 
 : امل�صاحة   -  308  : العقار  رقم   -  6  : املبنى  رقم   -  6 بحر   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  : مر�صى  املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  4

درهم   )942،742/15( بــــ  املقدرة   - مربع  مرت   70.72
 1408  : العقار  رقم   -  2  : املبنى  رقم   -  2 �صنرتال  باي   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  مر�صى   : املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  5

- امل�صاحة : 41.39 مرت مربع - املقدرة بــــ )24/ 629،067( درهم 
 1906  : العقار  رقم   -  2  : املبنى  رقم   -  2 �صنرتال  باي   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  مر�صى   : املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  6

- امل�صاحة : 64.58 مرت مربع - املقدرة بــــ )931،974/68( درهم 
 1909  : العقار  رقم   -  2  : املبنى  رقم   -  2 �صنرتال  باي   : املبنى  ا�صم   -  188 االر�س  رقم   - دبي  مر�صى   : املنطقة   - �صكنية   �صقة   -  7

- امل�صاحة : 60.05 مرت مربع - املقدرة بــــ )38/ 866،162( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363726:تاريخ: 2021/11/04

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه: اأورانينربجر ا�س تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.

�سورة العالمة         

                                                
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل مل�صاركة وتن�صيق النقل والت�صليم وخدمات �صاعي الربيد 
ال�صريع.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WEGOTWE  باللغة االإجنليزية. 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  على  اعــرتا�ــس  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177319

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363729:تاريخ: 2021/11/04 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه: اأورانينربجر ا�س تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.

�سورة العالمة       
      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
اخلدمات االإعالنية والرتويجية، توجيه االأعمال يف جمال النقل والت�صليم، خدمات اإدارة االأعمال يف جمال 
تعر�س  التي  املحو�صبة  الطلبات  خدمات  والِبقالة،  لالأطعمة  املحو�صبة  الطلبات  خدمات  والت�صليم،  النقل 
ال�صلع  تعر�س  التي  االنرتنت  عرب  الطلبات  خدمات  والِبقالة،  واالأطعمة  لالآخرين  اال�صتهالكية  ال�صلع 
بالتجزئة عرب  البيع  املكتبي، خدمات حمالت  الن�صاط  والِبقالة، تفعيل  واالأطعمة  اال�صتهالكية لالآخرين 
عرب  الِبقالة  حمــالت  خدمات  والِبقالة،  واالأطعمة  لالآخرين  اال�صتهالكية  ال�صلع  تعر�س  التي  االنرتنت 
االنرتنت، خدمات مقارنة الت�صوق، خدمات مراقبة واإدارة وتتبع الطرود وال�صحنات، خدمات مراقبة وتتبع 
الطرود وال�صحنات ل�صمان الت�صليم يف الوقت املحدد الأغرا�س االأعمال، خدمات ا�صت�صارات اإدارة االأعمال يف 
جمال النقل والت�صليم، توفري اأنظمة اأ�صا�صها الويب وبوابات عرب االنرتنت يف جمال التجارة بني امل�صتهلكني 
بامل�صتهلكني  اخلا�صة  التف�صيالت  معلومات  وتعديل  واإدارة  الإدخـــال  للم�صتهلكني  التجارية  واالأعــمــال 

لال�صتخدام من قبل التجار الإن�صاء واإدارة العرو�س للت�صليم للم�صتهلكني.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WEGOTWE  باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177320

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

363732:تاريخ: 2021/11/04 املودعة بالرقم  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه: اأورانينربجر ا�س تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.
�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النقل،  الت�صليم،  خلدمات  واحلجز  الت�صليم  بخدمات  متعلقة  معلومات  تعر�س  الكرتونية  مواقع  توفري 
الت�صليم  الر�صائل،  ت�صليم  الب�صائع،  وت�صليم  نقل  الطرود،  ت�صليم  االأطعمة،  ت�صليم  ال�صلع،  تغليف وتخزين 
النقل، خدمات  اأثناء  املتعلقة بجمع وت�صليم االأ�صول  املعلومات  املركبات، توفري  ال�صريع للب�صائع بوا�صطة 
الت�صليم، التخزين املوؤقت ملواد الت�صليم، توفري املعلومات ومعلومات التتبع الأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة 

اال�صتالم والت�صليم عرب الو�صول لالإنرتنت اأو بوا�صطة الهاتف، توفري تتبع الكرتوين للطرود لالآخرين.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WEGOTWE  باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177321

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

363733:تاريخ: 2021/11/04 املودعة بالرقم  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه: اأورانينربجر ا�س تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
ت�صميم وتطوير الربامج، ت�صميم وتطوير الربامج لتطوير املواقع االلكرتونية، تطوير وحتديث و�صيانة 
الربامج واأنظمة قواعد البيانات، تاأجري الربامج لتطوير املواقع االلكرتونية، اال�صت�صارات املتعلقة بت�صميم 
وتطوير الربامج، ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر للتحكم يف العمليات، ت�صميم وتطوير برامج الكمبيوتر 
وتطوير  ت�صميم  املتحركة،  الهواتف  تطبيقات  جمال  يف  الربامج  وتطوير  ت�صميم  التوريد،  �صل�صة  الإدارة 
ت�صميم  االإلكرتونية،  االأعــمــال  وبــوابــات  التوريد  �صل�صلة  واإدارة  اللوج�صتية  للخدمات  الكمبيوتر  برامج 
البيانات،  واإدارة  لتوريد  الربامج  وتطوير  ت�صميم  البيانات،  وح�صاب  لتقييم  الكمبيوتر  برامج  وتطوير 
اإن�صاء وت�صميم فهار�س املعلومات التي  تخطيط وت�صميم وتطوير و�صيانة املواقع االلكرتونية لالآخرين، 

اأ�صا�صها املواقع االلكرتونية لالآخرين )خدمات تكنولوجيا املعلومات(.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WEGOTWE  باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177322

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367740:تاريخ: 2021/12/27 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 

العربية  االإمـــارات   ، اأبوظبي   ،  4499 �ــس.ب  العربي،  اخلليج  �صارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  بــرج  وعنوانه: 
املتحدة.

�سورة العالمة        

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31

احلية،  احليوانات  اأخــرى،  فئات  يف  الــواردة  غري  والغابات  الب�صاتني  ومنتجات  الزراعية  واملنتجات  الِغالل 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�صة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�صروات 

ال�صعري املنبت )امللت(.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fresh باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
حمدد باللون االأخ�صر داخل ر�صم لورقة �صجر باللون االأخ�صر الفاحت مع ظاللها باللون االأخ�صر الداكن ثم 
االأخ�صر الباهت وعليها من االأعلى ر�صم لورقة �صجر �صغرية باللون االأخ�صر الداكن بها كلمة �صالل باللغة 

العربية حتتها كلمة Silal باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س وعلى ي�صارهم ر�صم تعبريي ل�صلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179490

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367746:تاريخ: 2021/12/27 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 

العربية  االإمـــارات   ، اأبوظبي   ،  4499 �ــس.ب  العربي،  اخلليج  �صارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  بــرج  وعنوانه: 
املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fresh باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
حمدد باللون االأخ�صر داخل ر�صم لورقة �صجر باللون االأخ�صر الفاحت مع ظاللها باللون االأخ�صر الداكن ثم 
االأخ�صر الباهت وعليها من االأعلى ر�صم لورقة �صجر �صغرية باللون االأخ�صر الداكن بها كلمة �صالل باللغة 

العربية حتتها كلمة Silal باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س وعلى ي�صارهم ر�صم تعبريي ل�صلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179491

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367752:تاريخ: 2021/12/27 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 

العربية  االإمـــارات   ، اأبوظبي   ،  4499 �ــس.ب  العربي،  اخلليج  �صارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  بــرج  وعنوانه: 
املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، االإيواء املوؤقت.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fresh باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
حمدد باللون االأخ�صر داخل ر�صم لورقة �صجر باللون االأخ�صر الفاحت مع ظاللها باللون االأخ�صر الداكن ثم 
االأخ�صر الباهت وعليها من االأعلى ر�صم لورقة �صجر �صغرية باللون االأخ�صر الداكن بها كلمة �صالل باللغة 

العربية حتتها كلمة Silal باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س وعلى ي�صارهم ر�صم تعبريي ل�صلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179492

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363507:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة ت�صلية معدة لال�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية، جميع برامج 
وبرجميات الكمبيوتر بغ�س النظر عن و�صائط الت�صجيل اأو و�صائل الن�صر، اأي، برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية 
املدجمة،  االأقــرا�ــس  ت�صغيل  اأجــهــزة  التلفزيون،  الأجــهــزة  بالنقد  تعمل  اآلــيــات  بعد،  عــن  حا�صوب  �صبكة  مــن  تنزيلها  مت  اأو 
لالألعاب  اأجهزة  كمبيوتر،  األعاب  برامج  فقط)،  الــقــراءة  (لــذاكــرة  مدجمة  اأقــرا�ــس  ب�صرية)،  (�صمعية   مدجمة  اأقــرا�ــس 
برامج  الكمبيوتر،  األعاب  وبرجميات  وبرامج  اأقرا�س  خارجية،  مراقبة  �صا�صات  اأو  عر�س  �صا�صات  مع  لال�صتخدام  املعدة 
األعاب الكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب الكمبيوتر م�صجلة على اأ�صرطة (برجميات)، برامج الكمبيوتر 
األعاب الكمبيوتر  للتلفزيون التفاعلي  واالألعاب و/اأو امل�صابقات التفاعلية، برامج وبرجميات االألعاب االلكرتونية، برامج 
متعددة الو�صائط التفاعلية، األعاب الفيديو املربجمة (برجميات)، الهواتف املتحركة، اأجهزة االت�صاالت املتحركة، بطاريات 
قابلة  رنني  نغمات  املتحركة،  للهواتف  علب  املتحركة،  للهواتف  اأطــواق  املتحركة،  االت�صاالت  طرفيات  املتحركة،  الهواتف 

للتنزيل للهواتف املتحركة، اأجهزة لال�صتعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات عي�س االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179923

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363742:تاريخ: 2021/11/04

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ديليفري هريو ا�س ئي وعنوانه: اأورانينربجر ا�س تي اآر. 70، برلني 10117، اأملانيا.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
توفري مواقع الكرتونية ت�صتمل على معلومات متعلقة بخدمات املطاعم.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة WEGOTWE  باللغة االإجنليزية. 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  على  اعــرتا�ــس  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177323

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367062:تاريخ: 2021/11/04 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ام اي تي ام مطعم ومقهى ذ.م.م 

وعنوانه: حمل رقم 2 ملك اأبراج االمارات –مركز اخلليج التجاري 
بر دبي –دبي-االمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة        
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات، االإيواء املوؤقت، مكاتب تاأمني االإقامة )الفنادق والُنزل(، خدمات امل�صارب، 
خدمات النزل، حجز النزل، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفري ت�صهيالت اأرا�صي املخيمات، خدمات 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، تاأجري الكرا�صي واملوائد وبيا�صات املوائد واالأواين الزجاجية، تاأجري 
اأجهزة الطبخ، تاأجري اأوعية مياه ال�صرب، التزويد بالطعام وال�صراب، النحت على االأطعمة، خدمات خميمات 
العطالت )اأماكن اإقامة(، خدمات الفنادق، حجز الفنادق، تاأجر اأجهزة االإ�صاءة، تاأجري غرف االجتماعات، 
خدمات الفنادق ال�صغرية )موتيالت(، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، تاأجري اخليم، خدمات 

اأماكن اإقامة ال�صياح.
MM باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأ�صود  و�صف العالمة: العالمة عبارة عن حريف 

داخل دائرة باللون البيج الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 177351

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367722:تاريخ: 2021/12/27 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 

العربية  االإمـــارات   ، اأبوظبي   ،  4499 �ــس.ب  العربي،  اخلليج  �صارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  بــرج  وعنوانه: 
املتحدة.

�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
وجممدة  حمفوظة  وخــ�ــصــروات  فــواكــه  اللحم،  خال�صات  وال�صيد،  الــدواجــن  وحلــوم  واالأ�ــصــمــاك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fresh باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
حمدد باللون االأخ�صر داخل ر�صم لورقة �صجر باللون االأخ�صر الفاحت مع ظاللها باللون االأخ�صر الداكن ثم 
االأخ�صر الباهت وعليها من االأعلى ر�صم لورقة �صجر �صغرية باللون االأخ�صر الداكن بها كلمة �صالل باللغة 

العربية حتتها كلمة Silal باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س وعلى ي�صارهم ر�صم تعبريي ل�صلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179488

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
367732:تاريخ: 2021/12/27 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صالل للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م 

العربية  االإمـــارات   ، اأبوظبي   ،  4499 �ــس.ب  العربي،  اخلليج  �صارع    ،  11 الطابق   ، الكابيتال  بــرج  وعنوانه: 
املتحدة.

�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية، االأرز، التابيوكا وال�صاغو، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، ع�صل النحل والع�صل االأ�صود، اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�صل�صات )التوابل(، البهارات، الثلج.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Fresh باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
حمدد باللون االأخ�صر داخل ر�صم لورقة �صجر باللون االأخ�صر الفاحت مع ظاللها باللون االأخ�صر الداكن ثم 
االأخ�صر الباهت وعليها من االأعلى ر�صم لورقة �صجر �صغرية باللون االأخ�صر الداكن بها كلمة �صالل باللغة 

العربية حتتها كلمة Silal باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س وعلى ي�صارهم ر�صم تعبريي ل�صلة بها نبتة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179489

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363513:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة              

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خــدمــات الــدعــايــة واالإعــــالن ووكـــاالت الــدعــايــة واالإعــــالن والــدعــايــة واالإعــــالن بالطلب الــربيــدي وحتــديــث مواد 
تفعيل  االأعــمــال،  توجيه  االأعــمــال،  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�صت�صارات  االإعــالنــيــة،  امل�صاحات  وتــاأجــري  واالإعـــالن  الدعاية 
الن�صاط املكتبي، تقييم االأعمال، تنظيم االإ�صرتاك يف ال�صحف، تنظيم االإ�صرتاك بخدمات االت�صاالت لالآخرين، 
املعلومات يف قواعد  التمثيل، جتميع  اأعمال فناين  اإدارة  االأعمال،  التحريات عن  االأعمال،  املعلومات واالأخبار عن 
بيانات الكمبيوتر، ا�صت�صارات االأعمال املهنية، ن�صر مواد الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�س لغايات جتارية، االإدارة 
التجارية لرتخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة باآخرين، اأبحاث الت�صويق، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة 
يف ال�صحف، االإعالن والدعاية املبا�صرة، عر�س ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة، ن�صر ن�صو�س 
اأعمدة الدعاية واالإعــالن، تاأجري مواد  اإعــداد  الدعاية واالإعــالن، الدعاية واالإعــالن، وكــاالت الدعاية واالإعــالن، 
الدعاية واالإعالن، االإعالن بالراديو، االإعالن عرب الراديو، الدعاية واالإعالن بالتلفزيون، الدعاية واالإعالن عرب 

التلفزيون، االإ�صتفتاء واإ�صتطالع االآراء، اإدارة واإجراء اال�صتفتاءات وا�صتطالعات االآراء العامة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات عي�س االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179924

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363518:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة                

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
االألياف  و�صبكات  احلا�صوبية  الطرفيات  عرب  االإت�صاالت  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعــة  االت�صاالت، 
وكاالت  االت�صاالت،  حول  معلومات  احلا�صوب،  عرب  وال�صور  الر�صائل  نقل  والتلفون،  والربقيات  الب�صرية 
تاأجري  �صبكة حا�صوب دولية،  للت�صوق عن بعد، توفري تو�صيالت خا�صة عرب  اإت�صال  االأنباء، توفري قنوات 
ُبعد،  االإجتماعات عن  ال�صناعية،  االأقمار  البث عرب  الال�صلكي ومعدات  االت�صال  واأنظمة  االت�صال  معدات 
خدمات االت�صال الال�صلكي، خدمات البث واالإر�صال عرب الكبالت واالأقمار ال�صناعية، خدمات االإت�صاالت 
اإر�صال  عرب االأقمار ال�صناعية، معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�صلكية، توجيه وربط االت�صاالت، 
املرئي،  البث واالإر�صال  ال�صوتي، خدمات  الربيد  والن�صو�س عن بعد، خدمات  املرئية  الن�صو�س  معلومات 
خدمات االت�صال املرئي، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية، خدمات �صلكية، جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة 

اأ�صا�صية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات عي�س االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179925

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /   املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363521:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
امل�صرحية،  املقاعد للعرو�س  الريا�صية والثقافية، تنظيم م�صابقات اجلمال، حجز  االأن�صطة  التدريب، الرتفيه،  التعليم والتهذيب، 
عرو�س �صينمائية، خدمات الت�صوير الرقمي، اإعادة ت�صجيل ال�صوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، اإنتاج االأفالم، خدمات 
العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واالإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�صوير بامليكروفلم، تاأجري االأفالم ال�صينمائية، 
الفوتوغرايف، تنظيم حفالت )ترفيه(،  الت�صوير  امل�صورة،  التقارير  االأنباء، تقدمي  ال�صينما، خدمات مرا�صلي  ُدور  توفري جتهيزات 
اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�صرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، 
الرتفيه االإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي، تاأجري م�صجالت الفيديو باحلافظات ال�صريطية، خدمات �صتديوهات الت�صجيل، توفري 
تاأجري  ال�صينمائية،  تاأجري االأفالم  الرقمية،  الفيديو  تاأجري كامريات  ال�صوت،  اإر�صال وا�صتقبال  تاأجري معدات  ت�صهيالت الرتفيه، 
تاأجري  العر�س،  م�صاهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآالت  تاأجريبروجكرتات  التلفزيون،  �صتوديوهات  اأو  للم�صارح  االإ�صاءة  اأجهزة 
والتلفزيونية،  االإذاعية  والربامج  ال�صيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�صرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري  ال�صوت،  م�صجالت 
ا�صتديوهات �صينمائية، ترجمة االأفالم، ن�صر وكتابة الن�صو�س بخالف ن�صو�س الدعاية واالإعالن، االإنتاج امل�صرحي، خدمات وكاالت 
التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�صبات الريا�صية، الرتجمة، اإعداد اأ�صرطة الفيديو، اإنتاج اأفالم الفيديو، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو، تنظيم 
ال�صمعي،  الرتفيه  خدمات  واملرئي،  املو�صيقي  الرتفيه  تنظيم  الرتفيهية،  املتحركة  الر�صوم  مو�صيقى  خدمات  )ترفيه(،  املباريات 
اإعداد الربامج الرتفيهية  خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم االأحداث الرتفيهية، 
�صبكة  )من  مبا�صرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�صهيالت  توفري  للبث، 
حا�صوب( اأو من خالل اأي �صبكة ات�صال اأخرى، توزيع م�صل�صالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�صتقلة، اإخراج برامج 
االإذاعة والتلفزيون، خدمات برامج االأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات االإكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�صر 
الكتب، ن�صر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية، توفري معلومات عن االأنباء، اخلدمات التي هدفها االأ�صا�صي الرتفيه اأو الت�صلية اأو 

اال�صتجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات عي�س االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179926

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363523 :تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة          

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة ت�صلية معدة لال�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية، جميع برامج 
وبرجميات الكمبيوتر بغ�س النظر عن و�صائط الت�صجيل اأو و�صائل الن�صر، اأي، برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية 
املدجمة،  االأقــرا�ــس  ت�صغيل  اأجــهــزة  التلفزيون،  الأجــهــزة  بالنقد  تعمل  اآلــيــات  بعد،  عــن  حا�صوب  �صبكة  مــن  تنزيلها  مت  اأو 
لالألعاب  اأجهزة  كمبيوتر،  األعاب  برامج  فقط)،  الــقــراءة  (لــذاكــرة  مدجمة  اأقــرا�ــس  ب�صرية)،  (�صمعية   مدجمة  اأقــرا�ــس 
برامج  الكمبيوتر،  األعاب  وبرجميات  وبرامج  اأقرا�س  خارجية،  مراقبة  �صا�صات  اأو  عر�س  �صا�صات  مع  لال�صتخدام  املعدة 
األعاب الكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب الكمبيوتر م�صجلة على اأ�صرطة (برجميات)، برامج الكمبيوتر 
األعاب الكمبيوتر  للتلفزيون التفاعلي  واالألعاب و/اأو امل�صابقات التفاعلية، برامج وبرجميات االألعاب االلكرتونية، برامج 
متعددة الو�صائط التفاعلية، األعاب الفيديو املربجمة (برجميات)، الهواتف املتحركة، اأجهزة االت�صاالت املتحركة، بطاريات 
قابلة  رنني  نغمات  املتحركة،  للهواتف  علب  املتحركة،  للهواتف  اأطــواق  املتحركة،  االت�صاالت  طرفيات  املتحركة،  الهواتف 

للتنزيل للهواتف املتحركة، اأجهزة لال�صتعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات اأخبار االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179927

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363526:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خــدمــات الــدعــايــة واالإعــــالن ووكـــاالت الــدعــايــة واالإعــــالن والــدعــايــة واالإعــــالن بالطلب الــربيــدي وحتــديــث مواد 
تفعيل  االأعــمــال،  توجيه  االأعــمــال،  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�صت�صارات  االإعــالنــيــة،  امل�صاحات  وتــاأجــري  واالإعـــالن  الدعاية 
الن�صاط املكتبي، تقييم االأعمال، تنظيم االإ�صرتاك يف ال�صحف، تنظيم االإ�صرتاك بخدمات االت�صاالت لالآخرين، 
املعلومات يف قواعد  التمثيل، جتميع  اأعمال فناين  اإدارة  االأعمال،  التحريات عن  االأعمال،  املعلومات واالأخبار عن 
بيانات الكمبيوتر، ا�صت�صارات االأعمال املهنية، ن�صر مواد الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�س لغايات جتارية، االإدارة 
التجارية لرتخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة باآخرين، اأبحاث الت�صويق، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة 
يف ال�صحف، االإعالن والدعاية املبا�صرة، عر�س ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة، ن�صر ن�صو�س 
اأعمدة الدعاية واالإعــالن، تاأجري مواد  اإعــداد  الدعاية واالإعــالن، الدعاية واالإعــالن، وكــاالت الدعاية واالإعــالن، 
الدعاية واالإعالن، االإعالن بالراديو، االإعالن عرب الراديو، الدعاية واالإعالن بالتلفزيون، الدعاية واالإعالن عرب 

التلفزيون، االإ�صتفتاء واإ�صتطالع االآراء، اإدارة واإجراء اال�صتفتاءات وا�صتطالعات االآراء العامة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات اأخبار االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179928

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363527:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة ت�صلية معدة لال�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية، جميع برامج 
وبرجميات الكمبيوتر بغ�س النظر عن و�صائط الت�صجيل اأو و�صائل الن�صر، اأي، برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية 
املدجمة،  االأقــرا�ــس  ت�صغيل  اأجــهــزة  التلفزيون،  الأجــهــزة  بالنقد  تعمل  اآلــيــات  بعد،  عــن  حا�صوب  �صبكة  مــن  تنزيلها  مت  اأو 
لالألعاب  اأجهزة  كمبيوتر،  األعاب  برامج  فقط)،  الــقــراءة  (لــذاكــرة  مدجمة  اأقــرا�ــس  ب�صرية)،  (�صمعية   مدجمة  اأقــرا�ــس 
برامج  الكمبيوتر،  األعاب  وبرجميات  وبرامج  اأقرا�س  خارجية،  مراقبة  �صا�صات  اأو  عر�س  �صا�صات  مع  لال�صتخدام  املعدة 
األعاب الكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب الكمبيوتر م�صجلة على اأ�صرطة (برجميات)، برامج الكمبيوتر 
األعاب الكمبيوتر  للتلفزيون التفاعلي  واالألعاب و/اأو امل�صابقات التفاعلية، برامج وبرجميات االألعاب االلكرتونية، برامج 
متعددة الو�صائط التفاعلية، األعاب الفيديو املربجمة (برجميات)، الهواتف املتحركة، اأجهزة االت�صاالت املتحركة، بطاريات 
قابلة  رنني  نغمات  املتحركة،  للهواتف  علب  املتحركة،  للهواتف  اأطــواق  املتحركة،  االت�صاالت  طرفيات  املتحركة،  الهواتف 

للتنزيل للهواتف املتحركة، اأجهزة لال�صتعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179929

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363528:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة                 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خــدمــات الــدعــايــة واالإعــــالن ووكـــاالت الــدعــايــة واالإعــــالن والــدعــايــة واالإعــــالن بالطلب الــربيــدي وحتــديــث مواد 
تفعيل  االأعــمــال،  توجيه  االأعــمــال،  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�صت�صارات  االإعــالنــيــة،  امل�صاحات  وتــاأجــري  واالإعـــالن  الدعاية 
الن�صاط املكتبي، تقييم االأعمال، تنظيم االإ�صرتاك يف ال�صحف، تنظيم االإ�صرتاك بخدمات االت�صاالت لالآخرين، 
املعلومات يف قواعد  التمثيل، جتميع  اأعمال فناين  اإدارة  االأعمال،  التحريات عن  االأعمال،  املعلومات واالأخبار عن 
بيانات الكمبيوتر، ا�صت�صارات االأعمال املهنية، ن�صر مواد الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�س لغايات جتارية، االإدارة 
التجارية لرتخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة باآخرين، اأبحاث الت�صويق، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة 
يف ال�صحف، االإعالن والدعاية املبا�صرة، عر�س ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة، ن�صر ن�صو�س 
اأعمدة الدعاية واالإعــالن، تاأجري مواد  اإعــداد  الدعاية واالإعــالن، الدعاية واالإعــالن، وكــاالت الدعاية واالإعــالن، 
الدعاية واالإعالن، االإعالن بالراديو، االإعالن عرب الراديو، الدعاية واالإعالن بالتلفزيون، الدعاية واالإعالن عرب 

التلفزيون، االإ�صتفتاء واإ�صتطالع االآراء، اإدارة واإجراء اال�صتفتاءات وا�صتطالعات االآراء العامة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179930

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363529:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
االألياف  و�صبكات  احلا�صوبية  الطرفيات  عرب  االإت�صاالت  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعــة  االت�صاالت، 
وكاالت  االت�صاالت،  حول  معلومات  احلا�صوب،  عرب  وال�صور  الر�صائل  نقل  والتلفون،  والربقيات  الب�صرية 
تاأجري  �صبكة حا�صوب دولية،  للت�صوق عن بعد، توفري تو�صيالت خا�صة عرب  اإت�صال  االأنباء، توفري قنوات 
ُبعد،  االإجتماعات عن  ال�صناعية،  االأقمار  البث عرب  الال�صلكي ومعدات  االت�صال  واأنظمة  االت�صال  معدات 
خدمات االت�صال الال�صلكي، خدمات البث واالإر�صال عرب الكبالت واالأقمار ال�صناعية، خدمات االإت�صاالت 
اإر�صال  عرب االأقمار ال�صناعية، معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�صلكية، توجيه وربط االت�صاالت، 
املرئي،  البث واالإر�صال  ال�صوتي، خدمات  الربيد  والن�صو�س عن بعد، خدمات  املرئية  الن�صو�س  معلومات 
خدمات االت�صال املرئي، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية، خدمات �صلكية، جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة 

اأ�صا�صية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179931
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دبي ت�شجل ارتفاعا بن�شبة 10 %
 يف الطلب على الطاقة خالل 2021 

•• دبي -وام:

اأعلن معايل �صعيد حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اإمـــارة دبــي خــالل عام  ارتــفــاع الطلب على الطاقة يف  كهرباء ومــيــاه دبــي 
2021 بن�صبة 10 % مقارنة بعام 2020 حيث بلغ الطلب على الطاقة 
جيجاوات   50،202 املــا�ــصــي  الــعــام 
 45،712 مـــــع  مــــقــــارنــــة  �ــــصــــاعــــة 

جيجاوات �صاعة يف عام 2020.
الطاير  حممد  �صعيد  مــعــايل  وقـــال 
وتوجيهات  روؤيـــــــة  مــــع  انـــ�ـــصـــجـــامـــاً 
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبي 
حتقيق  اإىل  الــهــادفــة  اهلل”  “رعاه 
التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف اإمارة 
دبي نوا�صل العمل على زيادة القدرة 
واملياه ورفع  الكهرباء  االنتاجية من 
قدرة وكفاءة �صبكات النقل والتوزيع 
باالحتياجات  والــوفــاء  واملــيــاه  الكهرباء  على  املــتــزايــد  الطلب  يــواكــب  مبــا 
هام�س  توفري  مع  االأعــمــال  وقطاعات  واملطورين  للمتعاملني  امل�صتقبلية 
احتياطي منا�صب وذلك باالعتماد على اأحدث التقنيات الذكية والتخطيط 
العلمي ال�صليم. واأ�صاف يوؤ�صر االرتفاع يف الطلب على الطاقة يف دبي اإىل 
اإمارة  االأن�صطة احليوية حيث جنحت  وعــودة خمتلف  االقت�صادي  التعايف 
الرابعة  ال�صناعية  الــثــورة  تقنيات  من  اال�صتفادة  يف  ا�صتباقي  ب�صكل  دبــي 
وتطبيق تدابري احرتازية قوية ل�صمان ا�صتمرارية االأعمال. وقد اأ�صهمت 
الــعــامل يف  دبــي منــوذجــاً يحتذى على م�صتوى  تــقــدم  اأن  الــروؤيــة يف  هــذه 

اجلاهزية للتعامل مع خمتلف التحديات وحتويلها يف فر�س واعدة.

انطالق املنتدى العربي لالقت�شاد 
الرقمي يف 13 فرباير املقبل

•• دبي -وام:

حتت رعاية معايل اأحمد اأبو الغيط االأمني العام جلامعة الدول العربية، 
تنظم االأمانة العامة للجامعة العربية واالحتاد العربي لالقت�صاد الرقمي 
يوم   ”2020 “اإك�صبو  يف معر�س  “املنتدى العربي لالقت�صاد الرقمي” 
�صل�صلة  �صمن  الفعالية  هــذه  وتــاأتــي   .2022 13 فرباير  املــوافــق  االأحــد 
املبادرات املعرفية املنبثقة عن “الروؤية العربية لالقت�صاد الرقمي” التي 
اأ�ص�س  2018، وهي مبادرة تهدف لتطوير  اأبوظبي  االإعــالن عنها يف  مت 

االقت�صاد الرقمي يف املنطقة العربية.

االإمارات واأملانيا تبحثان تعزيز ال�شراكة املرتبطة بطاقة امل�شتقبل
•• اأبوظبي- وام:

اأملانيا  بــحــثــت حــكــومــتــا دولــــة االإمــــــارات وجــمــهــوريــة 
االحتـــاديـــة، اإطــــالق بــرنــامــج عــمــل مــو�ــصــع ي�صتهدف 
بطاقة  املرتبطة  الثالثة  بالركائز  ال�صراكة  تعزيز 
املتجددة،  الطاقة  اإنتاج  زيــادة  يف  واملتمثلة  امل�صتقبل، 
وزيادة كفاءتها واإدارة الطلب عليها، اإ�صافة اإىل متكني 
الوقود  ي�صمل  كما  اخل�صراء،  للطاقة  اأعلى  تخزين 
�صراكتهما  جانب  اإىل  والبحرية،  الطريان  لقطاعي 
وذلك  اأ�صكاله،  مبختلف  الطاقة  قطاع  يف  الطموحة 
يف اإطار ا�صتكمال “اإعالن النوايا” للتعاون امل�صرتك 

الذي وقعه البلدان يف بداية عام 2017.
جاء ذلك خالل لقاء افرتا�صي، تراأ�صه معايل �صهيل 
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
ومعايل  االإمــــــارات،  دولـــة  حلــكــومــة  ممــثــاًل  التحتية 
الوزارة  يف  الدولة  وزير  غرايت�صن،  باتريك  الدكتور 
االحتادية لل�صوؤون االقت�صادية والعمل املناخي ممثاًل 
�صريف  املهند�س  �ــصــعــادة  وبح�صور  اأملــانــيــا،  حلكومة 
العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�صوؤون 
العلماء  عبداهلل  حف�صة  �صعادة  و  والــبــرتول  الطاقة 

�صفرية الدولة لدى جمهورية اأملانيا االحتادية .
وناق�س اللقاء رفيع امل�صتوى، طموحات البلدين اإىل 
ال�صراكة  ودور  الكربون،  انبعاثات  من  خاٍل  م�صتقبل 
الريادة  ومــ�ــصــتــهــدفــات  االأهـــــــداف،  هــــذه  يف حتــقــيــق 

الــعــاملــيــة لــلــجــانــبــني، والــتــاأكــيــد عــلــى �ـــصـــرورة تبادل 
املعرفة واالبتكارات التكنولوجية الهادفة اإىل ت�صريع 
تطور الهيدروجني االخ�صر، واعتبار مواءمة اللوائح 
رئي�صة  اأولــويــة  البلدين  بــني  القطاع  يف  وال�صهادات 
ق�صوى. ومت خالل االجتماع اعتماد اأولويات التعاون 
واالأن�صطة التي �صيتم تنفيذها يف اإطار ال�صراكة خالل 
عام 2022، و�صبل تعزيز احلوار امل�صرتك لل�صنوات 
املقبلة، وتاأكيد اأهمية ا�صتغالل ال�صراكة نحو التحول 

اإىل اأنظمة الطاقة منخف�صة الكربون.
الروابط  متانة  على  املــزروعــي  �صهيل  مــعــايل  واأكـــد 
اال�صرتاتيجية والعالقات الثنائية التي جتمع بالده 
ملا  نظراً  كبريين،  وقــوة  بتو�صع  تت�صم  والتي  واأملانيا، 
وخطط  م�صتقبلية  طموحات  من  الدولتان  متتلكه 
عمل واعدة، وبيئة ا�صتثمارية جاذبة مدعومة برغبة 
م�صتويات  بــتــطــويــر  الــ�ــصــديــقــني  الــبــلــديــن  قــيــادتــي 
امل�صتدامة،  التنمية  جمـــاالت  خمتلف  يف  التن�صيق 
وق�صايا التغري املناخي واملحافظة على البيئة، م�صرياً 
جمال  يف  ن�صط  تــعــاون  يجمعهما  الــدولــتــني  اأن  اإىل 
الطاقة، وقد حققا العديد من ق�ص�س النجاح خالل 
وتو�صعته  التعاون  موا�صلة  اأمــال  املا�صية،  ال�صنوات 
لي�صمل قطاعات جديدة منها البنية التحتية والنقل 

اجلوي والبحري.
بــذل مــزيــد مــن اجلهد  اإىل �ــصــرورة  واأ�ــصــار معاليه، 
ا�صتهالك  تــر�ــصــيــد  املــ�ــصــرتك يف مــ�ــصــاريــع  والــتــعــاون 

ا�صرتاتيجية  الذي يدعم م�صتهدفات  االأمر  الطاقة، 
االإمارات الوطنية للطاقة 2050، الهادفة اإىل رفع 
 ،40% الفردي واملوؤ�ص�صي بن�صبة  كفاءة اال�صتهالك 
مزيج  اإجــمــايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�صاهمة  ورفـــع 
عام  بحلول   50% اإىل  الــدولــة  يف  املنتجة  الــطــاقــة 
الكربونية  االنبعاثات  خف�س  اإىل  اإ�صافة   ،2050
واأ�صاف   .70% بن�صبة  الكهرباء  اإنــتــاج  عملية  مــن 
املناخي  للحياد  اال�صرتاتيجية  املــبــادرة  �صيدعم  هــذا 

2050 حيث كانت دولة االإمارات اأول دولة يف ال�صرق 
لتحقيق  هدفها  عن  تعلن  اأفريقيا  و�صمال  االأو�ــصــط 
االإمـــــارات  اأن مـــبـــادرة  اإىل  املـــنـــاخـــي.. الفــتــا  احلـــيـــاد 
الع�صرة  املبادئ  مع  تتما�صى   2050 املناخي  للحياد 
فر�صاً  املـــبـــادرة  �ــصــتــوفــر  كــمــا  اجلـــديـــدة،  للخم�صني 
االقت�صادي،  والــتــقــدم  املــ�ــصــتــدامــة  للتنمية  جــديــدة 
وتر�صيخ مكانة الدولة وجهًة مثالية للعي�س والعمل 

واإن�صاء املجتمعات املزدهرة.

الدار العقارية تعقد �شراكة مع مياه وكهرباء االإمارات لتزويد اأ�شولها مب�شادر الطاقة النظيفة

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعلن اعتماد اأول اإطار تنظيمي لل�شركات املوؤ�ش�شة الأغرا�ص اال�شتحواذ واالندماج ر�شميًا يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

“الدار”  العقارية  الــدار  �صركة  وقعت 
وكهرباء  مـــيـــاه  �ــصــركــة  مـــع  اتــفــاقــيــة 
االإمارات، الرائدة يف التن�صيق املتكامل 
لــتــخــطــيــط و�ـــــصـــــراء واإمـــــــــــداد املـــيـــاه 

والكهرباء يف جميع اأنحاء الدولة.
ومبوجب هذه االتفاقية، �صتزّود �صركة 
مياه وكهرباء االإمارات جميع االأ�صول 
اخلم�س  الــ�ــصــنــوات  خـــالل  الت�صغيلية 
القادمة يف خطوة تهدف اإىل الت�صجيع 
النظيفة  الــطــاقــة  حــلــول  اعــتــمــاد  على 
والتو�صع يف اإجــراءات عزل الكربون يف 

القطاع العقاري.
انبعاثات  متــثــل  احلــــايل،  الــوقــت  ويف 
النطاق الثاين ال�صادرة عن ا�صتهالك 
النبعاثات  مــ�ــصــدر  اأكـــــرب  الـــكـــهـــربـــاء 
العقارية  االأ�صول  يف  الدفيئة  الغازات 
هذه  و�صتعمل  الـــدار،  ل�صركة  التابعة 
االنبعاثات  تلك  تقليل  على  االتفاقية 

ودعـــــم اأنــ�ــصــطــة عــــزل الـــكـــربـــون عرب 
الطاقة  و�صتخ�صع  ال�صركة.  حمفظة 
الدار  اأ�صول  بها  د  �صتزوَّ التي  النظيفة 
النظيفة  الـــطـــاقـــة  �ـــصـــهـــادات  ملــعــايــري 
“ال�صهادات الدولية للطاقة املتجددة” 
مــيــاه وكهرباء  �ــصــركــة  تــوفــرهــا  الــتــي 
اأطلقته  ُمبتكر  االإمــارات، وهو برنامج 
لتمكني  اأبـــوظـــبـــي  يف  الــطــاقــة  دائــــــرة 
التتبع  مــــن  االإمــــــــــارة  يف  الـــ�ـــصـــركـــات 
الكهرباء  ا�ــصــتــهــالك  مـــن  والــتــحــقــق 
جهودهم  �صمن  النظيفة  اأو  املتجددة 

لتحقيق اأهداف اال�صتدامة.
وُتــعــّد �صركة مــيــاه وكــهــربــاء االإمـــارات 
املعنية  الرئي�صة  الكيانات  مــن  واحـــدة 
بتنفيذ خمطط اإ�صدار هذه ال�صهادات 
بدور  ال�صركة  تقوم  حيث  اأبوظبي،  يف 
ل الوحيد وم�صغل املزاد لتاأ�صي�س  املُ�صجِّ
كما  االأداة اجلديدة،  لهذه  اأولية  �صوق 
الأي  ميكن  اأ�صهر   2 كل  مـــزادات  ُتقيم 

�صركة امل�صاركة فيها.

وقــــــال جريج فيـــــــور، الرئي�س التنفيذي 
يف  واال�ــصــتــدامــة  املاليـــــــة  لل�صـــــــوؤون 
الوقت  هـــو  االآن   “ الــعــقــاريــة  الــــــدار 
االأمـــثـــل لــكــي تــــدرك الــ�ــصــركــات االأثـــر 
الكبري لالأ�صول العقارية على البيئة. 
واإذا نظرنا اإىل االنبعاثات ال�صادرة عن 
مواد  وعمليات  الت�صــــغيلية  العمليات 
م�صوؤولة  الــيــوم  املــبــاين  فــــــــاإن  البناء، 
اأك�صيد  انبعاثات ثاين  %37 من  عن 

الكربون يف العامل. 
امل�صتدامة  املــبــاين  اأن  الــوا�ــصــح  ومـــن 
الو�صائل فعالية  اأكــرث  هي واحــدة من 
ونحن  العاملي،  التحدي  هــذا  ملواجهة 
الهامة  اخلطوة  هذه  باتخاذ  فخورون 
وكهرباء  مــيــاه  �ــصــركــة  �ــصــركــائــنــا  مـــع 

االإمارات”.
براي�س،  فــرانــ�ــصــوا  قــــال  جــانــبــه،  مـــن 
مدير اإدارة الوقود وال�صوؤون التجارية 
يف �ــصــركــة مــيــاه وكــهــربــاء االإمـــــارات “ 
رائدة  �صركة  قــامــت  بـــاأن  �صعداء  نحن 

باأخذ  العقارية  الــدار  مثل  اأبوظبي  يف 
الرامية  م�صاعيها  �صمن  املبادرة  زمام 
الـــكـــربـــوين  احلـــــيـــــاد  اإىل  لـــلـــو�ـــصـــول 
تــ�ــصــديــق مــ�ــصــدر الطاقة  مـــن خـــالل 
الطاقة  ب�صهادة  ال�صبكة  من  امل�صتهلكة 
كيانات  اإىل  واالنــ�ــصــمــام   ، الــنــظــيــفــة 
رئــيــ�ــصــيــة �صمن  قـــطـــاعـــات  اأخــــــرى يف 

والرعاية  وال�صناعة  الطاقة  جمــاالت 
ال�صحية والتجارة التي تتخذ اإجراءات 
الكربون.  انبعاثات  للحد من  اإيجابية 
اأخذت الدار خطوات �صريعة للم�صاركة 
يف الربنامج، لت�صبح اأول �صركة تطوير 
اأكرب  واإحــدى  وا�صتثمار عقارية  واإدارة 

امل�صاهمني فيه”.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعــــلــــن �ـــصـــوق اأبـــوظـــبـــي لـــــــالأوراق 
املالية موافقة هيئة االأوراق املالية 
اأول  اعــتــمــاد  على  ر�صمياً  وال�صلع 
املوؤ�ص�صة  لل�صركات  تنظيمي  اإطــار 
واالندماج  اال�ــصــتــحــواذ  الأغـــرا�ـــس 
مما  الــعــربــي،  اخلــلــيــج  منطقة  يف 
�صيمهد الطريق اأمام اإدراج اأ�صهمها 

يف �صوق اأبوظبي املايل هذا العام.
وجتــــدر االإ�ــــصــــارة اأن هـــذا االإطــــار 
نــوعــه يف  مـــن  االأول  الــتــنــظــيــمــي، 
التعاون  جمــلــ�ــس  دول  مــنــطــقــة 
اخلــلــيــجــي، قــد عــمــل عــلــى تطوير 
هذه االأطر التنظيمية كّل من �صوق 
اأبــوظــبــي لـــــالأوراق املــالــيــة ودائـــرة 
اأبوظبي،  االقــتــ�ــصــاديــة  الــتــنــمــيــة 
اأخ�صائيني قانونيني  بالتعاون مع 
اأجــــل �صياغة  مــن  وا�ــصــتــثــمــاريــني 
بال�صركات  ُتعنى  تنظيمية  لــوائــح 
اال�صتحواذ  الأغــــرا�ــــس  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 
اإىل االإطــــار  ا�ــصــتــنــاداً  واالنــــدمــــاج، 
لل�صركات  االأمــريــكــي  التنظيمي 
اال�صتحواذ  الأغــــرا�ــــس  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 
باالإ�صافة  كــمــعــيــار  واالنـــــدمـــــاج 
الدولية  التنظيمية  االأطــــر  اإىل 

هذا  ي�صاهم  و�ــصــوف  ــلــة.  الــ�ــصّ ذات 
بيئة  توفري  يف  التنظيمي  االإطـــار 
للم�صتثمرين  جــاذبــة  ا�صتثمارية 
اأو�صع  باآفاق  وتزويدهم  الدوليني 
مــن فــر�ــس الــنــمــو الــفــريــدة، كما 
التنظيمي  االإطــار  هــذا  �صيت�صمن 
بالرعاة  املعنية  واالأحــكــام  اللوائح 
من خارج دولة االإمارات لتمكينهم 
على  للح�صول  بطلب  التقدم  من 
املوافقة على اإدراج اأ�صهم �صركاتهم 
املوؤ�ص�صة  الــ�ــصــركــات  فــئــة  �ــصــمــن 
الأغرا�س اال�صتحواذ واالندماج يف 

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية.

التنظيمية  الــلــوائــح  ومتــتــاز  هـــذا 
لــلــ�ــصــركــات املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة الأغــــرا�ــــس 
دولة  يف  واالنــــدمــــاج  اال�ــصــتــحــواذ 
االإمــــــارات بــحــوافــز جــذابــة وبنية 
للرعاة  تــ�ــصــمــن  مــبــتــكــرة  اأ�ـــصـــهـــم 
منتهى ال�صال�صة والكفاءة يف طرح 
العام  ال�صركات اخلا�صة لالكتتاب 
الرعاة  عــلــى  و�ــصــيــتــعــني  االأويل. 
اإماراتي  درهم  مليون   100 جمع 
العام  االكـــتـــتـــاب  يف  اأدنـــــــى  كـــحـــد 
الوحدات  �صت�صمل  كــمــا  االأويل، 
الــتــي يــتــم بــيــعــهــا �ــصــمــانــات متنح 
املــ�ــصــتــثــمــريــن والــــرعــــاة احلــــق يف 

بني امل�صتثمرين وامل�صدرين، فاإننا 
بذلك ن�صاهم يف دفع عجلة النمو 
اأبوظبي.  اقت�صاد  تنويع  وتعزيز 
وال �صك اأن تاأ�صي�س قطاع خدمات 
�ــصــيــجــذب جمموعة  مــالــيــة قــويــة 
املتمّيزة  الـــــكـــــوادر  مــــن  وا�ـــصـــعـــة 
يبا�صروا  كـــي  الــالمــعــة  والــعــقــول 
اأعمالهم وا�صتثماراتهم ويوا�صلون 
العا�صمة  مــن  انــطــالقــاً  حــيــاتــهــم 

االإماراتية”.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال هــ�ــصــام خالد 
رئي�س  مــلــك،  اخلــالــق  عبد  توفيق 
اأبـــوظـــبـــي  �ــــصــــوق  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس 

اأ�صهم.  اإىل  الوحدات  هذه  حتويل 
يتعني  ــتــثــمــريــن،  املــ�ــص وحلـــمـــايـــة 
الأغرا�س  املوؤ�ص�صة  ال�صركات  على 
اكتمال  فور  واالندماج  اال�صتحواذ 
الــتــاأكــد من  الــعــام االأويل  الــطــرح 
%90 من العائدات �صمن  اإيــداع 

ح�صاب بدون فوائد.
معايل  قـــــال  املــنــا�ــصــبــة  هـــــذه  ويف 
الــ�ــصــرفــاء احلمادي،  عــلــي  حمــمــد 
االقت�صادية  التنمية  دائــرة  رئي�س 
اإطـــار  اإ�ـــصـــدار  “يوؤكد  اأبـــوظـــبـــي: 
العام  االكـــتـــتـــاب  لــدعــم  تــنــظــيــمــي 
االأويل لل�صركات املوؤ�ص�صة الأغرا�س 

لالأوراق املالية: “ي�صرنا اأن نوؤ�ص�س 
املوؤ�ص�صة  لل�صركات  اإقليمياً  مركزاً 
واالندماج  اال�ــصــتــحــواذ  الأغـــرا�ـــس 
املالية،  لـــالأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف 
اإذ متنح هذه ال�صركات امل�صتثمرين 
حمفظاتهم  تنويع  ين�صدون  ممن 
حتميها  منــو  فــر�ــس  اال�صتثمارية 
اللوائح على م�صتوى  اأقوى  بع�س 
باإ�صدار  ملتزمون  ونحن  العامل. 
وتهيئة  الــتــنــظــيــمــي  االإطــــــار  هــــذا 
الت�صغيلية  الــنــاحــيــة  مــن  الــ�ــصــوق 
االدراج  عمليات  يف  الــرعــاة  لــدعــم 
والت�صويق واالت�صال. وياأتي اإ�صدار 

التزامنا  واالنـــدمـــاج  اال�ــصــتــحــواذ 
االبتكار.  م�صهد  طليعة  بت�صدر 
التنظيمية  الــلــوائــح  اأثــمــرت  وقـــد 
اأبوظبي،  يف  املـُـعــتــمــدة  الــرا�ــصــخــة 
امل�صتقرة  الــعــمــل  بيئة  جــانــب  اإىل 
واخلالية من ال�صرائب، عن توفري 
ال�صركات  لـــرعـــاة  جـــذابـــة  فـــر�ـــس 
اال�صتحواذ  الأغــــرا�ــــس  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 
واالنــــدمــــاج ممـــن يــتــطــلــعــون اإىل 
طـــرح �ــصــركــاتــهــم لــالكــتــتــاب العام 
بيئة  تــوفــري  خـــالل  ومـــن  االأويل. 
االأموال،  لــروؤو�ــس  وداعــمــة  حيوية 
الرتابط  اأوا�صر  تعزيز  وموا�صلة 

جلهودنا  ا�صتكمااًل  الــلــوائــح  هــذه 
ا�صرتاتيجيتنا  لتنفيذ  املــبــذولــة 
 ‘ADX One’ الـــطـــمـــوحـــة 
عــرب طـــرح جمــمــوعــة جــديــدة من 
التي  الرائدة  واخلدمات  املنتجات 
يف  مبا  امل�صتثمرين،  تطلعات  تلبي 
املغّطى،  املك�صوف  على  البيع  ذلك 
االأوراق  واقـــــرتا�ـــــس  واإقــــــرا�ــــــس 
املالية، و�صناعة ال�صوق، و�صناديق 
البور�صة.  يف  املتداولة  اال�صتثمار 
عمليات  دعــــم  مــوا�ــصــلــة  ونـــعـــتـــزم 
االإدراج يف ال�صوق اإىل جانب توفري 

اأدوات ا�صتثمارية مبتكرة”.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار التزامها امل�صتمر بدعم اجلهود الوطنية الرامية 
اأبوظبي،  اإمـــارة  يف  وتطويره  الطاقة  قطاع  تنمية  اإىل 
الرائد  العاملي  املحرك  اأبوظبي،  موانئ  جمموعة  وقعت 
مع  جــديــدة  اتفاقية  اللوج�صتية،  واخلــدمــات  للتجارة 
“اإيني  عاملياً  الرائدة  االإيطالية  املتكاملة  الطاقة  �صركة 
بحرية  لوج�صتية  قاعدة  تاأ�صي�س  على  تن�س  اأبوظبي”، 
يف  بال�صركة  اخلــا�ــصــة  البحرية  احلــفــر  عمليات  تــدعــم 

منطقة الظفرة.
وتتخذ هذه القاعدة اللوج�صتية من ميناء مغرق الرائد 

مقراً لها، االأمر الذي يتيح لل�صركة اال�صتفادة من بنيته 
التحتية املتطورة وتوظيف موقعه اال�صرتاتيجي بالقرب 
يف  املنطقة  يف  البحرية  والغاز  النفط  من�صات  اأهــم  من 

خدمة عملياتها. 
و�صاحة  خم�ص�س،  ر�صيف  على  ح�صولها  جــانــب  واإىل 
لتنظيم العمليات، باالإ�صافة اإىل املوارد الب�صرية واملعدات 
اأبوظبي”  “اإيني  �ــصــركــة  فــــاإن  الـــالزمـــة،  الــلــوجــ�ــصــتــيــة 
طني  ملعاجلة  امليدانية  املحطات  ا�صتخدام  من  �صتتمكن 
رئي�س قطاع  املــزروعــي،  �صيف  ورحــب  احلــفــر.   و�صوائل 
املـــوانـــئ، جمــمــوعــة مــوانــئ اأبــوظــبــي، بــانــ�ــصــمــام �صركة 
املزدهر  البحري  القطاع  اأعــمــال  جمتمع  اإىل  “اإيني” 

اأكرب  اأحـــدى  تعد  واأنــهــا  خ�صو�صاً  الــظــفــرة،  منطقة  يف 
ال�صركات العاملية واأكرثها تاأثرياً يف قطاع الطاقة العاملي 
بالطاقة  البحرية اخلا�صة  العمليات  العديد من  وتقود 
حول العامل.  وقال: “يوفر هذا التعاون ل�صركة “اإيني” 
اإمكانية العمل باأعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق 
من  اال�صتفادة  ميكنها  اإذ  لها،  التابعة  البحرية  احلفر 
توفرها  الــتــي  الــرائــدة  التحتية  البنية  مــرافــق  اأحـــدث 
جمموعة موانئ اأبوظبي ف�صاًل عن االإمكانيات الكبرية 
الدعم  خــدمــات  مــغــرق يف جمـــال  مــيــنــاء  يتيحها  الــتــي 
املـــزروعـــي، مدير  مــبــارك  قـــال  جــهــتــه  مــن  البحري”.  
– جمموعة  اإدارة امليناء، منطقة الظفرة، قطاع املوانئ 

موانئ اأبوظبي: “يتمتع ميناء مغرق بتاريخ غني وحافل 
قادرة  الظفرة  رائــدة يف منطقة  بحرية  من�صاأة  باعتباره 
العمليات  من  وا�صعة  جمموعة  اإىل  الدعم  تقدمي  على 
البحرية،  والـــغـــاز  الــنــفــط  بــقــطــاعــات حــقــول  اخلــا�ــصــة 
اللوج�صتية  واخلــدمــات  والــ�ــصــائــبــة،  الــعــامــة  والب�صائع 
اليوم  مغرق  ميناء  اأ�صبح  “لقد  واأ�ــصــاف:  التجارية”. 
قادراً على تلبية االحتياجات االإقليمية والعاملية لكربى 
االأو�صط  الــ�ــصــرق  منطقة  يف  الــعــامــلــة  الــطــاقــة  �ــصــركــات 
اأ�صواق  خــدمــة  لــه  تتيح  الــتــي  املــتــطــورة  قــدراتــه  بف�صل 
النفط والغاز يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

وح�صوله موؤخراً على ت�صنيف ميناء دويل”.

بهدف توفري خدمات دعم متميزة ل�سركة اإيني اأبوظبي 

جمموعة موانئ اأبوظبي توؤ�ش�ص قاعدة لوج�شتية الأعمال قطاع النفط والغاز يف ميناء مغرق 

رمــــــزى   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
لبنان   ، مـــــكـــــارم  عـــفـــيـــف 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )RL3544456( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0504442198

فقدان جواز �شفر
ريـــــــان   / املـــــــدعـــــــو  فـــــقـــــد 
لبنان   ، مـــــكـــــارم  رمــــــــزى 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )LR2192898( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

 0504442198

فقدان جواز �شفر
نوفا  فــــرح   / املـــدعـــو  فــقــد 
الفلبني     ، رو�ــصــيــل  بـــيـــزون 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )P5353345B( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0501648417

فقدان جواز �شفر
عبدالرحيم   / املـــدعـــو  فــقــد 
عـــــزات عــبــدالــرحــيــم مــكــى ، 
جواز   - اجلن�صية  فل�صطني 
 5241845( رقـــم  �ــصــفــره 
& 3970645( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�صال  عليه 

0506210235

فقدان جواز �شفر
فــــــقــــــد املــــــــــدعــــــــــو/ خـــــالـــــد 
بـــــــــــــدر حمــــــــمــــــــود حمــــمــــد 
حمــمــود، مــ�ــصــر   اجلن�صية 
رقــــــم  �ــــــصــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )28065644A(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0553929245

فقدان جواز �شفر
نــــــــور احلــــق  املــــــدعــــــو /  فــــقــــد 
ـــتـــان  ـــص ـــاكـــ� ب  ، خـــــــــان  عـــــــمـــــــران 
ــيــة جــــــواز �ـــصـــفـــره رقم  اجلــنــ�ــص
يرجى   -  )CD6391221(
ت�صليمه  ـــيـــه  عـــل يــــعــــرث  ممـــــن 
اقرب  او  الباك�صتانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �شفر
نـــعـــلـــن عـــــن فـــــقـــــدان �ـــصـــهـــادات 
اأ�ــصــهــم لــ�ــصــركــه اتــ�ــصــاالت على 
ــــال على  يـــجـــدهـــا االتــــ�ــــص مـــــن 
ارجاعها  او   0505673733

الت�صاالت املبنى الرئي�صي 
عدد االأ�صهم 21067  

ETC 11861 رقم ال�صهادة

Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0009743 civil (partial)

To the defendant: Kelechi Kennedy Ugwa
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No. 0522990516
We inform you that the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C in case No. 9743/2021, 
the Fourth Commercial One-Day Circuit, has filed the above-mentioned lawsuit 
claiming:- Obligate the defendant to pay an amount of (18877.43 dirhams) Eighteen 
thousand eight hundred seventy-seven dirhams and forty-three fils, and the interest 
at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, and to pay 
charges and expenses and attorney fees.
Therefore, you must appear before the Case Management Office No. (7) at the Federal 
Court of First Instance in person or through an authorized agent, in order to answer the 
case and submit what you have of data, on Thursday 27/01/2022, in order to consider 
the case whose numbers are mentioned in your capacity as a defendant. In the event 
that you fail to attend or do not send an agent on your behalf, the legal procedures will 
be completed in your absence
Judicial Services Office
Fatima Yaquob AlRamsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Service by Publication to Defendant

Sharjah Federal Court- Civil Execution Court- Gladwin Jones Nadovilavitil
Payment Notice in Case No. SHCEXCICIVS2021/0004901- Civil

To Complicated Party/ Gladwin Jones Nadovilavitil
Whereas, on..., the attached judgment was rendered against to for the Plaintiff
Claimant/ United Motors & Heavy Equipment Co. (L.L.C.)
In the above-mentioned Case.
Whereas the complicated party has submitted a request to execute the said judgment, 
and paid the fee defined therefor, and whereas the judgment to be executed is rendered 
as follows:
Grand total including fees and expenses: AED 493382, in addition to legal interest of 
5% as of the claim date until full payment is affected.
Therefore, you are required to execute the content of the above-mentioned executive 
writ within (15) days as of the date of service with this notification.
In case you refrain from the same, the court shall take the legal prescribed compulsory 
execution procedures against you.
Judge / Moatasem Ahmed Samir Abu Shady
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Public Notice in Executive Case

issued by Ajman Federal Court - Civil Execution Court - 
Don Mineral Water - Ali Ahmed Salem Ahmed Payment Notice

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Legal notice of payment
Notice No. 193048/1/2021

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
Tuesday  25  January   2022   -  Issue No   13451

الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  

•• دبي-وام:

وقعت دائرة االأرا�صي واالأمالك يف 
دبي مذكرة تفاهم مع ثالث �صركات 
احللول  تـــوفـــري  يف  مــتــخــ�ــصــ�ــصــة 
وهي  واملــتــطــورة  الذكية  العقارية 
DXBinteract.”و “بيوت” 

com “و”بروبرتي فايندر”.
ويــاأتــي ذلــك بهدف تــزويــد ال�صوق 
العقاري يف االإمارة باأف�صل احللول 
البيانات  على  تعتمد  التي  الذكية 

ت�صهم  التي  التفاعلية  والتقارير 
يف تعزيز توجهات التحول الرقمي 
العقاري  دبي  قطاع  ي�صهدها  التي 
اإىل جــانــب دعــم روؤيـــة الــدائــرة يف 
العقارية  الــوجــهــة  االإمـــــارة  جــعــل 
وال�صعادة  والثقة  االبتكار  عاملياً يف 
م�صوؤوليتها  مـــع  تـــوافـــقـــا  وذلـــــك 
ال�صفافية  قيم  تر�صيخ  يف  املبا�صرة 
والبيانات  واالأنظمة  املعلومات  يف 

واالإجراءات العقارية.
والتقارير  الـــبـــيـــانـــات  و�ــصــتــ�ــصــهــم 
اأو�صح  �صورة  توفري  يف  التفاعلية 
الراغبني يف  واأ�صمل للم�صتثمرين 
العقاري  ال�صوق  معلومات  معرفة 
ب�صكل  �صحيحة  حتليلة  بطريقة 
ي�صاعد يف اتخاذهم القرار ال�صائب 
�صواء كان يف عملية ال�صراء اأو البيع 
االإمـــارة  يجعل  مبــا  اال�صتثمار  اأو 
واحــدة من اأكــرث اأ�ــصــواق العقارات 
العامل  ــتــوى  مــ�ــص عـــلـــى  �ــصــفــافــيــة 

فر�س  تـــوفـــري  اإىل  ..بـــاالإ�ـــصـــافـــة 
امل�صتهلك  معلومات  حلماية  مثلى 
مـــن خـــالل تــطــويــر حــلــول مهمة 

لتحديات الع�صر الراهن.
و�صتعمل خمتلف اجلهات التي مت 
مع  بالتعاون  معها  ال�صراكة  اإبــرام 
“اأرا�صي دبي” على توفري بيانات 
الأ�صعار  وتفاعلية  وخا�صة  نوعية 
وح�صب  املنطقة  بح�صب  العقارات 
معرفة  مـــثـــل  الــــعــــقــــاري؛  الـــبـــنـــاء 
املنطقة  يف  والــ�ــصــراء  البيع  اأ�صعار 
والــبــيــانــات املــتــغــرية الــتــي جتري 
اأثـــنـــاء تغري  يف الــ�ــصــوق الـــعـــقـــاري 
للمرحلة  تــبــعــاً  االأ�ــصــعــار وخــالفــه 
التي مير بها. وقال �صعادة �صلطان 
بطي بــن جمــرن مدير عــام دائرة 
االأرا�صي واالمالك بدبي: “تلتزم 
جتاه  را�صخاً  التزاماً  دبــي  اأرا�ــصــي 
بتعزيز  العقاري يق�صي  دبي  �صوق 
احللول  اأجنـــع  وتــوفــري  �صفافيته 

اال�ــــصــــرتاتــــيــــجــــيــــة كـــخـــطـــة دبــــي 
نحو  الــرامــيــة   2040 احل�صرية 
االإمارة  العقاري يف  القطاع  تعزيز 
تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  ..الفتا 
التي  التعاونية  للجهود  جت�صيداً 
القطاعني  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات  تــبــذلــهــا 
والهادفة  واخلــــا�ــــس  احلـــكـــومـــي 
بيئة  وخلق  النمو  دفع عجلة  نحو 

اقت�صادية تناف�صية.
امل�صدي  فــرا�ــس  اأو�ــصــح  مــن جهته 
ل�صركة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــ�ــــس 
ال�صراكة  هـــــذه  اأن  “اأوراتك” 
�صوق  يف  التفاعلية  البيئة  �صتوفر 
دبــــي الـــعـــقـــاري مـــن خــــالل موقع 
الذي   ”DXBinteract.com“
البيانات  كـــل  تـــوفـــري  يف  يــ�ــصــاهــم 
ـــعـــار  ـــص اخلــــا�ــــصــــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الأ�
وح�صب  املنطقة  بح�صب  العقارات 
معرفة  مـــثـــل  الــــعــــقــــاري  الـــبـــنـــاء 
املنطقة  يف  والــ�ــصــراء  البيع  اأ�صعار 

االأمر  واملتطورة  الذكية  العقارية 
الذي ي�صهم يف رفع م�صتوى الثقة 
امل�صتثمرين واملتعاملني على  لدى 
حـــّد �ـــصـــواء ..ويــعــتــرب ذلـــك هدفاً 
ا�صرتاتيجياً �صمن رحلتنا الرامية 
باتت  الـــتـــي  املـــكـــانـــة  تــوطــيــد  اإىل 
تــتــمــتــع بــهــا االإمـــــــارة عــلــى �صعيد 
جانب  اإىل  العاملي  العقارات  �صوق 
اقت�صاد  اأفــ�ــصــل  بــنــاء  يف  امل�صاهمة 
يتما�صى  مبا  العامل  م�صتوى  على 
التي  اخلم�صني  وثيقة  مبادئ  مع 
الر�صيدة  الـــقـــيـــادة  عــنــهــا  اأعــلــنــت 
والتي ت�صتهدف اخلم�صني  موؤخراً 
جانبها  مـــــن  املقبلة”.  عـــــامـــــاً 
املديرة  را�ــصــد  مــاجــدة علي  اأكـــدت 
واإدارة  ت�صجيع  لقطاع  التنفيذية 
اال�ـــصـــتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري يف دائـــــرة 
االأرا�ـــصـــي واالأمـــــالك بــدبــي �صعى 
وامل�صتمر  الدائم  لتطوير  الدائرة 
للخدمات التي تقدمها مبا يحقق 

والــبــيــانــات املــتــغــرية الــتــي جتري 
اأثـــنـــاء تغري  يف الــ�ــصــوق الـــعـــقـــاري 
للمرحلة  تــبــعــاً  االأ�ــصــعــار وخــالفــه 
اأ�صواق  مثل  متــامــاً  بها  ميــر  الــتــي 

االأ�صهم والبور�صات وحركتها.
ـــــــــــدوره قــــــــال مــــايــــكــــل حلـــيـــاين  ب
املــوؤ�ــصــ�ــس والــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لـ 
“ت�صرتك  فايندر”:  “بروبرتي 
االأرا�صي  ودائــرة  فايندر  بروبرتي 
واالأمــالك يف دبي يف نف�س الروؤية 
جاذبية  ومتكني  تعزيز  خالل  من 
وتفوق �صوق العقارات يف االإمارة.. 
يف  الوا�صعة  عملياتنا  خــالل  ومــن 
و�صمال  االأو�ــصــط  الــ�ــصــرق  منطقة 
الو�صول  باإمكانية  نتمتع  اإفريقيا 
البيانات  مــن  جمموعة  اأكـــرب  اإىل 
وعدد  املطلوبة  باالأ�صعار  اخلا�صة 
االأخرى  واملــوؤ�ــصــرات  املقايي�س  من 
االأ�صمل  بــالــ�ــصــورة  تــتــعــلــق  الـــتـــي 
للقطاع العقاري”. وتوا�صل دائرة 

املحليني  املــ�ــصــتــثــمــريــن  مــ�ــصــلــحــة 
واالأجانب على حد �صواء ..م�صرية 
مــــذكــــرات  خــــــالل  مـــــن  اأنــــــــه  اإىل 
بيئة عقارية  اتاحة  �صيتم  التفاهم 
وموثوقة  دقــيــقــة  وبــيــانــات  اآمـــنـــة 
للمتعاملني مبا ي�صهم يف متكينهم 
مـــن روؤيـــــة الــتــغــريات اجلـــاريـــة يف 
اخلريطة  ح�صب  العقاري  ال�صوق 
ومــتــابــعــة تــغــريات االأ�ــصــعــار ب�صكل 
فوري وهو االأمر الذي من �صاأنه اأن 
يدعم توجهات الدائرة امل�صتقبلية 
وروؤيتها اال�صرتاتيجية عرب تقدمي 
تامة  بحرفية  العقارية  اخلدمات 
واالأنظمة  املعلومات  يف  و�صفافية 

والبيانات واالجراءات.
الرئي�س  واأعـــرب حــيــدر علي خــان 
“بيوت”  لـــ�ـــصـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بهذه  �ــصــعــادتــه  عـــن  و”دوبيزل” 
ــــي  الـــ�ـــصـــراكـــة مــــع دائـــــــرة االأرا�ــــص
واالأمـــالك يف دبــي لدعم اخلطط 

االأرا�صي واالأمالك يف دبي التزامها 
بتقدمي بيئة عقارية عاملية مبتكرة 
وم�صتدامة جتعل دبي اأ�صعد مدينة 
وذلـــك مــن خــالل تــوفــري خدمات 
ذكــيــة لــيــ�ــصــل اإلــيــهــا املــ�ــصــتــثــمــر يف 
العامل  اأي مكان يف  اأي وقــت ومــن 
وتوظف الدائرة كافة املوارد املالية 
اىل  للو�صول  واملهنية  والب�صرية 
واحلفاظ  اال�صرتاتيجية  اأهدافها 
املــ�ــصــتــثــمــريــن وكافة  عــلــى حــقــوق 

االأطراف العقارية.

بح�سور عمر �سلطان العلماء وم�ساركة ال�سريك املوؤ�س�ص ل�سركة اآبل

مقر املربجمني ي�شتعر�ص ق�ش�ص النجاح والتجارب العاملية الرائدة الإلهام املربجمني واأ�شحاب املواهب
•• دبي - وام:

ا�صت�صاف مقر املربجمني اأحد م�صاريع 
للمربجمني”،  الــوطــنــي  “الربنامج 
�صلطان  بــــن  عـــمـــر  مــــعــــايل  بـــحـــ�ـــصـــور 
العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقت�صاد 
املهند�س  وزنــــيــــاك  �ــصــتــيــف   ، بــعــد  عـــن 
املــوؤ�ــصــ�ــس ل�صركة  والــ�ــصــريــك  واملـــربمـــج 
يف جل�صة تفاعلية �صمن “مقر  “اآبل”، 
�صارك فيها عدد من الطالب  االإلهام” 
واملــــــربجمــــــني واملـــهـــتـــمـــني بـــاالبـــتـــكـــار 
والتكنولوجيا والرقمنة، ا�صتعر�س فيها 
واأبــرز حمطات  امللهمة  وزنياك جتربته 

م�صريته يف عامل التكنولوجيا.
اإعـــــداد  اإىل  ويـــهـــدف مــقــر املـــربجمـــني 
جيل من ال�صباب املربجمني واملبتكرين 
املــــواهــــب وتطوير  خــــالل متــكــني  مـــن 
خرباتها وبناء قدراتها يف اأهم املجاالت 
حا�صنة  بــيــئــة  وتــــوفــــري  املــ�ــصــتــقــبــلــيــة، 
الربجمية،  املهارات  الأ�صحاب  وحمفزة 
امل�صتقبل  وت�صميم  تنفيذ  يف  ليبدعوا 
اإيجاد حلول  عرب توظيف الربجمة يف 
مبتكرة للتحديات امل�صتقبلية وا�صتك�صاف 
الرقمنة  عــلــى  تـــقـــوم  جـــديـــدة  فـــر�ـــس 
يف  واال�صتثمار  احلديثة  والتكنولوجيا 
املــهــارات والــعــقــول االإبــداعــيــة للو�صول 
يف  ي�صهم  تناف�صي  مــعــريف  اقت�صاد  اإىل 
مركزاً  االإمـــــارات  دولـــة  مــكــانــة  تر�صيخ 
وبيئة  واملــــربجمــــني  لــلــربجمــة  عـــاملـــيـــاً 

حا�صنة للم�صاريع واالأفكار اخلالقة.
ال�صريك  وزنـــيـــاك  �صتيف  وا�ــصــتــعــر�ــس 
فكرة  و�صاحب  “اآبل”  ل�صركة  املوؤ�ص�س 
اإطالق اأول حا�صوب �صخ�صي من “اآبل” 
اال�صطناعي،  الذكاء  تطبيقات  وخبري 
اأمـــام طلبة  جتربته يف عــامل الــربجمــة 
واملهتمني  العلمي  االإبـــداع  مدر�صة  من 

“مقر  يف  والــربجمــيــات  بالتكنولوجيا 
ا�صت�صافة  عــلــى  يــركــز  الـــذي  االإلهام” 
نخبة من الروؤ�صاء التنفيذيني ل�صركات 
تفاعلية  جل�صات  �صمن  مليارية  رقمية 
جناحهم  ق�ص�س  على  ال�صوء  لت�صليط 

جتربته الرائدة وامللهمة.
واأ�ــــصــــاد وزنـــيـــاك مبــ�ــصــاريــع ومـــبـــادرات 
والتي  للمربجمني  الوطني  الربنامج 
اإطـــــالق مــقــر املربجمني  اآخـــرهـــا  كــــان 
ومــــا يــ�ــصــم مـــن مــــبــــادرات الـــتـــي منها 
من�صة  يــعــتــرب  الــــذي  االإلهام”  “مقر 
لرواد  االإبداعية  التجارب  ال�صتعرا�س 
وحتفيز  والـــربجمـــيـــات  الــتــكــنــولــوجــيــا 
املـــــبـــــدعـــــني واملـــــــربجمـــــــني لــــالرتــــقــــاء 
ال�صركات  ودعـــا  وخــرباتــهــم،  بقدراتهم 
اإىل دعم طاقات ال�صباب وت�صجيعهم على 
وتوجيههم  اأفكارهم  وتبني  االبتكارات، 
بــالــبــحــث عـــن االأفــ�ــصــل لــلــو�ــصــول اإىل 

االأهداف املتوقعة.

و�ــصــلــط �ــصــتــيــف وزنـــيـــاك الــ�ــصــوء على 
جتــربــتــه املــلــهــمــة وكــيــف انــبــثــقــت فكرة 
مراآب  »اأبــل« من  ابتكار بحجم حا�صوب 
الــتــي جمعته مع  �ــصــيــارات، والــبــدايــات 
�صركة  رئي�س  اأ�صبح  الذي  �صتيف جوبز 
الرجلني  لـــــدى  كـــــان  حـــيـــث  “اآبل”، 
خمتلفة،  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  اهــــتــــمــــامــــات 
من�صغاًل  كــــان  الـــــذي  وزنـــيـــاك  خــا�ــصــة 
و�صهل  ب�صيط  حــا�ــصــوب  ت�صنيع  بفكرة 
اال�صتخدام واأقل كلفة، حيث متكنا من 
احل�صول على بع�س التمويل لفكرتهما، 
وذهبا اإىل �صركة ات�صاالت قامت بتعيني 
الوقت  يف  مــعــهــمــا،  لــلــعــمــل  �ــصــخــ�ــصــني 
ويعمل  اأعماله  يدير  �صتيف  كــان  الــذي 
وبوترية  واجتهاد  بجد  التكنولوجيا  يف 

عالية من غرفة نومه يف املراآب.
كما تطرق اإىل م�صروعه الذي مت رف�صه 
5 مرات من العديد من ال�صركات رغم 
اأنـــه ظل  بــه، يف حــني  اإ�ــصــادة املهند�صني 

الطموح  حول  ما  به،  ومقتنعاً  م�صّمماً 
“اآبل”  �ـــصـــركـــة  بـــاإنـــ�ـــصـــاء  اإجنـــــــاز  اإىل 
العمالقة، وتناول بدايات تاأ�صي�س �صركة 
“اآبل” مع جمع البيانات وحتويلها اىل 
ا�صتخدامها،  ي�صهل  ب�صيطة  برجميات 
الــربامــج عن  يعد  كــان  اأنـــه  اإىل  م�صريا 
طريق هذه الربجميات الب�صيطة، ومن 
ثم انتقل بها مل�صتوى حل امل�صكالت التي 

تواجه احلوا�صيب العادية وتطويرها.
ودعا ال�صباب من املربجمني واملبتكرين 
اإىل بناء قدراتهم يف جماالت الربجمة 
التحتية  الـــبـــنـــيـــة  مــــن  واال�ــــصــــتــــفــــادة 
االإمـــارات  دولــة  متتلكها  التي  الرقمية 
يف تطوير مهاراتهم الربجمية وابتكار 
الرقمنة  على  تــقــوم  للتحديات  حــلــول 
فر�س  وا�صتك�صاف  احلديثة  والتقنيات 
رقمي  اقــتــ�ــصــاد  بــنــاء  يف  ت�صهم  جــديــدة 
اأ�صواق  م�صتقبلي يتنا�صب مع متطلبات 
العمل ويعزز م�صرية التنمية والتطوير 

و�صناعة م�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً لالأجيال 
القادمة.

دولــــة  حـــكـــومـــة  اأن  ـــالـــذكـــر،  ب اجلــــديــــر 
املربجمني،  مــقــر  اأطـــلـــقـــت  االإمـــــــــارات 
ال�صمو  �ــصــاحــب  لــتــوجــيــهــات  جتــ�ــصــيــداً 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 
م�صروع  يف   ، اهلل”  “رعاه  دبـــي  حــاكــم 
مفهوم  وتــعــزيــز  �صياغة  يعيد  حتـــويل 
امل�صتويني  عــلــى  الـــربجمـــة  جمــتــمــعــات 
وتاأهيل  بناء  بهدف  والــعــاملــي،  الوطني 
جــيــل جــديــد مـــن املـــربجمـــني، وتعزيز 
قــــدراتــــهــــم ومــــهــــاراتــــهــــم يف جمـــــاالت 
ومتكينهم  والــتــكــنــولــوجــيــا،  الـــربجمـــة 
بـــــاالأدوات واخلــــربات الــالزمــة وتوفري 
الفر�س لت�صميم حلول مبتكرة  اأف�صل 
ير�صخ  وعــاملــيــة، مبــا  لــتــحــديــات حملية 
عاملياً  مــركــزاً  االإمـــارات وموقعها  ريــادة 

للمربجمني واالقت�صاد الرقمي.

م�شرف عجمان مينح »اأراد« 
متويال بقيمة 152 مليون درهم

•• ال�سارقة-وام:

مــ�ــصــرف عجمان  مــع  اإتــفــاقــيــة  الــعــقــاري  للتطوير  “اأراد”  �ــصــركــة  وقــعــت 
رئي�صيني  مل�صروعني  درهــم  مليون   152 بتمويل  مبوجبها  امل�صرف  يقوم 
يف جمــتــمــع اجلــــادة املــتــنــامــي والــــذي ميــثــل بــــدوره اأكــــرب مــ�ــصــروع متعدد 
درهم  مليون   37 مبلغ  التمويل  وي�صمل  ال�صارقة  تاريخ  يف  اال�صتعماالت 
لت�صييد جممع للفلل و115 مليون درهم لبناء املرحلة الثانية واالأخرية 

من مدر�صة �صابي�س الدولية – اجلادة.
“ اأتاح لنا �صجلنا  وقال اأحمد اخل�صيبي الرئي�س التنفيذي ل�صركة “اأراد”.. 
بناء عالقات قوية وم�صتدامة  الت�صليم  املبيعات وعمليات  املميز من حيث 
مع عدد من ال�صركاء البارزين يف قطاع التمويل واإننا م�صرورون ب�صراكتنا 
جمموعة  ت�صليم  مــن  خاللها  مــن  �صنتمكن  والــتــي  عجمان  م�صرف  مــع 
ا�صتثنائية من الفلل الع�صرية �صمن جمتمع متكامل ومدر�صة ذات م�صتوى 

اإ�ــصــافــة قيمة  بــدورهــا  �صتمثل  عــاملــي 
التعليمية املرموقة يف  املوؤ�ص�صات  اإىل 

اإمارة ال�صارقة”.
من جانبه قال حممد اأمريي الرئي�س 
التنفيذي مل�صرف عجمان “ ي�صعدنا 
والتي  اأراد  ل�صركة  دعمنا  نــقــدم  اأن 
تعد واحدة من اأهم �صركات التطوير 
اأكرثها  ومـــن  املــنــطــقــة  يف  الــعــقــاري 
تقدما وتطورا اإذ اأنها تركز يف نطاق 
اأعمالها على اإن�صاء جمتمعات �صكنية 
عــ�ــصــريــة ومــتــكــامــلــة وانــطــالقــا من 
االأهمية الكبرية التي ت�صكلها عملية 
احل�صول على التمويل ل�صمان �صري 

عملية التطوير والنمو يف كافة املجاالت فاإن �صيا�صتنا يف م�صرف عجمان 
اإىل ت�صهيل  اإىل دعم روؤيــة دولة االإمــارات العربية املتحدة الرامية  تهدف 
اأعمال ال�صركات بجميع فئاتها واأحجامها والرتكيز على ا�صتقطابها للقيام 

باأعمال جتارية يف الدولة”.
واأ�صاف اأن ت�صهيالت التمويل ت�صكل جانبا اأ�صا�صيا من �صبل هذا الدعم ومن 
خالل اتباعنا لنهج قوي وملتزم بالتنمية وحري�صون على اأن نكون جزءا 
فاعال يف عملية التطوير اال�صرتاتيجي لدولة الإمارات يف جميع القطاعات 
من خالل �صمان ح�صول ال�صركات على الدعم املايل الذي حتتاجه حيث 
لتحقيق  ال�صركات  توجيه  اإىل  لدينا  الديناميكية  التمويل  حلول  تهدف 
االإ�صتقرار على املدى الطويل من خالل تعزيز قدرتها املالية واإتاحة فر�س 

جديدة اأمامها االأمر الذي من �صاأنه حتفيز منو االقت�صاد املحلي.
عجلة  بدفع  و”اأراد”  عجمان  م�صرف  بــني  اجلــديــدة  االإتفاقية  وت�صهم 
ي�صهم  والــذي  الثاين  اأراد  م�صروع  املتكامل  اجلــادة  جمتمع  يف  االإنــ�ــصــاءات 
بني  ي�صم  حيث  ال�صارقة  اإمــارة  يف  العمراين  امل�صهد  بتغيري  اكتماله  عند 
جنباته باقة وا�صعة من املرافق ال�صكنية والرتفيهية والتجارية والفندقية 
منطقة  يف  مــربــع  قـــدم  مــلــيــون   24 عــن  تــزيــد  م�صاحة  عــلــى  والتعليمية 
اأ�صا�صي الإمتام  ب�صكل  التمويل  ا�صتخدام مبلغ  املدينة و�صيتم  مويلح بقلب 
االأعمال االإن�صائية مبدر�صة �صابي�س الدولية – اجلادة وبطاقة ا�صتيعابية 
اإجمالية تبلغ 4،000 طالب وطالبة حيث �صت�صبح اإحدى اأكرب املدار�س يف 
االأكادميي اجلديد  ا�صتعدادا للعام  افتتاح مرحلتها االأخرية  ال�صارقة عند 

•• اأبوظبي-وام:

قرار  من  لال�صتفادة  لل�صرائب  االحتادية  الهيئة  دعت 
حتديد  الإعـــادة  ال�صماح  فــرتة  بتمديد  الـــوزراء  جمل�س 
ال�صريبية  الــتــ�ــصــريــعــات  ملــخــالــفــة  االإداريــــــة  الــغــرامــات 
اإجمايل  من   30% لت�صاوي  املقبل  دي�صمرب   31 حتى 
الغرامات االإداريــة غري امل�صددة قبل الثامن والع�صرين 
التي  ال�صروط  ا�صتيفاء  عند  املا�صي،  يونيو  �صهر  مــن 

حددها القرار.
من  لال�صتفادة  فر�صة  ـــر  وفَّ الــقــرار  اأن  الهيئة  واأكـــدت 
القيادة  اإطــار توجيهات  التي جاءت يف  الت�صهيالت  هذه 
الر�صيدة بتخفيف االأعباء عن قطاعات االأعمال وتقدمي 
الدعم لتعزيز م�صاهمتها يف دفع عجلة منو  املزيد من 
�صريبية  ت�صريعية  بيئة  وتــوفــري  الــوطــنــي،  االقــتــ�ــصــاد 

م�صجعة على االمتثال الذاتي.
واأو�صحت اأنه مبوجب قرار جمل�س الوزراء ب�صاأن اإعادة 
خُمالفة  على  ُتفر�س  التي  االإداريـــة  الغرامات  حتديد 
القوانني ال�صريبية يف الدولة فاإنه يف حال عدم ا�صتيفاء 
امل�صجل لل�صريبة ل�صرط �صداد كامل ال�صريبة امل�صتحقة 
الدفع عليه بحد اأق�صى يف 31 دي�صمرب 2021، و�صرط 

�صداد %30 من اإجمايل الغرامات االإدارية غري امل�صددة 
التي ٌفر�صت عليه قبل 28 يونيو 2021، بحٍد اأق�صى 
اأن ي�صتويف ال�صرطني  2021، فيمكنه  31 دي�صمرب  يف 

بحد اأق�صى يف 31 دي�صمرب 2022.
الهيئة  تقوم  الـــوزراء  ملجل�س  اجلديد  الــقــرار  ومبوجب 
بــتــحــديــد االإجـــــــراءات لتطبيق  لــلــ�ــصــرائــب  االحتـــاديـــة 
باإعادة حتديد الغرامات االإداريــة التي  املتعلقة  االأحكام 
الدولة،  يف  ال�صريبية  القوانني  خُمالفة  على  ُتفر�س 
مــع مــراعــاة اأن يتم اإعــــادة حتــديــد الــغــرامــات االإداريــــة 
املفرو�صة على امل�صجل بحٍد اأق�صى خالل 30 يوم عمل 
بــالــقــرار بح�صب تــاريــخ ا�صتيفاء  الــتــواريــخ املــحــددة  مــن 

ال�صروط.
واأ�صارت الهيئة اإىل اأنه مبوجب القرار الذي دخل حيز 
ميكن  فــاإنــه  احلـــايل  يناير  �صهر  مــن  االأول  يف  التنفيذ 
ال�صروط  ا�صتيفاء  ي�صتطيعوا  مل  الــذيــن  للم�صجلني 
اإعـــــادة  مـــن  اال�ـــصـــتـــفـــادة   ،2021 ديــ�ــصــمــرب   31 حــتــى 
حتديد الغرامات االإداريــة لت�صاوي %30 من اإجمايل 
حتى  �صروط  الثالثة  با�صتيفاء  امل�صددة  غري  الغرامات 
31 دي�صمرب 2022؛ اأي يف حال كانت الغرامة االإدارية 
الوزراء  قــرار جمل�س  ل مبوجب  املُ�صجَّ على  ُفر�صت  قد 

رقم 40 ل�صنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ومل يتم 
ل ب�صداد  �صدادها بالكامل قبل ذلك التاريخ، وقام املُ�صجَّ
يف  اأق�صى  بحد  عليه،  الدفع  امل�صتحقة  ال�صريبة  كامل 
31 دي�صمرب2022، اأي اأن ال تكون عليه اأية م�صتحقات 
من   30% بــ�ــصــداد  وقــــام   ،2022 بــنــهــايــة  �ــصــريــبــيــة 
دة  اإجمايل الغرامات االإدارية امل�صتحقة الدفع غري املُ�صدَّ
دي�صمرب   31 يف  اأق�صى  بحٍد   ،2021 يونيو   28 حتى 

.2022
مراجعة  عمليات  لل�صرائب  االحتادية  الهيئة  وتوا�صل 
الذين  لل�صريبة  لني  املُ�صجَّ �صجالت  بــيــانــات  وتــدقــيــق 
قاموا با�صتيفاء ال�صروط القانونية لال�صتفادة من اآلية 
التي مت فر�صها وفقاً  االإداريــة  الغرامات  اإعــادة حتديد 
وقبل   2017 ل�صنة   40 رقــم  الــــوزراء  جمل�س  لــقــرار 
اإجمايل  %30 من  2021 لت�صاوي  28 يونيو  تاريخ 
الغرامات امل�صتحقة الدفع غري امل�صددة حتى 28 يونيو 

املا�صي.
اإعادة  عن  الناجتة  الفعلية  القيم  اأن  الهيئة  واأو�صحت 
حتديد الغرامات االإدارية انعك�صت بالفعل على ح�صابات 
الــتــاأكــد من  الــذيــن مت  ــلــني  املــوؤهَّ لني  املُ�صجَّ مــن  العديد 
ا�صتيفائهم لل�صروط املحددة وفقاً لقرار جمل�س الوزراء 

رقم 49 ل�صنة 2021 بتعديل بع�س اأحكام قرار املجل�س 
ُتــفــر�ــس على خُمالفة  بــ�ــصــاأن الــغــرامــات االإداريـــــة الــتــي 
القوانني ال�صريبية يف الدولة - الذي دخل حيز التنفيذ 
28 يونيو املا�صي، حيث ظهرت لهم القيم  اعتباراً من 
اإعــادة حتديدها على ح�صاباتهم يف  التي متت  اجلديدة 
اإبالغهم  مت  كما  للهيئة،  االإلكرتونية  اخلدمات  بوابة 

بر�صائل اإلكرتونية با�صتكمال عملية اإعادة التحديد.
واأ�صارت الهيئة اإىل اأن عمليات مراجعة بيانات �صجالت 
لني  املوؤهَّ لتحديد  م�صتمرة  مــازالــت  امل�صجلني  بع�س 
االإداريـــة، حيث  الغرامات  اإعــادة حتديد  لال�صتفادة من 
التحديد  اإعـــادة  عــن  الناجتة  الفعلية  القيم  �صتنعك�س 
بعد  ال�صروط  وم�صتويف  ل  موؤهَّ ل  ُم�صجَّ كل  ح�صاب  على 
اأن  من  التاأكد  مت  حال  يف  املراجعة  عملية  من  االنتهاء 
ــل ا�ــصــتــوفــى الــ�ــصــروط املـــحـــددة يف قـــرار جمل�س  املـُـ�ــصــجَّ
لني  الوزراء رقم 49 ل�صنة 2021. ودعت الهيئة املُ�صجَّ
داعمة  ببيانات  الهيئة  الإمــداد  اإ�صعارات  ا�صتلموا  الذين 
تاأخري،  دون  املطلوبة  املعلومات  بتقدمي  االإ�ــصــراع  اإىل 
ا�صتكمال  مــن  بالهيئة  املخت�س  العمل  فــريــق  ليتمكن 
حتديد  اإعـــــادة  وتــنــفــيــذ  �صجالتهم  مــراجــعــة  اإجــــــراءات 

الغرامات االإدارية على ح�صابات املوؤهلني.

االحتادية لل�شرائب تدعو لال�شتفادة من قرار متديد فرتة ال�شماح
 الإعادة حتديد الغرامات ملخالفة الت�شريعات ال�شريبية اإىل 31 دي�شمرب

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ص  971
•• دبي-وام:

اأكــرث من  اأم�س  بدبي  واالأمـــالك  االأرا�ــصــي  دائــرة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
 673.49 بقيمة  مبايعة   330 ت�صجيل  الدائرة  و�صهدت  درهــم  مليون   971

مبايعة   32 مـــنـــهـــا  درهــــــــم  مــــلــــيــــون 
درهم  مليون   86.9 بقيمة  لــالأرا�ــصــي 
بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و298 
اأهم  وجـــاءت  درهـــم.  مليون   586.59
ماليني   7 بقيمة  االأرا�ـــصـــي  مــبــايــعــات 
درهم يف منطقة الرب�صاء جنوب الثالثة 
تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف 
مبايعة  تليها  اخلام�صة  احلبية  منطقة 
منطقة  يف  درهـــــم  مـــاليـــني   5 بــقــيــمــة 
احلــبــيــة اخلــامــ�ــصــة. وتــ�ــصــدرت منطقة 
احلــبــيــة اخلــامــ�ــصــة املــنــاطــق مـــن حيث 

منطقة  وتلتها  درهــم  مليون   61 بقيمة  مبايعة   23 �صجلت  اإذ  املبايعات  عــدد 
احلبية الثالثة بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 3 ماليني درهم وثالثة يف اليفره 2 
ال�صقق  باأهم مبايعات  بت�صجيلها مبايعتني بقيمة مليونني درهم. وفيما يتعلق 
كاأهم  التجارى  31 مليون درهم مبنطقة اخلليج  والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون 
واأخريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف  درهــم 
مــبــايــعــة بــقــيــمــة 8 مـــاليـــني درهـــــم يف 
منطقة مر�صى دبي. وت�صدرت منطقة 
اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد 
 38 �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات 
مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها 
 30 5 بت�صجيلها  ال�صفا  منطقة وادي 
مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة 
 24 بــتــ�ــصــجــيــلــهــا  االأوىل  اخلــــــريان  يف 

مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

اأرا�شي دبي توقع مذكرات تفاهم مع 3 �شركات لتزويد ال�شوق العقاري باحللول 

Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Notification by Publication for a defendant

At Case management Office - 
Sharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance

In the case number SHCFICIREA2021/0007984 Partial (Civil)
To the defendant: the defendant number 2: Williamsons Advertising & Kyle Adrei 
Travel Leisure Tourism Services.
Unknown Residence: Ras Al Khaima
This to notify you that the plaintiff Khawla Majid Saeed Ibrahim Alshamsi - Emirati 
national has filled the above mentioned case and requesting the following:
• Bind the defendants to return back AED 8000. 
• Bind the defendants to pay the fees, the expenses and attorney fees.
• Notify the defendant with the hearing and the claim list.
Therefore, you are assigned to be present at the hearing on 25/01/2022 in front of Case 
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-office 
number (office of case manager) In person or through a legal attorney, and submit 
a plea for the suit attached with all documents within maximum ten days from the 
publication date and this for the consideration of the suit that is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Alsaeedi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Notification by Publication for a defendant

At Case management Office
Sharjah Federal Court-Federal Civil Court of first instance

In the case number SHCFICIREA2021/0007984 Partial (Civil)
To the defendant: Lulette Gracec Kalunsaleg
Unknown Residence: Abu Dhabi (based on investigation paper)
This to notify you that the plaintiff Khawla Majid Saeed Ibrahim Alshamsi - Emirati 
national has filled the above mentioned case and requesting the following:
• Bind the defendants to return back AED 8000.
• Bind the defendants to pay the fees, the expenses and attorney fees.
• Notify the defendant with the hearing and the claim list.
Therefore, you are assigned to be present at the hearing on 25/01/2022 in front of Case 
management Office Federal Sharjah Court-Federal Civil Court of first instance-office 
number (office of case manager) In person or through a legal attorney, and submit 
a plea for the suit attached with all documents within maximum ten days from the 
publication date and this for the consideration of the suit that is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Alsaeedi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535
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املال والأعمال
االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
Tuesday  25  January   2022   -  Issue No   13451

الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  

الإمارات تقود مبادرة رائدة لتبني ثقافة التوازن بني اجلن�سني وزيادة متثيل املراأة يف املنا�سب القيادية مبوؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الوطنية والعاملية

�شم�شـــة �شــــالح: الوثيقــــة مبـــادرة نوعيــة واأهـــدافها تتجــــاوز 
النطـــاق املحلـــي اإىل امل�شتـــويني االإقليمــــي والعــــاملي

•• دبي - وام:

وطنية  �صركة   18 م�صوؤولو  اأكــد 
االإمارات  مقرها  عمالقة  وعاملية 
عــــلــــى الـــــبـــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــبــــادئ 
ثقافة  لتبني  طــوعــي  بــروتــوكــول 
الــــتــــوازن بـــني اجلــنــ�ــصــني وزيــــادة 
متثيل املراأة يف املنا�صب القيادية 
مبـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات الـــقـــطـــاع اخلـــا�ـــس 
عن  معلنني  والــعــاملــيــة  الــوطــنــيــة 
وبرامج لرتجمة  مبادرات  حزمة 
هذه الوثيقة اإىل واقع ملمو�س يف 
بيئة عمل داعمة للنوع االجتماعي 
داخـــل الــدولــة ويف الــبــلــدان التي 
تعمل بها وذلك بتعاون وثيق مع 
اللجنة الوطنية الأهداف التنمية 
اال�صت�صاري  واملجل�س  امل�صتدامة 
لــلــقــطــاع اخلــا�ــس بــ�ــصــاأن اأهــــداف 

التنمية امل�صتدامة.
واأعـــربـــت هـــذه الــ�ــصــركــات - التي 
تــعــمــل يف جمــــــاالت مــتــنــوعــة يف 
الــدولــة - عــن اعــتــزازهــا بتوقيع 
الــوثــيــقــة الــطــوعــيــة الــهــادفــة اإىل 
بـــني اجلن�صني  الـــتـــوازن  تــ�ــصــريــع 
ــبــة متـــثـــيـــل املـــــــــراأة يف  ورفـــــــع نــ�ــص
 30% اإىل  الــقــيــاديــة  املــنــا�ــصــب 
جاءت  التي   2025 عــام  بحلول 
التزامها  عـــلـــى  مـــنـــهـــا  تــــاأكــــيــــداً 
بــتــ�ــصــريــع الـــهـــدف اخلــامــ�ــس من 

اأهداف التنمية امل�صتدامة املتعلق 
ومتكني  اجلن�صني  بــني  بــالــتــوازن 
وا�صفة  والفتيات  الن�صاء  جميع 
اياه باملبادرة الرائدة على م�صتوى 

القطاع اخلا�س حول العامل.
واأعــــرب املــ�ــصــوؤولــون عــن فخرهم 
تــكــون �صركاتهم  بـــاأن  واعــتــزازهــم 
جزءاً من روؤية وتوجهات القيادة 
تناف�صية  لـــتـــعـــزيـــز  الــــر�ــــصــــيــــدة 
الأهداف  ودعمها  عاملياً  االإمــــارت 
جمــلــ�ــس االإمـــــــارات لــلــتــوازن بني 
الفجوة  تقلي�س  ب�صاأن  اجلن�صني 
قطاعات  بــكــافــة  اجلــنــ�ــصــني  بـــني 
على  حر�صها  مـــوؤكـــدًة  الـــدولـــة.. 
املجل�س  مــــع  �ـــصـــراكـــتـــهـــا  تـــعـــزيـــز 
لتحقيق  املــقــبــلــة  الـــفـــرتة  خــــالل 
انعكا�صات  من  له  ملا  الهدف  هــذا 
الوطني  االقت�صاد  على  اإيجابية 
اأداء  واال�صتدامة املجتمعية وعلى 

هذه ال�صركات نف�صها.

- �سركاء يف امل�سوؤولية 
وجزء من النجاح.

يف  نن�صره  الــذي  التقرير  هــذا  يف 
جزءين نتناول اأهمية “ الوثيقة” 
الوطنية  املوؤ�ص�صات  هــذه  وروؤيــــة 
االقت�صادي  لــلــمــردود  والــعــاملــيــة 
لـــــلـــــتـــــوازن بني  واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
اجلن�صني ومبادراتها لتعزيز بيئة 

•• ال�سارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
واالقت�صادية  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات 
قن�صلية  مــــن  وفـــــد  مــــع  الــثــنــائــيــة 
اجلــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــ�ــصــوريــة يف 
التبادل  زيـــــــادة  جـــانـــب  اإىل  دبــــــي، 
الفر�س  اأبــرز  وا�صتعرا�س  التجاري 
املـــتـــاحـــة مبـــا يدعم  ــتــثــمــاريــة  اال�ــص
التعاون االقت�صادي ويعزز ال�صراكة 

بني رجال اأعمال الطرفني.
انعقد  الذي  اللقاء  جاء ذلك خالل 
�صعادة  بني  الغرفة،  مقر  يف  موؤخرا 
رئي�س  الــعــويــ�ــس  �ــصــلــطــان  اهلل  عــبــد 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة  جمل�س 
الدين  زهر  كنان  و�صعادة  ال�صارقة، 
العربية  للجمهورية  العام  القن�صل 
ال�صورية يف دبي والوفد املرافق له، 
اأمني  اأحمد  حممد  �صعادة  بح�صور 
العو�صي مدير عام غرفة ال�صارقة، 

وعبد العزيز �صطاف م�صاعد املدير 
واالأعمال  االتــ�ــصــال  لــقــطــاع  الــعــام 

وعدد من امل�صوؤولني بالغرفة. 

�سراكات ا�ستثمارية
�صلطان  اهلل  عــبــد  �ـــصـــعـــادة  ورحـــــب 
موؤكدا  الــــزائــــر،  بــالــوفــد  الــعــويــ�ــس 
الإقامة  فــر�ــصــة  �ــصــيــوفــر  الــلــقــاء  اأن 
موؤ�ص�صات  بني  ا�صتثمارية  �صراكات 
و�ـــــصـــــركـــــات الــــقــــطــــاع اخلـــــا�ـــــس يف 
الــبــلــديــن الــ�ــصــقــيــقــني، مــ�ــصــريا اإىل 
امل�صرتكة  اجلـــهـــود  تــعــزيــز  اأهــمــيــة 
بــــني الـــ�ـــصـــارقـــة و�ــــصــــوريــــا لــــزيــــادة 
خالل  مــن  التجاري  التبادل  حجم 
امل�صروعات  واإقـــامـــة  اال�ــصــتــثــمــارات 
املتوفرة  الــفــر�ــس  مــن  واال�ــصــتــفــادة 
التطوير  قـــطـــاعـــات  يف  ـــة  وخـــا�ـــص
وال�صناعة  والــ�ــصــيــاحــة  الــعــمــراين 
والــــزراعــــة وغـــريهـــا، مــ�ــصــددا على 
حر�س الغرفة لتنويع �صراكاتها مع 

واأنــــهــــا تفخر  ــا وعـــاملـــًيـــا..  ــًي حمــل
بالطريقة التي تراعي بها ثقافة 
�صاملة يتم من خاللها متكني كل 

من الن�صاء.
نائب  كــكــار  اأكـــد �صاجنيف  بـــدوره 
ل�صركة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــرئـــيـــ�ـــس 
يونيليفر ملنطقة ال�صرق االأو�صط 
وبيالرو�صيا  واأوكــرانــيــا  ورو�ــصــيــا 
القوى  تــنــوع  �ــصــمــان  اأن  وتــركــيــا 
الــعــامــلــة هــو اأولـــويـــة قــ�ــصــوى يف 
زيـــــادة  اإىل  اأدى  ممــــا  الـــ�ـــصـــركـــة 
االإداريــــة  االأدوار  يف  الن�صاء  عــدد 
 %  21.8 مـــــن  االإمـــــــــــــارات  يف 
 %  43.4 اإىل   2014 يف 
اأن م�صاواة  اإىل  يف2021.. الفتا 
للتنمية  انـــفـــتـــاح  اأكـــــــرب  املـــــــــراأة 

االجتماعية واالقت�صادي.
فرجاتي  ر�صيد  اأ�صار  ناحيته  من 
بي  يــو  �صركة  يف  املــنــتــدب  الع�صو 
ا�س ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صبه 
الو�صطى  واآ�ــصــيــا  الهندية  الــقــارة 
اإىل الــدعــم الــقــوي الـــذي تقدمه 
االأعمال  رائــدات  ال�صركة لدخول 
من  العاملية  الــتــجــارة  �صاحة  اإىل 
خالل برنامج الن�صاء امل�صدرات.. 
مــعــربــاً عــن اعــتــزاز /يــو بــي ا�س/ 

بتوقيع هذا التعهد.
ال�صركات الوطنية  واأكد م�صوؤولو 
يكونوا  اأن  يف  رغبتهم  والــعــاملــيــة 

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

•• ابوظبي-وام:

مع  تفاهم  مذكرة  االإمـــارات  بدولة  وال�صناعة  التجارة  غــرف  احتــاد  وقــع 
ت�صجيع  بهدف  مالطا،  بجمهورية  وال�صناعة  وامل�صاريع  التجارة  غرفة 
عالقات  وتفعيل  والــ�ــصــنــاعــي،  والــتــجــاري  االقــتــ�ــصــادي  الــتــعــاون  وتو�صيع 
اأ�صحاب االأعمال وال�صركات التجارية وال�صناعية يف كل من دولة االإمارات 

ومالطا، وذلك وفقاً للقوانني ال�صارية يف كال البلدين.
وقع االتفاقية �صعادة عبداهلل حممد املزروعي، رئي�س احتاد غرف التجارة 
وال�صناعة بالدولة و�صعادة ماري�صا زويرب، رئي�صة غرفة التجارة وامل�صاريع 
وال�صناعة بجمهورية مالطا، وذلك بح�صور معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية، و�صعادة ماريا كاميلريي كاليجا، 
�صامل،  بــن  حممد  حميد  و�صعادة  الــدولــة،  لــدى  مالطا  جمهورية  �صفرية 

االأمني العام الحتاد الغرف االإماراتية.
اإطار  يف  تاأتي  التفاهم  مذكرة  اأن  املــزروعــي،  حممد  عبداهلل  �صعادة  واأكــد 
القطاع  التعاون بني  لتعميق  االإمـــارات،  احتــاد غرف  يبذلها  التي  اجلهود 
اخلا�س االإماراتي ونظرائه يف الدول االأخرى، مبدياً تطلعه اىل اأن ت�صهم 
هذه املذكرة يف الو�صول اإىل اآفاق رحبة من التعاون التجاري واال�صتثماري 
امل�صرتك. واأ�صار املزروعي اإىل اأن احتاد غرف االإمارات �صيوا�صل العمل على 
تعميق ات�صاالته مع غرفة التجارة وامل�صاريع وال�صناعة بجمهورية مالطا، 
وتن�صيق العمل امل�صرتك من اأجل تبادل الزيارات واملعلومات حول الفعاليات 

االقت�صادية واالأن�صطة التجارية التي املتاحة يف كال البلدين.

العمل الداعمة للنوع االجتماعي 
واآليات تطبيق مرتكزات التقرير 

على اأر�س الواقع.
�صالح  �ــصــمــ�ــصــة  �ـــصـــعـــادة  وقــــالــــت 
االأمـــــني الـــعـــام ملــجــلــ�ــس االإمـــــارات 
للتوازن بني اجلن�صني اإن االإعالن 
عــن هـــذه املـــبـــادرة الــعــاملــيــة ياأتي 
الكبرية  ا�صتكماال مل�صرية اجلهود 
الــتــي يــبــذلــهــا جمــلــ�ــس االإمـــــارات 
برئا�صة  اجلن�صني  بــني  لــلــتــوازن 
حرم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
رئــيــ�ــس جمل�س  نــائــب  نــهــيــان  اآل 
الرئا�صة  �ـــصـــوؤون  وزيــــر  الــــــوزراء 
حممد  بنت  منال  ال�صيخة  �صمو 
لتعزيز  مـــكـــتـــوم  اآل  را�ــــصــــد  بــــن 
بكافة  اجلــنــ�ــصــني  بـــني  الــــتــــوازن 
الــدولــة وبــنــاء �صركات  قــطــاعــات 
امل�صتويني  عـــلـــى  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
اأطلق خالل  والعاملي فقد  املحلي 
الــ�ــصــنــوات املــا�ــصــيــة الــعــديــد من 
الهدف  حتقيق  لت�صريع  املبادرات 
التنمية  اأهــــــداف  مـــن  اخلــامــ�ــس 
املركز  يعك�صها  والــتــي  امل�صتدامة 
املتقدم لالإمارات عاملياً مبوؤ�صرات 
التناف�صية العاملية وت�صدرها دول 
املــنــطــقــة يف جمـــال الـــتـــوازن بني 

اجلن�صني.
باخلطوة  الـــوثـــيـــقـــة  وو�ــــصــــفــــت 
الــنــوعــيــة يف جمـــال الـــتـــوازن بني 
مبادرة  الأنــهــا  بالدولة  اجلن�صني 
اخلا�س  الـــقـــطـــاع  مــــن  طـــوعـــيـــة 
يف  اجلن�صني  بني  التوازن  لتعزيز 
االإجنازات  يواكب  مبا  موؤ�ص�صاته 
امل�صتوى احلكومي  املتحققة على 
مــتــوقــعــًة انــ�ــصــمــام الــكــثــري من 

�صمواًل  االأكــرث  ال�صركة  اأن ن�صبح 
يف الــــعــــامل مــــن خـــــالل الــــريــــادة 
عن  فــ�ــصــاًل  ومــ�ــصــاءلــة  ب�صفافية 
وممار�صات  قــويــة  داخــلــيــة  ثقافة 
ـــــة بني  ـــــعـــــادل مـــــكـــــان الــــعــــمــــل ال

اجلن�صني. يف امل�صتقبل”..
 م�صرياً اإىل اأن املراأة ت�صغل حالياً 
31 % من املنا�صب القيادية يف 

مكاتب ال�صركة.
النائب  بــلــنــجــهــام  اأولـــيـــفـــيـــا  اأمـــــا 
ما�صرتكارد  �صركة  لرئي�س  االأول 
لــالإ�ــصــرتاتــيــجــيــة لــ�ــصــرق اأوروبـــــا 
وال�صرق االأو�صط واأفريقيا فقالت 
اأكرث  اإن العامل املتكافئ هو عامل 

�صمواًل.. 
منوهة باأن التوازن بني اجلن�صني 
االأ�صا�صية  الـــركـــائـــز  اأحـــــد  يــعــد 
ال�صركة  ت�صعى  حيث  ملا�صرتكارد 
الن�صائي  االقـــتـــ�ـــصـــاد  الإطـــــــالق 

ومتكني رائدات االأعمال.
باتريك هيجينز  اأكد  ناحيته  من 
مار�س  مبجموعة  املــــوارد  مــديــر 
ال�صرق  مــنــطــقــة  يف  الـــتـــجـــاريـــة 
االأو�ــصــط واأفــريــقــيــا : “ نحن يف 
مــار�ــس الــتــجــاريــة فــخــورون جًدا 
بال�صراكة مع جمل�س التوازن بني 
الو�صول  هــو  وهدفنا  اجلن�صني. 
عام  بحلول   60/40 ن�صبة  اإىل 
م�صتويات  جــمــيــع  عـــرب   2025
امل�صتوى  على  وخا�صة  موؤ�ص�صتنا 

القيادي”.
من جهته قال اأحمد خ�صن رئي�س 
�صركة �صنايدر اإلكرتيك مبنطقة 
اإن التوازن بني اجلن�صني  اخلليج 
لل�صركة  قــ�ــصــوى  اأولـــويـــة  ميــثــل 

اإىل  الـــ�ـــصـــركـــات 
الـــــــتـــــــعـــــــهـــــــد يف 

الفرتة املقبلة.
اأن  واأو�ــــصــــحــــت 
يت�صمن  التعهد 
4 ركائز رئي�صية 
تت�صمن امل�صاواة 
االأجـــــــــــــــــــور  يف 
والــــــتــــــوظــــــيــــــف 
على  والــرتقــيــة 
امل�صاواة  اأ�ــصــا�ــس 
اجلن�صني  بــــني 
ذلــــــك  يف  مبـــــــــا 

املــنــا�ــصــب الــقــيــاديــة الــعــلــيــا دمج 
بـــني اجلن�صني  الـــتـــوازن  مــنــظــور 
احلاكمة  والربامج  ال�صيا�صات  يف 
للعمل بال�صركات واأخرياً التحلي 

بال�صفافية.
خطوة  الــتــعــهــد  هـــذا  اأن  وذكـــــرت 
مكانة  تـــعـــزز  جــــديــــدة  ـــــة  ـــ ـــ نــوعــيـــ
اأهدافه  اأن  حــيــث  عــاملــيــاً  الـــدولـــة 
ــبــة متـــثـــيـــل املـــــــــراأة يف  بــــرفــــع نــ�ــص
املنا�صب القيادية تتجاوز النطاق 
االإقليمي  امل�صتويني  اإىل  املحلي 

والعاملي.
الزعبي  اإبــراهــيــم  اأكـــد  مــن جهته 
لال�صتدامة  التنفيذي  الرئي�س 
يف �صركة ماجد الفطيم القاب�صة 
اإحـــــدى الــ�ــصــركــات املــوقــعــة على 
ب�صل�صلة  ال�صركة  الــتــزام  التعهد 
مـــن املــــبــــادرات الـــتـــي تـــركـــز على 
النهو�س املهني باملواهب الوطنية 
اآالف   3 لتوظيف  خــطــة  اأبـــرزهـــا 
مواطن ومواطنة ي�صعون اإىل بناء 
حياتهم املهنية يف القطاع اخلا�س 

ال�صنوات  خــالل 
املقبلة  اخلــمــ�ــس 
اإىل  ت�صعى  كــمــا 
متـــثـــيـــل املـــــــــراأة 
بن�صبة %30 يف 
االإدارة  جمــلــ�ــس 
العليا  واالأدوار 

واملتو�صطة.
من جانبها قالت 
بوحميد  هــــدى 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي 
لــــلــــتــــ�ــــصــــويــــق يف 
التوازن  تعزيز  اإن  القاب�صة  دبــي 
وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�صني هو 
املجتمعي  للن�صيج  رئي�صي  مكون 
و�صع  اإىل  م�صرية  االإمـــــارات..  يف 
املختلفة  الــتــدريــبــيــة  الــــربامــــج 
وطـــــرِح اجلـــوائـــز الــتــقــديــريــة يف 
الــ�ــصــركــة ممـــا اأ�ــصــفــر عـــن اإحــــراز 
عــلــى م�صتوى  مــلــحــوظــاً  تــقــّدمــاً 
تـــغـــيـــري وتــــطــــويــــر الــــعــــديــــد من 
بالتوظيف  املتعلقة  الــ�ــصــيــا�ــصــات 
مبختلف  واملـــــزايـــــا  والــــرتقــــيــــات 
القطاعات اأعمالنا عرب املجموعة 
10 قطاعات ويعمل  ت�صمل  التي 
األـــف موّظف   20 اأكـــرث مــن  بــهــا 

وموظفة.
ال�صرفاء  ــــــوؤي  ل اأعـــــــرب  بـــــــدوره 
الــرئــيــ�ــس واملـــديـــر الــتــنــفــيــذي يف 
االأو�صط  ال�صرق  مــوتــورز  جــرال 
ال�صركة  اعـــتـــزاز  عـــن  واأفــريــقــيــا 
بــالــتــوقــيــع عــلــى هــــذا الــتــعــهــد .. 

قائال :
 “ هدفنا يف جــرال مــوتــورز هو 

كل الدول ال�صيما العربية ال�صقيقة 
ال�صناعية  املـــ�ـــصـــتـــويـــات  كــــل  عـــلـــى 
روؤيــة  مـــع  انــ�ــصــجــامــا  والـــتـــجـــاريـــة، 
تعزيـــــز  باأهمية  الر�صيدة  القيــــادة 

متانة العالقات
مــن جــانــبــه اأكــــد �ــصــعــادة كــنــان زهر 
الـــــديـــــن، عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــالقـــات 
بالده  وحر�س  االإماراتية  ال�صورية 
على تو�صيع التعاون االقت�صادي مع 
ال�صراكات  وتطوير  ال�صارقة،  اإمــارة 
اخلا�س  القطاع  بــني  اال�صتثمارية 
القطاعات  خمتلف  يف  البلدين  يف 
احليوية، معربا عن اأمله باأن ت�صاهم 
الــــزيــــارة يف حتــقــيــق معدالت  هــــذه 
اأعلى من ال�صراكة مبا يلبي تطلعات 
واإمكاناتهما  ال�صقيقني  الــبــلــديــن 
االقــــتــــ�ــــصــــاديــــة، واال�ــــصــــتــــفــــادة من 
امل�صاريع  الإقــامــة  اجلــديــدة  الفر�س 
اأن  اإىل  مــ�ــصــريا  كــافــة،  املـــجـــاالت  يف 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة بـــني االإمـــــــارات 
ملحوظا  حـــراكـــا  �ــصــجــلــت  و�ـــصـــوريـــا 
املا�صية، متوقعا منو  الفرتة  خالل 
االأ�صواق  اإىل  اال�ــصــتــثــمــارات  تــدفــق 

ال�صورية يف ظل حت�صن االأو�صاع. 

مع  االقت�صادية  ال�صارقة  عــالقــات 
ا�صتعداد  مـــوؤكـــدا  الـــعـــرب،  االأ�ــصــقــاء 
الــغــرفــة لــتــقــدمي كـــل �ــصــبــل الدعم 
والـــتـــ�ـــصـــهـــيـــالت لــــرجــــال االأعــــمــــال 

باال�صتثمار  الــراغــبــني  الــ�ــصــوريــني 
املزايا  مــن  لال�صتفادة  الــ�ــصــارقــة  يف 
الفريدة والبيئة االقت�صادية املثالية 

التي توفرها االإمارة.

ـــركـــاء يف حتـــقـــيـــق مــــزيــــد من  �ـــص
التقدم بهذا امللف الهام وحر�صهم 
املتحققة  على مواكبة االإجنــازات 
يف الـــتـــوازن بـــني اجلــنــ�ــصــني على 
مــ�ــصــتــوى اجلـــهـــات احلــكــومــيــة يف 
االإمارات التي �صاهمت يف حتقيق 
العاملي  الرتتيب  يف  نوعية  نقلة 
دول  وت�صدرها  االإمــــارات  لــدولــة 
التناف�صية  مبـــوؤ�ـــصـــرات  املــنــطــقــة 
املتخ�ص�صة  والــتــقــاريــر  الــعــاملــيــة 
الثامن  املــركــز  اإىل  قــفــزت  حــيــث 
االأول  املركز  واحتلت  عاملياً  ع�صر 
عـــربـــيـــاً يف تــقــريــر املـــ�ـــصـــاواة بني 
عن  الــ�ــصــادر   2020 اجلــنــ�ــصــني 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 
على  االأول  املــركــز  حــ�ــصــدت  كــمــا 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى 
اإفريقيا يف تقرير “املراأة واأن�صطة 
 ”2021 والــــقــــانــــون  االأعـــــمـــــال 
ال�صادر عن البنك الدويل واملركز 
الفجوة  تــقــريــر  يف  عــربــيــاً  االأول 
بني اجلن�صني ال�صادر عن املنتدى 
 2021 الـــعـــاملـــي  االقــــتــــ�ــــصــــادي 
عــاملــيــاً يف  االأول  املـــركـــز  وحــقــقــت 
مرتبطة  تناف�صية  مــوؤ�ــصــرات   9
الهدف  حتقيق  يف  التقدم  مبــدى 
التنمية  اأهــــــداف  مـــن  اخلــامــ�ــس 
املــ�ــصــتــدامــة املــعــنــي بــالــتــوازن بني 

اجلن�صني خالل 2021.

دبي القاب�شة: التوازن وتكافوؤ الفر�ص بني اجلن�شني مكون رئي�شي للن�شيج املجتمعي يف 
االإمارات - يونيليفر: عدد الن�شاء يف االأدوار االإدارية بال�شركة يقدر بـ 43.4 % عام 2021

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

غرفة ال�شارقة ت�شتعر�ص مع �شوريا الفر�ص اال�شتثمارية املتاحة وتعزيز التبادل التجاري

Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Dubai first instance courts

Notification by Publication of payment
In execution No.1929/2021/208- civil execution

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1327-real estate execution

Considered at : 4th execution department No:186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 68/2020-partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 194400), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area-Business Point Building- 
Mezzanine- Office No. 9 -Tel: 0504643947- Email : Execution1@omalc.ae - 
Makkani : 3244594826
Notifiee:1- Isa Ebrahim Isa Alkaabi, his capacity: Defendant
Subject of Notification :has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 194400) to the execution 
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. :211/2021/1339-real estate execution

Considered at :4th execution department No:186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No: 635/2020 -partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 154358), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Ajman Real Estate Corporation (Real Estate).
Address : Emirate of Dubai- Airport St- Port Saeed area- Business Point Building – 
Mezzanine- Office No. 9-Tel: 0504643947- Email : Execution1@omalc.ae -  Makkani: 
3244594826
Notifiee: 1- Mohammed Haider M Aljarash, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 154358) to the execution 
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/Iman Abdullah Al-Manhoushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 25/ 1/ 2022  Issue No : 13451
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 856/ 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: T V S PASSENGERS TRANPORT BY RENTED BUSES 
(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 49542.95  AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 49542.95 AED remained in their possession, for Murabaha the 
vehicle that was issued
and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 
Car Model Car Color Car Brand     Code Plate Emirates Plate NO
2014 White NISSAN ALTEMA          K DUBAI 60556
Therefore, we first warn you to pay 49542.95  AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, also the disbursement 
of the amount deposited in the reservation file NO: 2931/2018 order on RAK Court 
Petition with your obligation to pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392
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الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363531:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة                  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
امل�صرحية،  املقاعد للعرو�س  الريا�صية والثقافية، تنظيم م�صابقات اجلمال، حجز  االأن�صطة  التدريب، الرتفيه،  التعليم والتهذيب، 
عرو�س �صينمائية، خدمات الت�صوير الرقمي، اإعادة ت�صجيل ال�صوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، اإنتاج االأفالم، خدمات 
العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واالإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�صوير بامليكروفلم، تاأجري االأفالم ال�صينمائية، 
الفوتوغرايف، تنظيم حفالت )ترفيه(،  الت�صوير  امل�صورة،  التقارير  االأنباء، تقدمي  ال�صينما، خدمات مرا�صلي  ُدور  توفري جتهيزات 
اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�صرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، 
الرتفيه االإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي، تاأجري م�صجالت الفيديو باحلافظات ال�صريطية، خدمات �صتديوهات الت�صجيل، توفري 
تاأجري  ال�صينمائية،  تاأجري االأفالم  الرقمية،  الفيديو  تاأجري كامريات  ال�صوت،  اإر�صال وا�صتقبال  تاأجري معدات  ت�صهيالت الرتفيه، 
تاأجري  العر�س،  م�صاهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآالت  تاأجريبروجكرتات  التلفزيون،  �صتوديوهات  اأو  للم�صارح  االإ�صاءة  اأجهزة 
والتلفزيونية،  االإذاعية  والربامج  ال�صيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�صرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري  ال�صوت،  م�صجالت 
ا�صتديوهات �صينمائية، ترجمة االأفالم، ن�صر وكتابة الن�صو�س بخالف ن�صو�س الدعاية واالإعالن، االإنتاج امل�صرحي، خدمات وكاالت 
التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�صبات الريا�صية، الرتجمة، اإعداد اأ�صرطة الفيديو، اإنتاج اأفالم الفيديو، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو، تنظيم 
ال�صمعي،  الرتفيه  خدمات  واملرئي،  املو�صيقي  الرتفيه  تنظيم  الرتفيهية،  املتحركة  الر�صوم  مو�صيقى  خدمات  )ترفيه(،  املباريات 
اإعداد الربامج الرتفيهية  خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم االأحداث الرتفيهية، 
�صبكة  )من  مبا�صرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�صهيالت  توفري  للبث، 
حا�صوب( اأو من خالل اأي �صبكة ات�صال اأخرى، توزيع م�صل�صالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�صتقلة، اإخراج برامج 
االإذاعة والتلفزيون، خدمات برامج االأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات االإكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�صر 
الكتب، ن�صر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية، توفري معلومات عن االأنباء، اخلدمات التي هدفها االأ�صا�صي الرتفيه اأو الت�صلية اأو 

اال�صتجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179932

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364016:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، وجميع اخلدمات 

الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARVANAA باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180793

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364020:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اإن�صاء املباين، االإ�صالح، خدمات الرتكيب اأو التجميع، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARVANAA باللغة االإجنليزية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180794

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364728:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

      
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة KAYISHHA باللغة االإجنليزية حتتها كلمة كّي�صها باللغة 

العربية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180832

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364755:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صنـاعية، 

خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
تعبريي  ر�صم  ي�صارها  وعلى  االإجنليزية  باللغة   Kayishha كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

ل�صكل �صيارة والعالمة باأكملها داخل م�صتطيل اأ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180837

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364759:تاريخ: 2021/11/16

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BuyAnyCar باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180838

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364769:تاريخ: 2021/11/16

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
واالأبحاث  التحاليل  خــدمــات  بها،  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخــدمــات  والتقنية  العلمية  اخلــدمــات 

ال�صنـاعية، خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BuyAnyCar باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180839

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364150:تاريخ: 2021/11/10

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARNAB باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180847

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364730:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صنـاعية، 

خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة KAYISHHA باللغة االإجنليزية حتتها كلمة كّي�صها باللغة 

العربية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180833

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364733:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
�صيارة  ل�صكل  تعبريي  ر�صم  ميينها  على  العربية  باللغة  كّي�صها  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

والعالمة باأكملها داخل م�صتطيل اأ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180834

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364736:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صنـاعية، 

خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
�صيارة  ل�صكل  تعبريي  ر�صم  ميينها  على  العربية  باللغة  كّي�صها  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

والعالمة باأكملها داخل م�صتطيل اأ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180835

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364754:تاريخ: 2021/11/09

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة        

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
تعبريي  ر�صم  ي�صارها  وعلى  االإجنليزية  باللغة   Kayishha كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

ل�صكل �صيارة والعالمة باأكملها داخل م�صتطيل اأ�صفر اللون.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180836

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364161:تاريخ: 2021/11/10

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
اخلدمات  وجميع  املكتبي،  الن�صاط  تفعيل  االأعمال،  توجيه  االأعمال،  اإدارة  واالإعــالن،  الدعاية  خدمات 

الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARNAB باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181048

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364170:تاريخ: 2021/11/10

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
اإن�صاء املباين، االإ�صالح، خدمات الرتكيب اأو التجميع، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARNAB باللغة االإجنليزية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181049

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364171:تاريخ: 2021/11/10

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
واالأبحاث  التحاليل  خــدمــات  بها،  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخــدمــات  والتقنية  العلمية  اخلــدمــات 

ال�صنـاعية، خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CARNAB باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181050

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  366038:تاريخ: 2021/12/06

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة          

    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
اأجهزة  تعليم،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  كمبيوتر،  برجميات  كمبيوتر،  اأجهزة  احلرائق،  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر، 
ذاكرات كمبيوتر، برامج كمبيوتر، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر، برامج لت�صغيل الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 

برجميات األعاب الكمبيوتر، من�صات برجميات الكمبيوتر.
باللغة  متكاملة  �صحية  رعاية  كلمات  فوقها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
العربية وحتتها MALAFFI CONNECTED باللغة االإجنليزية بخط مميز مكتوب ب�صكل دائري داخل دائرة 

اأو�صطها ٌمظلل.
بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366041:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة               

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�صيهات  الطباعة،  اأخــرى(، حروف  الــواردة يف فئات  البال�صتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�صمات(.
�صحية  رعاية  كلمات  فوقها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
MALAFFI CONNECTED باللغة االإجنليزية بخط مميز  متكاملة باللغة العربية وحتتها 

مكتوب ب�صكل دائري داخل دائرة اأو�صطها ٌمظلل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182266

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366046:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، اإدارة االأعمال، ا�صت�صارات 
اإدارة االأعمال، ا�صت�صارات تنظيم االأعمال، توجيه االأعمال، تطوير االأعمال، اأبحاث ال�صوق، خدمات معاجلة 

البيانات، خدمات االإعالن والدعاية، حتليل بيانات االأعمال، درا�صات ال�صوق.  
�صحية  رعاية  كلمات  فوقها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
MALAFFI CONNECTED باللغة االإجنليزية بخط مميز  متكاملة باللغة العربية وحتتها 

مكتوب ب�صكل دائري داخل دائرة اأو�صطها ٌمظلل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182267

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366047:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة              

 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

البيانات،  قواعد  اإىل  الو�صول  توفري  العاملية،  الكمبيوتر  �صبكات  اإىل  الو�صول  زمــن  تاأجري  االتــ�ــصــاالت، 
وال�صور عرب  الر�صائل  نقل  الب�صرية،  االألياف  �صبكات  االت�صال عرب  احلا�صوبية،  الطرفيات  االت�صال عرب 
الكمبيوتر، تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر، اإر�صال الربيد االلكرتوين، اإر�صال 

امللفات الرقمية، توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات كمبيوتر عاملية.
�صحية  رعاية  كلمات  فوقها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
MALAFFI CONNECTED باللغة االإجنليزية بخط مميز  متكاملة باللغة العربية وحتتها 

مكتوب ب�صكل دائري داخل دائرة اأو�صطها ٌمظلل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182268

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  366048:تاريخ: 2021/12/06

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة                           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صنـاعية، خدمـات ت�صميم وتطوير 
عتاد وبرامج الكمبيوتـر، اال�صت�صارات املتعلقة بت�صميم وتطوير و�صيانة اأنظمة الكمبيوتر، حتليل البيانات التقنية بوا�صطة الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  الكمبيوتر، حتميل وحتديث و�صيانة برجميات  االأخرى وبرامج  الكمبيوتر  واأجهزة  اأو بحث اخلوادم  اأو فح�س  اختبار 
برجمة الكمبيوتر لالآخرين، برجمة الكمبيوتر، �صيانة برجميات الكمبيوتر، حتليل اأنظمة الكمبيوتر، ت�صميم اأنظمة الكمبيوتر، 
اال�صت�صارات املتعلقة بربجميات الكمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�صات، اال�صت�صارات املتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر، 
اال�صت�صارات املتعلقة باأمن الكمبيوتر، اال�صت�صارات يف جمال ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر، ا�صت�صارات يف جمال توفري الطاقة، 
حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�صاط مادية اإىل اإلكرتونية، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )بخالف التحويل املادي(، 
اإن�صاء و�صيانة املواقع على �صبكة االإنرتنت لالآخرين، اإن�صاء وت�صميم فهار�س املعلومات اأ�صا�صها املواقع على �صبكة االإنرتنت لالآخرين، 
خدمات تكنولوجيا املعلومات، ا�صت�صارات اأمن البيانات، خدمات ت�صفري البيانات، تطوير من�صات الكمبيوتر، ن�صخ برامج الكمبيوتر، 
تخزين البيانات االلكرتونية، احلو�صبة ال�صحابية، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، تاأجري برجميات الكمبيوتر، توفري برامج الكمبيوتر 
التي  ا�صتخدام موؤقت للتطبيقات  اأو االأبحاث على االآالت واالأجهزة واالأدوات، توفري  امل�صممة ح�صب موا�صفات االآخرين، االختبار 
اأ�صا�صها الويب لوظائف احل�صاب، توفري برامج كمبيوتر يف �صبكات البيانات، تفعيل مواقع االإنرتنت، تفعيل مواقع االنرتنت على 
الكمبيوتر، ا�صت�صارات تكنولوجيا املعلومات، توفري املعلومات عن تكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب مواقع االنرتنت، تفعيل وتاأجري 
م�صاحات الذاكرة، حتميل برجميات الكمبيوتر، ا�صت�صارات اأمن االنرتنت، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر من خالل الو�صول اإليها 
عن ُبعد، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�صف عن االأعطال، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�صف عن الو�صول غري امل�صرح 
به اأو اخرتاق البيانات، الن�صخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع، خدمات تكنولوجيا املعلومات اخلارجية، برجميات كخدمة، من�صات 
كخدمة، ُبنى حتية كخدمة، ا�صرتجاع بيانات الكمبيوتر، اأبحاث وتطوير املنتجات اجلديدة لالآخرين، اأبحاث يف جمال تكنولوجيا 

االت�صاالت، تفعيل اخلوادم، حتديث برجميات الكمبيوتر، تاأجري خوادم ال�صبكة، ا�صت�صارات ت�صميم املواقع االنرتنت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ملفي باللغة العربية بخط مميز فوقها كلمات رعاية �صحية متكاملة باللغة العربية وحتتها 

ٌمظلل. اأو�صطها  دائرة  داخل  دائري  ب�صكل  مكتوب  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI CONNECTED
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل،  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182269
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366049:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة          

  
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية 
لالأع�صاب،  اليدوية  املعاجلة  بالعطور،  العالج  والغابات، خدمات  والب�صتنة  الزراعة  احليوانات، خدمات  اأو 
االإخ�صاب  خدمات  م�صت�صفيات،  واملقعدين،  العجزة  ُدور  ال�صحية،  املراكز  ال�صحية،  الرعاية  االأ�صنان،  طب 
خارج اجل�صم، امل�صاعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، خدمات القابالت، دور التمري�س، خدمات فنيي 
اجلراحة  الطبيعي،  الــعــالج  ال�صيدالنية،  الن�صائح  الو�صفات،  لتح�صري  ال�صيادلة  خــدمــات  الب�صريات، 
مرافق  تاأجري  اجل�صدي،  االإيــذاء  مر�صى  تاأهيل  اإعــادة  العالج،  خدمات  النف�س،  علماء  خدمات  التقوميية، 

�صحية.
�صحية  رعاية  كلمات  فوقها  مميز  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
MALAFFI CONNECTED باللغة االإجنليزية بخط مميز  متكاملة باللغة العربية وحتتها 

مكتوب ب�صكل دائري داخل دائرة اأو�صطها ٌمظلل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182270

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363379:تاريخ: 2021/11/01 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: كوم�صكوب تكنولوجيز ال ال �صي

وعنوانه: 1100 كوم�صكوب بلي�س ، ا�س اإي هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
اأجهزة �صبكات االت�صاالت والبيانات حتديًدا اأجهزة لنقل وجتميع ال�صوت والبيانات وات�صاالت الفيديو عرب 

البنى التحتية لل�صبكات املتعددة وبروتوكوالت االت�صاالت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةMOSAIC باللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180309

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
364803:تاريخ: 2021/11/17 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

وعنوانه: �س.ب. 939 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
اخلدمات  بالهاتف،  امل�صرفية  اخلــدمــات  بــاالإنــرتنــت،  امل�صرفية  اخلــدمــات  امل�صرفية،  واخلــدمــات  ال�صوؤون 
امل�صرفية بالهواتف املتحركة، االأعمال امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية املنزلية، معلومات االأعمال امل�صرفية، 
خدمات ت�صفية االأعمال املالية، ا�صتثمار روؤو�س االأموال، التحقق من ال�صيكات، املقا�صة املالية، غرف املقا�صة 
اإ�صدار بطاقات االئتمان، خدمات  املالية،  مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان،  املالية، اال�صت�صارات 
والعقارات(،  امل�صرفية  واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  كوديعة،  الثمينة  االأ�صياء  حفظ  الدين،  بطاقات 
االأمــوال، حتويل  ا�صتثمار  التمويلية،  املالية، اخلدمات  الكفاالت  املالية،  االإدارة  املالية،  املعلومات  ال�صرافة، 
بطاقات  اإ�صدار  بالتق�صيط،  البيع  متويل  ال�صحي،  التاأمني  �صندات  �صمان  ال�صمانات،  الكرتونياً،  االأمــوال 
�صراء ذات قيمة، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية، متويل ال�صراء واالإيجار، القرو�س ب�صمان، اإبرام �صندات التاأمني 
خدمات  البنوك،  ح�صابات  خدمات  التوفري،  بنوك  الــودائــع،  حفظ  خدمات  املالية،  القرو�س  احلياة،  على 

معلومات ح�صابات البنوك، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة باالأعمال عرب االنرتنت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة FLEXIPAY باللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 172965

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
364805:تاريخ: 2021/11/17 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: باليا هولدينغ كوربوري�صن

املتحدة   الــواليــات   ،  10001 واي  ان  ،نــيــويــورك،  �صرتيت   27 وي�صت   547  ،302 �صويت  بــي  يــونــت  وعــنــوانــه: 
االأمريكية 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
م�صروبات خفيفة، ع�صائر، م�صروبات غري كحولية.

وحمددة  االأزرق  باللون  لدائرة  ر�صم  عن  عبارة   CASA DRAGONES عالمة  العالمة:  و�صف 
باللون الذهبي بها كلمات CASA DRAGONES باللغة االإ�صبانية بخط منحني باللون االأبي�س 
بداخلها دائرة �صغرية باللون االأبي�س وحمددة باللون الذهبي بها الرقم 16 باللون الذهبي وفوق الدائرة 

ر�صم مميز لطائر الن�صر باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 175623

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363541:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
امل�صرحية،  املقاعد للعرو�س  الريا�صية والثقافية، تنظيم م�صابقات اجلمال، حجز  االأن�صطة  التدريب، الرتفيه،  التعليم والتهذيب، 
عرو�س �صينمائية، خدمات الت�صوير الرقمي، اإعادة ت�صجيل ال�صوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، اإنتاج االأفالم، خدمات 
العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واالإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�صوير بامليكروفلم، تاأجري االأفالم ال�صينمائية، 
الفوتوغرايف، تنظيم حفالت )ترفيه(،  الت�صوير  امل�صورة،  التقارير  االأنباء، تقدمي  ال�صينما، خدمات مرا�صلي  ُدور  توفري جتهيزات 
اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�صرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، 
الرتفيه االإذاعي والتلفزيوين وال�صينمائي، تاأجري م�صجالت الفيديو باحلافظات ال�صريطية، خدمات �صتديوهات الت�صجيل، توفري 
تاأجري  ال�صينمائية،  تاأجري االأفالم  الرقمية،  الفيديو  تاأجري كامريات  ال�صوت،  اإر�صال وا�صتقبال  تاأجري معدات  ت�صهيالت الرتفيه، 
تاأجري  العر�س،  م�صاهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآالت  تاأجريبروجكرتات  التلفزيون،  �صتوديوهات  اأو  للم�صارح  االإ�صاءة  اأجهزة 
والتلفزيونية،  االإذاعية  والربامج  ال�صيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�صرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري  ال�صوت،  م�صجالت 
ا�صتديوهات �صينمائية، ترجمة االأفالم، ن�صر وكتابة الن�صو�س بخالف ن�صو�س الدعاية واالإعالن، االإنتاج امل�صرحي، خدمات وكاالت 
التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�صبات الريا�صية، الرتجمة، اإعداد اأ�صرطة الفيديو، اإنتاج اأفالم الفيديو، ت�صجيل اأ�صرطة الفيديو، تنظيم 
ال�صمعي،  الرتفيه  خدمات  واملرئي،  املو�صيقي  الرتفيه  تنظيم  الرتفيهية،  املتحركة  الر�صوم  مو�صيقى  خدمات  )ترفيه(،  املباريات 
اإعداد الربامج الرتفيهية  خدمات تقدمي عرو�س �صمعية ب�صرية لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم االأحداث الرتفيهية، 
�صبكة  )من  مبا�صرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�صهيالت  توفري  للبث، 
حا�صوب( اأو من خالل اأي �صبكة ات�صال اأخرى، توزيع م�صل�صالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�صتقلة، اإخراج برامج 
االإذاعة والتلفزيون، خدمات برامج االأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات االإكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�صر 
الكتب، ن�صر الكتب وال�صحف االلكرتونية الفورية، توفري معلومات عن االأنباء، اخلدمات التي هدفها االأ�صا�صي الرتفيه اأو الت�صلية اأو 

اال�صتجمام، عرو�س االأعمال الفنية اأو االأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات راديو االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179936

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364773:تاريخ: 2021/11/16

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، 
اإطفاء احلرائق، وجميع  اأجهزة  اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، 

املنتجات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SellAnyCar باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180840

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364779:تاريخ: 2021/11/16

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صيالنيكار.كوم )م.م.ح(

وعنوانه: �س.ب 120123 ، ال�صارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
واالأبحاث  التحاليل  خــدمــات  بها،  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخــدمــات  والتقنية  العلمية  اخلــدمــات 

ال�صنـاعية، خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، وجميع اخلدمات الواردة يف هذه الفئة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SellAnyCar باللغة االإجنليزية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 180841

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 364708:تاريخ: 2021/11/16

بيانات االأولوية: 
اال�صم: هارمان اإنرتنا�صيونال اإند�صرتيز، اإنكوربوريتد 

وعنوانه: 8500  بالبوا بوليفارد ، نورثريدج ، �صي اأيه 91329 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة                               

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
حزم بطاريات، اأجهزة �صحن للبطاريات، بطاريات، اأجهزة �صحن للبطاريات التي تعمل بالطاقة ال�صم�صية، بطاريات �صم�صية، بطاريات 
تعمل بالطاقة ال�صم�صية قابلة الإعادة ال�صحن، كابالت طاقة، كابالت ال�صحن الكهربائي، كابالت بيانات، كابالت �صوت، اأ�صرطة طاقة، 
اأدوات واقية من التغري املفاجئ، لوحات مفاتيح، فاأرة، كامريات ويب، كامريات فيديو، اأدوات حتكم باالإ�صاءة، اأجهزة اإ�صاءة اللتقاط 
ال�صور والفيديو، اأ�صواء كهربائية لال�صتخدام يف الت�صوير الفوتوغرايف بجودة احرتافية، اأ�صواء لال�صتخدام مع اأجهزة الكمبيوتر 
�صوت  مكربات  �صوت،  مكربات  االأذن،  �صماعات  الراأ�س،  �صماعات  دي(،  ئي  )ال  لل�صوء  باعثة  ثنائية  �صمامات  الفيديو،  وكامريات 
ال�صلكية، ميكروفونات، مكربات لل�صوت، وحدات نقل ال�صوت، حموالت لل�صوت والفيديو، حماور للنواقل التتابعية امل�صرتكة )يو 
ا�س بي(، حموالت للنواقل التتابعية امل�صرتكة )يو ا�س بي(، منافذ �صحن للنواقل التتابعية امل�صرتكة )يو ا�س بي(، حمطات حموالت 
اأربطة الأجهزة  املتحركة،  اللوحية والهواتف  الكمبيوتر  ال�صخ�صية ال�صغرية واأجهزة  الكمبيوتر  للكمبيوتر، منا�صب ُمعدة الأجهزة 
ال�صغرية  ال�صخ�صية  الكمبيوتر  الأجهزة  اأغطية  املتحركة،  والهواتف  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  ال�صغرية  ال�صخ�صية  الكمبيوتر 
بالطاقة  للتزويد  مبو�صالت  تتميز  ومنا�صب  واقية  وعلب  وحامالت  حمل  علب  املتحركة،  والهواتف  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة 
وحموالت ومكربات �صوت واأجهزة �صحن للبطاريات وخا�صة ُمعدة لال�صتخدام مع اأجهزة الكرتونية رقمية حممولة حتديًدا اأجهزة 
الكمبيوتر ال�صخ�صية ال�صغرية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف املتحركة، اأجهزة التحكم بال�صوت حتديًدا امل�صاعدات الرقمية 
الكمبيوتر  واأجهزة وبرجميات  بال�صوت  تفعيلها  يتم  التي  ال�صوت  املتكونة من مكربات  املنزيل  االآيل  الت�صغيل  ال�صخ�صية وحماور 
للتحكم يف االأجهزة املت�صلة بال�صبكة يف انرتنت االأ�صياء )اآي اأو تي( وت�صغيل اأجهزة االإ�صاءة املت�صلة باالإنرتنت واأجهزة االأمن املنزيل، 
يتم  التي  ال�صخ�صية  امل�صاعدات  واأجهزة  بال�صوت  فيها  التحكم  يتم  التي  املعلومات  واأجهزة  املنزيل  االآيل  بالت�صغيل  التحكم  اأجهزة 
التحكم فيها بال�صوت التي تدمج خدمات مقدمة عرب التطبيقات وتطبيقات الربجميات ومكربات ال�صوت الذكية املت�صلة بال�صحابة 
والتي يتم التحكم فيها بال�صوت، اأجهزة كمبيوتر واأجهزة حتكم عن بعد للتحكم بت�صغيل اأجهزة التلفزيون و�صا�صات الفيديو واأجهزة 
املنزيل  امل�صرح  واأنظمة  واأنظمة الرتفيه  االألعاب  ال�صوت والفيديو والو�صائط وم�صغالت  الرقمي وم�صغالت وم�صجالت  اال�صتقبال 
باملعلومات  للتحكم  م�صتخدمة  كمبيوتر  ا�صتهالكية، برجميات  الكرتونية  و�صا�صات عر�س  واأجهزة  املنزيل  االآيل  الت�صغيل  وحماور 
التي يتم التحكم فيها بال�صوت واأجهزة امل�صاعدات الرقمية حتديًدا مكربات ال�صوت الذكية املت�صلة بال�صحابة والتي يتم التحكم فيها 

بال�صوت مع اإمكانات امل�صاعدات ال�صخ�صية الرقمية االفرتا�صية.
الالنهاية بطريقة  ي�صارها رمز  االإجنليزية بخط مميز على  باللغة   InfinityLAB كلمة  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�صف 

مميزة والعالمة باأكملها باللونني االأ�صود واالأخ�صر الفاحت.
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل،  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181339

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
365135:تاريخ: 2021/11/22 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: فليك�صريوم ا�س دي ان. بي اإت�س دي. 

وعنوانه: 22-2 ، جاالن بيه جيه يو 8/3 اإيه ، باندار دامان�صارا بريدانا  ، 47820 بيتالينغ جايا ،  �صيالنغور 
، ماليزيا .

�سورة العالمة          
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية، اخلدمات امل�صرفية االت�صال بالهاتف اخللوي، االت�صال بالتلفونات، االت�صال 
عرب �صبكات االألياف الب�صرية، نقل الر�صائل وال�صور عرب الكمبيوتر، توفري املعلومات يف جمال االت�صاالت، 
اإر�صال الر�صائل، توفري الو�صول اإىل قواعد البيانات، توفري غرف الدرد�صة عرب االنرتنت، تقدمي االت�صاالت 
عرب االرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر، توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�صوق عن بعد، توفري اإمكانية 
تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات كمبيوتر عاملية، تاأجري معدات االت�صال، البث اأو االر�صال عرب االأقمار ال�صناعية، 
دفق البيانات، خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد، خدمات االت�صاالت، اإر�صال امللفات الرقمية، البث 
واالألعاب  الفوتوغرافية  وال�صور  والن�صو�س  والت�صاوير  وال�صور  واالأفــالم  الفيدوهات  اإر�صال  الال�صلكي، 
واملحتوى املتولد من امل�صتخدم واملحتوى ال�صوتي واملعلومات عرب االنرتنت، توفري و�صول للمعلومات عرب 

�صبكات البيانات، توفري و�صول اإىل االنرتنت.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  FLEXIROAM باللغة االإجنليزية بخط مميز .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 178520

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363534:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة ت�صلية معدة لال�صتخدام مع �صا�صات عر�س اأو �صا�صات مراقبة خارجية، جميع برامج 
وبرجميات الكمبيوتر بغ�س النظر عن و�صائط الت�صجيل اأو و�صائل الن�صر، اأي، برجميات م�صجلة على و�صائط مغناطي�صية 
املدجمة،  االأقــرا�ــس  ت�صغيل  اأجــهــزة  التلفزيون،  الأجــهــزة  بالنقد  تعمل  اآلــيــات  بعد،  عــن  حا�صوب  �صبكة  مــن  تنزيلها  مت  اأو 
لالألعاب  اأجهزة  كمبيوتر،  األعاب  برامج  فقط)،  الــقــراءة  (لــذاكــرة  مدجمة  اأقــرا�ــس  ب�صرية)،  (�صمعية   مدجمة  اأقــرا�ــس 
برامج  الكمبيوتر،  األعاب  وبرجميات  وبرامج  اأقرا�س  خارجية،  مراقبة  �صا�صات  اأو  عر�س  �صا�صات  مع  لال�صتخدام  املعدة 
األعاب الكمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب الكمبيوتر م�صجلة على اأ�صرطة (برجميات)، برامج الكمبيوتر 
األعاب الكمبيوتر  للتلفزيون التفاعلي  واالألعاب و/اأو امل�صابقات التفاعلية، برامج وبرجميات االألعاب االلكرتونية، برامج 
متعددة الو�صائط التفاعلية، األعاب الفيديو املربجمة (برجميات)، الهواتف املتحركة، اأجهزة االت�صاالت املتحركة، بطاريات 
قابلة  رنني  نغمات  املتحركة،  للهواتف  علب  املتحركة،  للهواتف  اأطــواق  املتحركة،  االت�صاالت  طرفيات  املتحركة،  الهواتف 

للتنزيل للهواتف املتحركة، اأجهزة لال�صتعمال غرياليدوي للهواتف املتحركة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات راديو االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179933

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم  363538:تاريخ: 2021/11/02

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خــدمــات الــدعــايــة واالإعــــالن ووكـــاالت الــدعــايــة واالإعــــالن والــدعــايــة واالإعــــالن بالطلب الــربيــدي وحتــديــث مواد 
تفعيل  االأعــمــال،  توجيه  االأعــمــال،  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�صت�صارات  االإعــالنــيــة،  امل�صاحات  وتــاأجــري  واالإعـــالن  الدعاية 
الن�صاط املكتبي، تقييم االأعمال، تنظيم االإ�صرتاك يف ال�صحف، تنظيم االإ�صرتاك بخدمات االت�صاالت لالآخرين، 
املعلومات يف قواعد  التمثيل، جتميع  اأعمال فناين  اإدارة  االأعمال،  التحريات عن  االأعمال،  املعلومات واالأخبار عن 
بيانات الكمبيوتر، ا�صت�صارات االأعمال املهنية، ن�صر مواد الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�س لغايات جتارية، االإدارة 
التجارية لرتخي�س ال�صلع واخلدمات اخلا�صة باآخرين، اأبحاث الت�صويق، خدمات اإقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة 
يف ال�صحف، االإعالن والدعاية املبا�صرة، عر�س ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة، ن�صر ن�صو�س 
اأعمدة الدعاية واالإعــالن، تاأجري مواد  اإعــداد  الدعاية واالإعــالن، الدعاية واالإعــالن، وكــاالت الدعاية واالإعــالن، 
الدعاية واالإعالن، االإعالن بالراديو، االإعالن عرب الراديو، الدعاية واالإعالن بالتلفزيون، الدعاية واالإعالن عرب 

التلفزيون، االإ�صتفتاء واإ�صتطالع االآراء، اإدارة واإجراء اال�صتفتاءات وا�صتطالعات االآراء العامة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات راديو االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179934

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
363540:تاريخ: 2021/11/02 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: تاور ميديا مدل اي�صـت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .
�سورة العالمة    

             
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

االألياف  و�صبكات  احلا�صوبية  الطرفيات  عرب  االإت�صاالت  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  االإذاعــة  االت�صاالت، 
وكاالت  االت�صاالت،  حول  معلومات  احلا�صوب،  عرب  وال�صور  الر�صائل  نقل  والتلفون،  والربقيات  الب�صرية 
تاأجري  �صبكة حا�صوب دولية،  للت�صوق عن بعد، توفري تو�صيالت خا�صة عرب  اإت�صال  االأنباء، توفري قنوات 
ُبعد،  االإجتماعات عن  ال�صناعية،  االأقمار  البث عرب  الال�صلكي ومعدات  االت�صال  واأنظمة  االت�صال  معدات 
خدمات االت�صال الال�صلكي، خدمات البث واالإر�صال عرب الكبالت واالأقمار ال�صناعية، خدمات االإت�صاالت 
اإر�صال  عرب االأقمار ال�صناعية، معلومات عن االت�صاالت واالت�صاالت الال�صلكية، توجيه وربط االت�صاالت، 
املرئي،  البث واالإر�صال  ال�صوتي، خدمات  الربيد  والن�صو�س عن بعد، خدمات  املرئية  الن�صو�س  معلومات 
خدمات االت�صال املرئي، خدمات اإر�صال الر�صائل املرئية، خدمات �صلكية، جميع اخلدمات التي تتكون ب�صفة 

اأ�صا�صية من بث الربامج االإذاعية والتلفزيونية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات راديو االآن باللغة العربية بخط وطريقة مميزة. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 179935

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
365140:تاريخ: 2021/11/22 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ريتايل ورلد ليمتد وعنوانه: ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، 

اجلزر العذراء الربيطانية.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

homecentre باللون االأ�صود  و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم حمدد ل�صكل بيت حتته كلمة 
على ميينه ر�صم مزخرف ل�صكل بيت باللون الذهبي حتته كلمة  homecentre باللون الرمادي وجميع 

الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181533

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366033:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ف�صيلو فازهايل 

وعنوانه: �س.ب. 96157 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة          

           
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، خدمات بطاقات الوالء، 
تنظيم وا�صت�صارات االأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�صتهلكني، امل�صاعدة يف االإدارة التجارية 
الكفاالت،  بحث  )لالآخرين(،  املبيعات  ترويج  الت�صويق،  درا�صات  الت�صويق،  اأبحاث  بالتجزئة،  البيع  اإدارة  اأو 
الزبائن من معاينتها و�صرائها عند  ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة  خدمات جتميع ت�صكيلة من 

احلاجة، واإدارة وت�صغيل مراكز ت�صوق للبيع بالتجزئة.
FOSCHER باللغة االإجنليزية فوقها من الي�صار ر�صومات  و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 

هند�صية مميزة على �صكل مثلث.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181755

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366035:تاريخ: 2021/12/06 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: ف�صيلو فازهايل 

وعنوانه: �س.ب. 96157 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة               

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�صطة الريا�صية والثقافية، الت�صلية، خدمات النوادي )للرتفيه 
النوادي  خدمات  البدنية،  الريا�صة  تعليمات  بدنية،  لياقة  درو�ــس  اإقامة  الريا�صي،  التدريب  التعليم(،  اأو 
ال�صحية )خدمات تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة(، خدمات مع�صكرات العطالت )للرتفيه(، 
تنظيم املباريات اأو املناف�صات )للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، تنظيم 
املباريات الريا�صية، خدمات التدريب ال�صخ�صي )التدريب على اللياقة البدنية(، الرتبية البدنية، التدريب 
العملي )اإ�صتعرا�س(، توفري ت�صهيالت ريا�صية، توفري ت�صهيالت ا�صتجمامية، تاأجري معدات الريا�صة عدا 
املع�صكرات  خدمات  التن�س،  مالعب  تاأجري  االإ�صتادات،  مرافق  تاأجري  الريا�صية،  املالعب  تاأجري  املركبات، 
اأو  الريا�صية، توقيت املنا�صبات الريا�صية، التدريب العملي )اإ�صتعرا�س(، التوجيه املهني )ن�صائح تعليمية 

تدريبية(، اإعادة التدريب املهني، معلومات عن الرتبية والتعليم واال�صتجمام والرتفيه.
 PRO بــخــط وطــريــقــة ممــيــزة حتــتــهــا كلمتي PUCA و�ــصــف الــعــالمــة: الــعــالمــة عــبــارة عــن كــلــمــة
TENNIS  داخل ر�صم مل�صتطيل بينهما دائرة بها ر�صم مل�صربي تن�س وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 181756

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366126:تاريخ: 2021/12/07 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اأخرى،  الــواردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�صياط  والع�صي،  وال�صما�صي  املظالت  ال�صفرية،  ال�صناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�صروج.
كلمتي  بــــه  ملــــربــــع  ر�ــــصــــم  حتـــتـــهـــا   ECOLITE كـــلـــمـــة   عــــن  عــــبــــارة  الــــعــــالمــــة  الــــعــــالمــــة:  و�ــــصــــف 
اأوراق �صجر ب�صكل دائري وجميع  SUSTAINABLE MATERIALS     بينهما ر�صم لثالث 

الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182430

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366129:تاريخ: 2021/12/07 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.
�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

كلمتي  بــــه  ملــــربــــع  ر�ــــصــــم  حتـــتـــهـــا   ECOLITE كـــلـــمـــة   عــــن  عــــبــــارة  الــــعــــالمــــة  الــــعــــالمــــة:  و�ــــصــــف 
اأوراق �صجر ب�صكل دائري وجميع  SUSTAINABLE MATERIALS     بينهما ر�صم لثالث 

الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182431

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366133:تاريخ: 2021/12/07 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة حممد حمود ال�صايع  ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الكويت.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

كلمتي  بــــه  ملــــربــــع  ر�ــــصــــم  حتـــتـــهـــا   ECOLITE كـــلـــمـــة   عــــن  عــــبــــارة  الــــعــــالمــــة  الــــعــــالمــــة:  و�ــــصــــف 
اأوراق �صجر ب�صكل دائري وجميع  SUSTAINABLE MATERIALS     بينهما ر�صم لثالث 

الكلمات باللغة االإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182432

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
366737:تاريخ: 2021/12/15 املودعة بالرقم  

بيانات االأولوية: 
اال�صم: اأف اأت�س كابيتال �س.م.خ.

) اخلالدية(،  االأول  زايد  �صارع  الظاهري،  البادي  بناية حممد حمد حممد  االأول،  الطابق   ،202 وعنوانه: مكتب 
�س.ب. 7808، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
 ، امل�صرفية والعقارات(  املايل )التاأمني واالأعمال  التقييم   ، املالية  ، اال�صت�صارات  النقدية  ال�صوؤون   ، املالية  ال�صوؤون 
 ، املالية  القرو�س   ، املق�صطة  القرو�س   ، االأمــوال  ا�صتثمار   ، التمويلية  ، اخلدمات  املالية  االإدارة   ، املالية  املعلومات 
التمويل التباديل ، اخلدمات املالية التي تعمل بالبطاقات ، توفري البطاقات وال�صندات املدفوعة م�صبقاً ، خدمات 
 ، البطاقات  اإليها من خالل  الو�صول  التي ميكن  امل�صرفية  ، اخلدمات  ال�صحن  بطاقات  ، خدمات  النقد  بطاقات 
اخلدمات املالية املتعلقة ببطاقات البنوك ، معاجلة الدفعات التي تتم من خالل بطاقات ال�صحن ، ا�صتثمار روؤو�س 
املواقع  عرب  التربعات  جمع  خدمات   ، اجلماعي  التمويل   ، املالية  الكفاالت   ، اخلريية  التربعات  جمع   ، االأمـــوال 
االلكرتونية للتمويل اجلماعي ، اخلدمات امل�صرفية املتعلقة باال�صتثمار ، معلومات عن اال�صتثمار ، اإدارة اال�صتثمار 
، اال�صت�صارات املتعلقة باال�صتثمار ، حتليل اال�صتثمار ، اال�صتثمار املايل ، خدمات اال�صتثمار ، خدمات بنوك اال�صتثمار 
، خدمات  التجاري االلكرتوين  الدفع  ، خدمات  بالتجارة  املتعلقة  املالية  القرو�س   ، اال�صتثمار  ، خدمات �صناديق 

الدفع املايل.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  investnation. باللغة االإجنليزية باللونني االأ�صود و االأ�صفر.

اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  به مكتوبا الإدارة  يتقدم  اأن  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451

EAT 182506

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  25 يناير 2022 العدد 13451
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العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
MOJAU_2022- 0045483 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة. من الطرف االأول :  ابراهيم بن اأحمد حممد النقبي - اجلن�صية : 
االإمارات  اإىل الطرف الثاين : احمد جا�صم حممد علي القوا�صي احلمادي ، اجلن�صية : 
االإمارات  باال�صم التجاري )كافترييا فالفل الدمياطي(  ن�صاط الرخ�صة )بيع الوجبات 
ال�صارقة   - االإقت�صادية يف خورفكان  التنمية  دائرة  واملرخ�س من  احلفيفة )كافترييا(( 
التنمية  دائرة  يف   2008/10/9 بتاريخ  ال�صادرة   558078 رقم  مهنية  رخ�صة 

االإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

تغيري ا�سـم / يون�ش علي �سيف علي اخليلي
�صيف علي اخليلى( بطلب  املواطن )يون�س علي  تقدم 
اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية ق�صم التوثيقات بتغيري 

ا�صمه من )يون�س( اىل)م�صلم(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

االعالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
قا�سي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

70020

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خ�سر احمد حم�سية  
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000141/ 

اإىل املحكوم عليه : خ�صر احمد حم�صية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد طارق حممد اإ�صماعيل  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 160830  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور 
جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005506/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ م م فرع ال�صارقة 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صهباز يو�صف حممد اعظم  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 82062.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

تنفيذ  اإخطار دفع يف الق�سية رقم 2021/388 
اإىل املحكوم عليه :  عارف عبداملجيد يو�صف البلو�صي 

املنفذ �صدها الثانية : جمدولني توفيق ابراهيم الطاهر 
حيث اأنه قد �صدر احلكم يف الدعوى 112/2021 �صدكما ل�صالح املدعي 

حممد عبداملنعم �صهري - اجلن�صية فل�صطني 
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي 34342 درهم باالإ�صافة اىل ما ي�صتجد من م�صاريف. 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلفان  انتما  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة  اإعالنك / 
يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
يف  الدعوى رقم 2021/3915 جتاري جزئي - دبي 

املعلن اإليها / 
املدعي عليها / ليدينغام درايك �صوليو�صونز )م د م �س(  

يف الدعوى رقم )2021/3915( جتاري جزئي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االإثنني 

املوافق 2022/1/31 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا لعقد االإجتماع الثاين للخربة عن بعد 
وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية

 expert@alsharid.com  تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 

بالدعوى، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن ال حممد 
رقم القيد مبحاكم دبي 195

 دعوة حل�سور
   الجتماع الثاين للخربة

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004793 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كافترييا �صاي النعناع االخ�صر  
املفهوم  بناية  الهيثم  بن  ح�صن  �صارع   1 ال�صناعية  عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول 

اجلديد للعقارات عقار رقم 7 رقم مكاين 4340111732  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0005027 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : االحتاد لالفالم امللونة - ذ م م   
جمهول حمل االإقامة : دبي جبل علي رقم مكاين )1708070164(

ت : 0555199364
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/20 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - غالدوين جون�ش نادوفيالفيتيل  
مدين   SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004901/ 

اإىل املحكوم عليه : غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ال�صركة املتحدة لل�صيارات واملعدات الثقيلة ذ م م   
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 493382 

درهم ،  باالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ املطالبة حتى متام ال�صداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004916 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تريندز ل�صناعة ادوات ولوازم التجميل والعناية ال�صخ�صية ذ م م 
ومن ميثلها   جمهول حمل االإقامة : عجمان رقم مكاين 4652523652161  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : انوار ال�سحراء لرتكيب اجهزة الطاقة ال�سم�سية �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1F-44 ملك الغرير لال�صتثمار - املطينة - ال�صكل القانوين : 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   924395  : الرخ�صة  رقم   ، حمــدودة  م�صوؤولية  ذات 
التاأ�صري  باأنه قد مت  التنمية االقت�صادية بدبي  دائرة  1532050 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذلـــك مبــوجــب   ، اأعـــاله  املــذكــورة  ال�صركة  بــاإنــحــالل  لديها  الــتــجــاري  ال�صجل  يف 
بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملوثق   2021/12/26 بتاريخ  دبــي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/12/26
بارك  ا�صكوت   -  1101 رقــم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  الزعابي  ميثاء 
بالي�س - �صارع ال�صيخ زايد - املركز التجاري 1 - الهاتف : 8768662-04 حممول 
خالل  وذلــك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   0555578859  :

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
املركز   - زايـــد  ال�صيخ  �ــصــارع   - بـــارك بالي�س  ا�ــصــكــوت   -  1101 رقــم  : مكتب  الــعــنــوان 
التجاري 1 - الهاتف : 8768662-04 حممول : 0555578859  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
انوار ال�سحراء لرتكيب اجهزة الطاقة ال�سم�سية �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملوثق   2021/12/26 بتاريخ  دبــي  حماكم 
2021/12/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 537/2021/38 جتاري م�سارف جزئي - دبي
املدعى عليهم : 1( مركز دبي لل�صرياميك �س ذ م م

�صالح الدين - مبنى الكندي - �صقة 2( �صارع   - ديرة   - املرقبات   - )دبي  القادري  القادر  عبد   )2
نرجو اإعالمكم اأن عدالة حمكمة دبي االبتدائية قد انتدبتنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى اأعاله واملقامة 

�صدكم من / بنك ات�س ا�س بي �صي)فرع دبي(.
ونظرا لالإجراءات االحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �صيتم التقا�صي عن بعد ندعوكم 
متام  يف   )ZOOM APPLICATION( املــرئــي  االتــ�ــصــال  نــظــام  عــرب  خــربه  اجتماع  حل�صور 

ال�صاعة احلادية ع�صرة من �صباح يوم االثنني املوافق 2022/1/31 بال�صغط على الرابط التايل: -
https://us04tweb.zoom.us/j/76385928015pwd=FVdN95v-kVNISSmB2zg8gobfoFzx4B.1
Meeting ID: 763 8592 8015 
Passcode: cef2wb
االإلكرتوين:  الــربيــد  علـى  الـــــدعــوى  هـــــذه  يف  دفـوعكم  تـعـزز  التـي  بامل�صتندات  تــزويــدنــا  يتم  اأن  علـى 

.0562539394 رقم:  اآب  الوات�س  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae
 خبري م�سريف / حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة
العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009743 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : كيلي�صي كينيدي اجوا  

جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - منطقة العزرة �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي - بناية �صكن �صائقي 
اجرة ال�صارقة - رقم الهاتف 0522990516  

2021/9743 الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة  اأجرة ال�صارقة ذ م م يف الدعوى رقم  نعلمكم بان املدعي/ 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره )18877.43( ثمانية 
12% من تاريخ املطالبة  43 فل�س ، والفائدة القانونية بواقع  األفا وثمامنائة و�صبعة و�صبعون درهم و  ع�صر 
لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعى  الــزام  مع   ، التام  ال�صداد  تاريخ  الق�صائية وحتى 
اأو  �صخ�صيا ً  االبتدائية  االحتــاديــة  ال�صارقة  مبحكمة   )7( رقــم  الــدعــوى  اإدارة  مكتب  امــام  ح�صورك  يقت�صي 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 
2022/01/27 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�صفك مدعى عليه ويف حال تخلفك عن احل�صور 

او عدم ار�صال وكيل  عنك فانه �صيتم ا�صتكمال االجراءات القانونية يف غيابك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
حمكمة عجمان الحتادية

اإعالن ح�سور اإجتماع بالت�سال املرئي عن بعد
)AJCAPSHPAF2021/0001173( يف الق�سية رقم

بناء على طلب : امل�صتاأنف ايهاب حممد داخل الطالب
MYnZtV رمز التفوي�س

وعنوانه / االمارات العربيه املتحده - اماره دبى - منطقه اخلليج التجاري - �صارع مرا�صى درايف - برج البحرية املركزي - مكتب 
1405

اىل : امل�صتاأنف �صده : زهره �صالم عزيز
DUF7at رمز التفوي�س

وعنوانه / االمارات العربية املتحده - اماره عجمان - منطقه النعيميه - �صارع ال�صيخ زايد - برج بوابه عجمان - الطابق االول 
مكتب رقم 104

انت مكلف بح�صور اجلل�صة املرئية واملقررة بتاريخ 2022/1/31، ال�صاعة 10.30 والذي �صيعقد يف حمكمة عجمان االحتادية 
دائرة الدائرة االإ�صتئنافية الرابعة عن بعد بوا�صطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل

/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
اأدنــاه بكامريا الهاتف  بيانات  اأو قم مب�صح الرمز املبني  بوابة اجلل�صات االإجتماعات املرئية. �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد. 

االإجتماع : 
 EH00050292 رقم اجلل�صة

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�صتندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإعالن بالن�سر 

اأعمـال اخلبـرة احل�سابيـة
يف الدعـوى رقـم 2966/2021 جتــاري جـزئي

املدعى عليهـا / اي�صيـل غـروب اإم اي م.د.م.�س.
املذكورة  الــدعــوى  يف  ح�صابياً  خبرياً  تعييني  دبــي  حمكمة  قــرار  على  وعطفاً  اأعــاله  للمو�صوع  بــاالإ�ــصــارة 
او  يقت�صي عليكم   ،2021/10/14 بتاريخ  دبي  ال�صادر عن حمكمة  التمهيدي  اأعــاله مبوجب احلكم 
)اأمانة   : التاليـة  االت�صال  و�صـائـل  عـبـر  قانونـا مراجعة اخلبري احل�صابي/ م�صعب من�صـور  من ميثلكم 
حما�صبون قانونيون - دبي - القرهود - بناية بنك ال�صارقة - مكتب 301( هاتف رقم 04-2868836، 

court@amanacac.ae فاك�س رقم 2868837-04، بريد الكرتوين
م�صتندات  و  اأوراق  مــن  لديكم  مــا  وجميع  كافة  لتقدمي   26/01/2022 املــوافــق  االربــعــاء  يــوم  وذلــك 
بخ�صو�س مو�صوع الدعوى، وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�صابي يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ 
امل�صتندات  كافة وجميع  لتقدمي  وذلــك ال�صتالم  اأعــاله  املذكورة  االت�صال  و�صائل  االإعــالن عرب  ن�صر هذا 

مو�صـوع الدعـوى.
اخلبري احل�سابي / م�سعب من�سور 

اإعالن اإجتماع خربة 

70540

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

املنذر : ه�صام حافظ، النم�صا اجلن�صية، هوية رقم )784196269649735(
العنوان : االمارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 0557774022

املنذر اإليه : �صبانه عبدال�صيخ، الهند اجلن�صية، بطاقة هوية رقم )784197696202437(
العنوان : )اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع االبراج - كالفر باي تاور - مكتب رقم 403( 

االمارات العربية املتحدة  - هاتف متحرك: 0554801400
riyaz@realty force.com الربيد االلكرتوين

اإعـادة مبلـ )10،500( درهـم وهــو  اإليـه ب�صرورة  الـعـدلـي فـان املنـذر ينـذر املنـذر  ومبوجـب هـذا االإنــذار 
قيمـة التـــــــامني للفتـرة االإيجاريــة مــن تاريـخ 2021/3/1 وحـتـى تــاريخ 2022/12/31 اإ�صـافة ملبلـغ 
)1،750( درهـم قيمـة تبـديل م�صخة امليـاه فـي العـقـار و ذلـك خـالل )5( خم�صـة اأيـام مـن تـاريخ ن�صـر هـذا 
االإنـذار و اإال �صي�صـطر املنـذر الإتخـاذ االإجـراءات القانونيـة التـي حتفـظ لـه حـقـه و ا�صت�صدار اأمر االداء مع 

حتميل املنذر اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0026768
اخطار عديل للوفاء مببلغ 9900 درهم

عراقي   - اأحمد  �صمري  عبداهلل   / بالوكالة  وميثلها  م  م  ذ  الكهربائية  التوزيع  لوحات  لتجميع  دجلة   : املخطر 
الهاتف  الرازي  ابوبكر  �صارع   - كلباء   - ال�صارقة   : العنوان   -   sh20170620c21236 رقم  بوكالة  اجلن�صية 

 0558088013
املخطر اإليه : قوة االبداع ملقاوالت البناء ذ م م

0569032643  - العنوان : ال�صارقة - منطقة التعاون - بناية مطعم ال�صفرطا�س - هاتف : 0508304011 
ال�صرح 

املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 9900 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل  انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اال  حيث 
30/09/2020 وامل�صحوب  9900 درهم بتاريخ ا�صتحقاق  500110 مبلبغ  لل�صحب وبيانه كالتايل ال�صيك رقم 
على م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي ، وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة 
الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�صة اأيام 
على هذا  التوثيق  العدل  الكاتب  ال�صيد  واطلب من  القانونية.  االإجراءات  �صن�صطر التخاذ  واال  اخطاركم  تاريخ  من 

االخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيدة/ م�صمه بروين اخرت - اجلن�صية : بنغالدي�س ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد/ حممد لقمان 
االحمر  )البحر  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س،   : اجلن�صية   - احمد  ا�صالم  �صودرى 
رقم  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الهند�صية(  للخراطة 

)558932(، تعديالت اأخرى : - تغيري وكيل اخلدمات،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
تنازل/ بيع

اإعـالن بالن�صـر
اجلن�صية   - علي  ال  �صالح  يو�صف  �صالح  ال�صيد/عائ�صة   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - االمارات 
امل�صماه )�صالون حتفة النهدة للحالقة( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة 
ال�صيد/ را�صد �صياء حممد �صياء - اجلن�صية  اإىل  برخ�صة جتارية رقم )609963(، 

الهند، - تعديالت اخرى : تغري ال�صكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
اجلن�صية:   - �صاندريكا  جوبيناثان  جوبيناثان  الل   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: 
حممد على حممد ا�صالم - اجلن�صية : باك�صتان، يف الرخ�صة امل�صماه )الراحة لت�صليح 
االطارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )609124( ال�صدرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : كراج اوف رود هاو�ص  
العنوان : م�صتودع 2 ملك  موؤ�ص�صة دبي العقارية )حممد �صيف( بردبي - القوز - ال�صكل 
القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمــدودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�صة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1660018  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   736049  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قــد  بــاأنــه  بدبي  االقت�صادية  التنمية 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/21 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف  
 )45( خــالل  وذلــك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  :   فاك�س :    

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - 
:   فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي  هاتف  
باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية كراج اوف رود هاو�ص وذلك 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/21 بتاريخ  دبي  حماكم  قــرار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/1/21 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - دون للمياه املعدنية علي اأحمد �سامل احمد   

اداء  امر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002279/ 
اإىل املحكوم عليه : دون للمياه املعدنية - العنوان : اإمارة عجمان اجلرف حمل رقم )29( حرف )2( بناية ملك علي 
 info@donwater.com : ح�صني حممد �س ب 20565 هاتف رقم 067485222 الربيد االلكرتوين 
علي احمد �صامل احمد - العنوان : اإمارة عجمان اجلرف حمل رقم )29( حرف )2( بناية ملك علي ح�صني حممد 

 info@donwater.com : س ب 20565 هاتف رقم 067485222 الربيد االلكرتوين�
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صنع االإمارات الوطني لل�صناعات البال�صتيكية - ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 509503.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   -

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1348/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 ، عقاري  تعيني خربه  نــزاع   2020/162 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )494185( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : م�صوع للمقاوالت الفنية
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�س اخلان - برج اال�صا�س - رقم 205
املطلوب اإعالنه : 1- جاب مو�صيا�صتون ديفيلومبنت�س ليمتد - �صابقا - اوكافاجنو هولدينج ليمتد 

- حاليا  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )494185( وقــدره  به 
االجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  323/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4265/2019 جتاري جزئي واملوؤيد باال�صتئناف 
به وقدره )1.298.511.81( درهم مليون ومائتي  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  ا�صتئناف جتاري  رقم 2339/2020 
وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال  فل�صا  وثمانون  وواحد  درهما  ع�صر  واحد  الفا وخم�صمائة  وت�صعون  وثمانية 

والفائدة القانونية واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : ار تي ا�س لتاأجري معدات البناء ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة جبل علي م�صتودع ملك �صركة تطوير )جممع دبي لال�صتثمار( خلف مبنى 
رقم   - مــتــحــرك:0506761639   -  042500008  - تيك  �صتيل  انرتنا�صيونال  الريامي  بناية  نف�س   - ديــوا 

مكاين:2991393202
املطلوب اإعالنهما : 1- ويل جي اند بي الوطنية �ــس.ذ.م.م 2- اأبوظبي جي اند بي ذ.م.م  - �صفتهما : 

منفذ �صدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد   : االإعــالن  مو�صوع 
وقدره )1070694.24( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/395 جتاري م�صارف جزئي ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )780.510/77( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع

عـــنـــوانـــه:امـــارة دبـــي - ديــــرة - �ــصــارع بــنــي يــا�ــس - بــجــوار غــرفــة جتــــارة و�ــصــنــاعــة دبـــي - هاتف 
رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

املطلوب اإعالنه : 1- �صا�صني رامنات كومبارى  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة 
مبنطقة )الثنية االوىل( - برقم ار�س 77 - رقم الوحدات 203 - ا�صم املبنى مادي�صون ريزدن�صي 
- وفاء للمبلغ املطالب به وقــدره )780510.77( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا .
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/5488 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  هاله طويل ح�صون - جمهول حمل االقامة
)حاليا(  االمـــارات  )م(  �ـــس.م.ب  االو�ــصــط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�س )ال�صرق االو�صط( �س.م.ب )�صابقا( 
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)39025.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/5486 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صيد غ�صنفر علي نقوي - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االمـــارات  )م(  �ـــس.م.ب  االو�ــصــط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�س )ال�صرق االو�صط( �س.م.ب )�صابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، واملحكمة  لر�صوم  �صامال  املحكمة  خزنية  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )44387.50(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 70021

اعالن بالن�سر        
 2782/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد ح�صام حممد ذيب نافع الناجي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة دولر ال�صرق االو�صط لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م 
وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
�صركة دولر ال�صرق االو�صط لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م . 

حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  با�صم �صاحب  االعــالن �صدر  لن�صر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن بالن�سر        
 130/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- اتالنت�س لل�صرافة  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :مريدي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
والتكافل  بالت�صامن  والثاين  املدعي عليهما االوىل  الــزام  الدعوى ومو�صوعها  اأقــام عليك  قد 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )492.396( والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
والثاين  االول  عليهما  املدعي  والــزام  ال�صداد  متــام  وحتى   2017/7/3 يف  االخــري  املبلغ  ا�صتالم 

بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2022/1/27 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن بالن�سر    

                  يف  الدعوى رقم:520/2021/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�صتعجل رقم 190

حتفظي  حجز   2021 ل�صنة   582 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  القرار  من  تظلم   : الدعوى  مو�صوع 
جتاري ال�صادر بتاريخ:2021/12/6. 

املتظلم:جلوبال بريفيومز اإند �صرتي م.م.ح
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي 

املطلوب اإعالنه :  1- ال�صويح للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �صفته : متظلم �صده 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكم الدعوى تظلم من قرار الرف�س ال�صادر يف الدعوى رقم 582 
ل�صنة 2021 حجز حتفظي جتاري ال�صادر بتاريخ:2021/12/6 - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/2/1  ال�صاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4187/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املبلغ  ، ب�صداد  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 198/2020 جتاري جزئي 
املنفذ به وقدره )693288.51( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : اوفر�صيز بوليمرز برايفت ليمتد
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع االحتاد - مبنى بزن�س بوينت - �صقة 

الرابع 409
اند�صرتيز  تيكنوفا  املحدودة 2-  البال�صتيكية اخلا�صة  لل�صناعات  تكنوفا   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�س.ذ.م.م  - �صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )693288.51( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1929/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/5100/544 حمكمة م�صقط �صلطنة 
عمان ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.171.233( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : مروان حمي الدين الزعيم
امارة   - االمــارات  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  الزعابي  كفاح  مكتب  املختار  عنوانه:وحمله 

ال�صارقة - كورني�س البحرية املجاز 3 برج الفردان بجوار مركز �صرطة البحرية مكتب 203
وميثله:كفاح حممد نا�صر حممد ال�صح�صي الزعابي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد كرمي كرميا  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )1171233( وقــدره  به 
االجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9884/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020 النوع/امر اداء املعدل باال�صتئناف 
رقم:39/2021 ا�صتئناف امر اداء  ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )271925.29( درهم �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : لك�صمي ميتل تيك �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القوز ال�صناعية الثانية - دبي - �صارع رقم 12 - مبنى م�صتودع رقم 
1-2 بجانب كوليجان انرتنا�صيونال امريت�س - وميثله:ح�صني علي ح�صن علي البناي

املطلوب اإعالنه : 1- بروتك للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )271925.29( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجــراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6181/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
يـــوؤدي لطالبة االمـــر مبلغ وقدره  بــان  املــدعــي عليه  بــالــزام  بــا�ــصــدار االمـــر  املطالبة   : الــدعــوى  مــو�ــصــوع 
)150.000( درهم مائة وخم�صون الف درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�صداد درهم والر�صوم وامل�صاريف. 
املدعي:�صوزان حممود الكياجي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديرة - دبي - �صارع �صالح الدين - مبنى بناية �صارة - �صقة االول 
مكتب 101 - وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد

املطلوب اإعالنه :  1- فادي عون ابراهيم ال�صامي  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/25 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )150.000( درهم مائة وخم�صون الف درهما والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ 2021/9/9 وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:8042/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

ذمته  املرت�صد يف  املبلغ  االمــر  يــوؤدي لطالب  بــان  االمــر  املطلوب �صده  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
قيمة ال�صيكني رقم 000017 و 000018 والبالغ 650.000 الف درهم �صتمائه وخم�صني الف درهم ، مع فائدة 
قانونية 12% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيكني وحتى ال�صداد التام وا�صدار امر مبنع �صفر املطلوب �صده 
االمر جمدي ح�صن �صر اخلتم حاج االمني ، �صوداين اجلن�صية ، مع ا�صدار االمر بايداع جواز �صفره بخزينه 
املحكمة والتعيميم بامر منعه من ال�صفر على جميع منافذ الدولة مع �صمول االمر بالنفاذ املعجل والر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:رفيع احلق مبني احلق

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع االبراج - مبنى برج اير�س بلو - �صقة اخلام�س
املطلوب اإعالنه :  1- جمدي ح�صن �صر اخلتم حاج االمني  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/11 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )650.000( درهم الف درهم �صتمائة وخم�صني الف درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم مقابل 
الدولة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات  والتعميم عليه يف جميع منافذ  ال�صفر  املحاماة ومنعه من  اتعاب 

رئي�ش الق�سم.ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6762/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
توؤدي لطالبة االمر مببلغ وقدره  بان  ا�صت�صدار �صدها االمر  املطلوب  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
)17.571.75( درهم �صبعة ع�صر الف درهم وخم�صمائة واحد و�صبعون درهم وخم�صة و�صبعون فل�س والر�صوم 

واالتعاب . 
املدعي:بلو ما�صرت خلدمات التنظيف ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - منطقة بو�صغارة - �صارع �صارع امللك في�صل
وميثله:فهد بن را�صد بن عي�صى بن عبداللطيف ال�صركال
املطلوب اإعالنه :  1- دزتي ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/10/26 - بالزام 
املطلوب �صدها بان توؤدي للطالبة مبلغ )17571.75( درهم فقط مبلغ وقدرة �صبعة ع�صر الف وخم�صمائة  
واحد و�صبعني درهم وخم�صة و�صبعني فل�س والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام 
ال�صداد والزامها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات 

.ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1339/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/635 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )154358( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقارات عجمان - عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد االلكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- حممد بن حيدر بن حممد اجلرا�س  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )154358( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1327/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/68 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )194400( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد االلكرتوين
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- عي�صى ابراهيم عي�صى الكعبي  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )194400( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

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

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
درهم(   1،186،270( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد    ، عقاري جزئي   2021/621 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم / 

وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي    -  )3113783794( مكاين  رقم   -  055/7016552 رقم  موبايل   04/3874225
املطلوب اإعالنه : ندا علي ا�صغر �صريازي اول  - عنوانه : اإمارة دبي -منطقة ال�صيخ زايد - ال�صقة رقم )1304( الطابق رقم )13( املبنى رقم 
)11( �صاوث ريدج رقم )5( داون تاون - برج خليفة - قطعة االر�س رقم )201( هاتف متحرك رقم : 0508869800 - 0502114144 
بيع  �صيجرى  اقت�صى احلــال  ان  التالية  الثالث  االيــام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  االربعاء  يوم  اأنــه يف   : االإعــالن  مو�صوع 
http://www. االإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  لــلــمــزادات  االإمــــارات  )�صركة  البيع  بها  اأنــيــط  التي  اجلهة  لــدى  اأدنـــاه  اأو�ــصــافــه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة برج خليفة رقم االر�س : 201 رقم املبنى : 5 - ا�صم املبنى 

: �صاوث ريدج 5 امل�صاحة  : 86.68 مرت مربع رقم الوحدة : 1304 مببلغ 1.288.352.47 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  754/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
درهم(   1،186،270( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد    ، عقاري جزئي   2021/621 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم / 

وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي    -  )3113783794( مكاين  رقم   -  055/7016552 رقم  موبايل   04/3874225
املطلوب اإعالنه : ندا علي ا�صغر �صريازي اول  - عنوانه : اإمارة دبي -منطقة ال�صيخ زايد - ال�صقة رقم )1304( الطابق رقم )13( املبنى رقم 
)11( �صاوث ريدج رقم )5( داون تاون - برج خليفة - قطعة االر�س رقم )201( هاتف متحرك رقم : 0508869800 - 0502114144 
بيع  �صيجرى  اقت�صى احلــال  ان  التالية  الثالث  االيــام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  االربعاء  يوم  اأنــه يف   : االإعــالن  مو�صوع 
http://www. االإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  لــلــمــزادات  االإمــــارات  )�صركة  البيع  بها  اأنــيــط  التي  اجلهة  لــدى  اأدنـــاه  اأو�ــصــافــه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة برج خليفة رقم االر�س : 201 رقم املبنى : 5 - ا�صم املبنى 

: �صاوث ريدج 5 امل�صاحة  : 86.68 مرت مربع رقم الوحدة : 1304 مببلغ 1.288.352.47 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 

اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/943( 
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي

وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / اأدهم خالد �صعيد الع�صلي - فل�صطيني اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - منطقة امل�صفح - 

بناية رقم 152 - �صقة 202 - متحرك رقم 0559576777 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )80152( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )80152( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014 رماديلكز�ص جي ا�ص 9350ابوظبي67145
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/852( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد 
مبوجب الوكالة امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة 
عن بنك دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
 HEAD OF بناية   - ابوظبي  مدينة   - ابوظبي  اإمـــارة  وعــنــوانــه   - اجلن�صية  اردين   - ال�صعبي  خلف  علي  �صيف   / الــيــه  املــنــذر 

 0568093944 رقم  متحرك   -  203 �صقة   - خليفة  جامعة  بجوار   MOUNTAINS
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )21233( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف 
عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )21233( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا 
اليه واتخاذ  املركبة املرهونة  ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع  اليه مل يحرك �صاكنا  املنذر  ان  املبلغ املرت�صد بذمته اال  ب�صرعة �صداد 

االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2013رماديهيونداي اك�سنت6ابوظبي92075
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2020/2807 امر على عري�صة مدين حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/860( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / ميثاء ح�صن ادينه البلو�صي - عمانية اجلن�صية - وعنوانها اإمارة ال�صارقة - منطقة الفيلي - �صارع القاد�صية - 

فيال رقم 32223 - متحرك رقم 055244775 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )57599.99( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )57599.99( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ابي�صهوندا اكورد 3ال�سارقة78563
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2019/1110 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/944( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / اأ�صرف احمد عبداهلل ح�صني - �صوداين اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة اأبوظبي - �صارع املطار - فيال 

رقم - متحرك رقم 0502919526 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )54736.96( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )54736.96( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015احمردودج ت�سالنجر13اأبوظبي38580
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/856( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / تي يف ا�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س ذ م م - وعنوانها اإمارة دبي - منطقة ديرة - انرتنا�صيونال �صتي 

- PERSIA M03 - �صقة رقم 408 - متحرك رقم 0563511883 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )49542.95( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )49542.95( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014ابي�صني�سان Kدبي 60556
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/2931 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13451 بتاريخ 2022/1/25 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/886( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية حممد مبوجب الوكالة 
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / حممد عادل حممد عظيم يو�صف - �صوداين اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ال�صارقة - منطقة القا�صمية - �صارع عمار 

بن يا�صر - بناية الزمالك - �صقة رقم 209 - متحرك رقم 0553064848 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )53465.43( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )53465.43( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015رمادي ني�سان اك�ص تريل Vدبي14967
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2020/1941 امر على عري�صة مدين حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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اأكدت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي 
للثقافة” اأن اأداء اأ�صولها الثقافية يف دبي 
اأظــهــر تــعــافــيــاً مــلــحــوظــاً بــعــد عـــام �صعب 
فر�صته تداعيات جائحة كوفيد-19 على 
واملواقع  املتاحف  ا�صتقطبت  فقد  الــعــامل، 
العامة  الــرتاثــيــة والــتــاريــخــيــة واملــكــتــبــات 
زائر  األــف   521 اأكــرث من  للهيئة  التابعة 
خالل العام 2021. واأظهرت اإح�صائيات 
املتاحف  اأن  للثقافة”  “دبي  اأجـــرتـــهـــا 
واملكتبات  والــرتاثــيــة  التاريخية  واملــواقــع 
الــعــامــة يف دبــــي مـــا زالــــت تــكــتــ�ــصــب زخماً 
كوجهة �صياحية وثقافية الأفراد اجلمهور 
بلغ  اإذ  وزوار،  ومــقــيــمــني  مــواطــنــني  مـــن 
املواقع يف  تلك  اإىل  الزيارات  اإجمايل عدد 
العام املا�صي 521،753 زيارة؛ ت�صدرتها 

املــئــة من  50 يف  الــرتاثــيــة بن�صبة  املــواقــع 
 39 بن�صبة  املكتبات  تلتها  الــزوار،  اإجمايل 
 11 ن�صبة  املتاحف  حققت  بينما  املــئــة،  يف 

يف املئة.
اإدارة  مــديــرة  الــقــرق،  في�صل  واأكـــدت منى 
الثقافة  لقطاع  التنفيذي  واملدير  املتاحف 
والرتاث باالإنابة يف دبي للثقافة، اأنه رغم 
االأو�صاع والتداعيات التي فر�صتها جائحة 
كوفيد-19 على القطاع الثقايف واالإبداعي 
العام  خــــالل  الـــعـــامل  اأنــــحــــاء  يف خمــتــلــف 
اعتمدت  للثقافة”  “دبي  اأن  اإال  املــا�ــصــي، 
التحديات  التعاطي مع  منهجية فاعلة يف 
االأزمــــة، وذلـــك مــن خالل  الــتــي فر�صتها 
تنظيم اجلوالت االفرتا�صية، وور�س العمل 
احلوارية  واجلل�صات  املتنوعة  واالأن�صطة 

يف  االفــرتا�ــصــيــة  التثقيفية  واملــحــا�ــصــرات 
تلك املواقع، والتي ا�صتهدفت جميع اأفراد 
االإغـــالق يف  املجتمع. وجنــحــت بعد فــرتة 
يف  الثقافية  احلــركــة  ن�صاط  األــق  ا�صتعادة 
توا�صل مع  واإبــقــاء اجلمهور على  االإمـــارة 
مع  الثقافية،  ومعاملها  دبــي  اإمــــارة  تــاريــخ 
احلـــر�ـــس عــلــى تــطــبــيــق كــافــة االإجــــــراءات 
التي  الوقائية  واالحتياطات  االحــرتازيــة 
وكذلك  املــواقــع  تلك  يف  للعاملني  ت�صمن 

الزوار اأعلى م�صتويات احلماية.
واملواقع  املــتــاحــف  اأداء  اأن  اإىل  واأ�ــــصــــارت 
الـــرتاثـــيـــة يف االإمـــــــارة يــ�ــصــري يف االجتــــاه 
اإجنازاً  اعتربته  ما  للتعايف، وهو  ال�صحيح 
مــهــمــاً يف الــوقــت الــــذي مــا زالــــت متاحف 
حيث  االأزمـــة،  تداعيات  من  تعاين  العامل 

اأكد تقرير �صدر عن منظمة االأمم املتحدة 
“اليون�صكو”  والــثــقــافــة  والــعــلــم  للرتبية 
م�صي  بعد  للمتاحف  اله�س  الو�صع  على 
عام على تف�صي اجلائحة، حيث اأغلق قرابة 
اأبــوابــه خالل  الــعــامل  %90 مــن متاحف 
%13 تقريباً  اإقفال  االأزمــة، مع احتمال 

من املتاحف اإقفااًل نهائياً.
عدد  اإجــمــايل  بلغ  االإح�صائيات،  وبح�صب 
زائراً،   259،216 الرتاثية  املواقع  زوار 
وتــ�ــصــدر حــي الــفــهــيــدي الــتــاريــخــي قائمة 
 153،807 م�صتقطباً  الرتاثية  املــواقــع 
الرتاثية  ا�صتقبلت قرية حتا  بينما  زائــراً، 
105،409 زائرين. وو�صل اإجمايل عدد 
زوار املتاحف اإىل 59،106 زائرين، منها 
24،304 اإىل متحف االحتاد و18،909 

اإجمايل  و�صل  كما  ال�صندغة.  متحف  اإىل 
الــتــي نفذتها  عـــدد اجلـــــوالت االإر�ـــصـــاديـــة 
اإىل  الرتاثية  واملــواقــع  املتاحف  يف  الهيئة 

9،731 جولة.
اأنحاء  بفروعها يف  العامة  دبــي  اأمــا مكتبة 
زائراً،   203،431 االإمــارة، فقد اجتذبت 
ق�َصَدها  التي  الطوار  مكتبة  اأبرزها  وكــان 
للفنون  ال�صفا  ومكتبة  زائـــراً،   45،333
زيارًة،   32،645 �صهدت  التي  والت�صميم 
التي  الفعاليات  عدد  اإجمايل  و�صل  بينما 
فعالية   645 اإىل  املكتبات  تلك  يف  اأقيمت 
اأجنزت  كــمــا  مــ�ــصــاركــا.   12،932 بــواقــع 
وبلغ  اإلكرتونية،  خدمة   1،684 املكتبات 
اإجمايل اإعارات الكتب 235،930 اإعارًة، 
 165،574 و  لــلــكــبــار   70،356 مــنــهــا 

لالأطفال. اإ�صافة اإىل ذلك، �صجلت املكتبات 
عام  يف  جــديــداً  عــ�ــصــواً   1،286 انــتــ�ــصــاب 
2021، لي�صل عدد الع�صويات االإجمايل 

اإىل 27،916 ع�صوية.
واأعرب �صعيد مبارك خربا�س املري، املدير 
التنفيذي لقطاع الُفنون واالآداب يف “دبي 
اإ�صراقة  بــعــودة  �ــصــعــادتــه  عــن  للثقافة”، 
االإمارة،  يف  والثقافية  القرائية  االأن�صطة 
بتطوير  للثقافة”  “دبي  الــتــزام  مـــوؤكـــداً 
الــعــامــة بو�صفها  دبـــي  وحتــديــث مــكــتــبــات 
اإ�صافة  بــاملــعــرفــة،  الــعــقــول  لتنوير  وجــهــة 
املعرفية  واالأن�صطة  الــربامــج  تنظيم  اإىل 
داخل تلك املكتبات، واإطالق املبادرات التي 
والتعّلم  الـــقـــراءة  متعة  ن�صر  اإىل  تــهــدف 
بني االأطفال واالآبــاء على حد �صواء؛ مثل 

واملخيمات  القراءة”  �ــصــنــدوق  “مبادرة 
ال�صيفية وال�صتوية.

 •• اأبوظبي-الفجر:

باأم�صيته  العا�صرة،  بن�صخته  املليون  �صاعر  برنامج  ينطلق 
الثامنة، م�صاء اليوم الثالثاء وذلك يف متام ال�صاعة التا�صعة 

والن�صف م�صاًء بتوقيت االإمارات، من م�صرح �صاطئ الراحة 
باأبوظبي، وعرب قناتي بينونة واالإمارات وتطبيق الربنامج.
واأمام  االأم�صية  ال�صعرية خالل  �صعراء روائعهم   6 و�صيقدم 
اأعــ�ــصــاء جلــنــة الــتــحــكــيــم املــكــونــة مـــن )�ــصــلــطــان العميمي 

ال�صاعر  احل�صن،  غ�صان  الــدكــتــور  ال�صعر،  اأكــادميــيــة  مدير 
الراحة  �صاطئ  م�صرح  يف  ال�صعر  وجمهور  ال�صعيد(،  حمد 
نتائج  الثامنة عن  االأم�صية  ال�صا�صات.و�صيعلن مطلع  وعرب 
املا�صية، وهم  �صعراء من احللقة  امل�صاهدين الأربع  ت�صويت 

 46 على  وح�صل  االإمـــارات  من  الرا�صدي  برّيك  بن  )علي 
درجة، �صلطان �صعود الو�صمي من الكويت وح�صل على 44 
 43 على  وح�صل  ال�صعودية  مــن  الــزعــبــي  اإبــراهــيــم  درجـــة، 
 42 على  وح�صل  الــعــراق  مــن  ال�صديد  �صعود  ثــاين  درجـــة، 

درجة(، اإذ ميكن لع�صاق ال�صعر الت�صويت ل�صاعرهم املف�صل 
عن طريق التطبيق اخلا�س بربنامج �صاعر املليون اأو موقعه 
االإلكرتوين، ومنح الفر�صة ل�صاعر واحد منهم للتاأهل اإىل 

املرحلة القادمة.

فّعل احتاد كّتاب واأدبــاء االإمــارات نادي النقد بعد فرتة من التوقف، حيث 
الها�صمي  مــرمي  الدكتورة  االإماراتية  الناقدة  االحتــاد  اإدارة  جمل�س  اختار 
للنادي، الذي يهدف اإىل تفعيل احلركة النقدية يف االإمارات  لتكون رئي�صاً 
باأقالم نقدية اإماراتية والنهو�س باحلركة النقدية املوازية للحركة االأدبية 

االأدبية  االأعــمــال  تقييم  يف  م�صاهمة  من  عنها  ينتج  ومــا  والعربية  املحلية 
االإماراتية واإبراز خمتلف جوانبها، اإىل جانب م�صاعدة الُكّتاب االإماراتيني 
الناقد  ح�صور  اإبـــراز  اإىل  اإ�صافة  االأدبــيــة،  اأعمالهم  اإن�صاج  يف  ومعاونتهم 

االإماراتي يف احلراك االأدبي وت�صجيعه على منار�صة النقد ذاتيا وكتابياً.

وي�صتهل النادي برنامج فعالياته لهذا املو�صم من خالل ندوة بعنوان “حداثة 
مب�صاركة الناقدة الدكتورة  الرواية االإماراتية اجلديدة ـ الثبات والتحرر”، 
االأكادميية  احلــوار  وتدير  مطر،  جمال  واالإعــالمــي  والكاتب  امل�صموم  هند 
الناقدة الدكتورة بديعة الها�صمي. ويتناول امل�صاركون حماور حول حتوالت 

�صرنقة  من  وخروجها  والتطور  التكوين  منظور  من  االإمـــارات  يف  الــروايــة 
الواقع التقليدي اإىل ف�صحة ال�صرد احلديث.

يوم  م�صاء  مــن  ال�صاد�صة  يف  وذلـــك   zoom من�صة  عــرب  الفعالية  وتــقــام 
الثالثاء املوافق 25 يناير.

�شاعر املليون ينطلق باأم�شيته الثامنة املبا�شرة م�شاء اليوم

احتاد كتاب واأدباء االإمارات يفعل نادي النقد

•• دبي-الفجر: 

لالآداب،  االإمــارات  اأعلن مهرجان طريان 
اإقـــامـــتـــه يف الـــفـــرتة بـــني 3 و31  املـــقـــرر 
فرباير بفنادق احلبتور �صيتي، عن افتتاح 
 2022 فــربايــر   3 يـــوم  املــهــرجــان  دورة 
ت�صلط  املجانية  الفعاليات  مــن  ب�صل�صلة 

ال�صوء على اأبرز املواهب االإماراتية. 
ُيقام  الـــذي  االإمـــاراتـــي،  الــيــوم  ويت�صمن 
والــفــنــون يف  الثقافة  هيئة  مــع  بــالــتــعــاون 
من12   جمموعة  للثقافة”،  “دبي  دبــي، 
وعرو�س  والــور�ــس  اجلل�صات  مــن  فعالية 
�صمن  االإمــاراتــي  االأدب  على  تركز  االأداء 
واللغة  املــــراأة  بــني  تــتــنــوع  �صتى  مــوا�ــصــيــع 
االأطفال،  واأدب  الــثــقــافــة  وبـــني  الــعــربــيــة 
وذلـــــــك مبـــ�ـــصـــاركـــة نـــخـــبـــة مــــن االأدبــــــــاء 
مثل  االإمــاراتــيــني  واملتحدثني  واملبدعني 
مدير  املــري،  اأحمد  حممد  الــلــواء  �صعادة 
و�صوؤون  لـــالإقـــامـــة  الــعــامــة  االإدارة  عــــام 
والكاتب  واملخرج  واملمثل  بدبي،  االأجانب 
والناقد وامل�صت�صار الثقايف، الدكتور حبيب 
اأحمد  �صمرية  القديرة  والفنانة  العطار 

والعديد غريهم.
مبارك  �صعيد  الــدكــتــور  اأكــد  جهته،  ومــن 
بـــن خــربــا�ــس، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لقطاع 
على  للثقافة”،  “دبي  يف  واالآداب  الُفنون 
ال�صناعة  دعم  االإمــاراتــي يف  اليوم  اأهمية 
االإبـــداعـــيـــة واملــــواهــــب املـــبـــدعـــة يف دولـــة 
االإ�صاءة  عــرب  املتحدة  العربية  االإمــــارات 
واإف�صاح  االإماراتية  الثقافية  املواهب  على 
اإبـــداعـــات  اأمـــامـــهـــا لــلــتــعــرف اإىل  املـــجـــال 
نظرائها من دول العامل، قائاًل: “نحر�س 

على دعم اليوم االإماراتي باعتباره من�صة 
ثقافية تفاعلية مهمة تتيح الفر�صة اأمام 
املتمّيزة  االإمــاراتــيــة  املــواهــب  مــن  كوكبة 
مل�صاركة روؤاها وجتاربها مع جمهور وا�صع 
ن�صهم  املن�صة  هــذه  خــالل  ومــن  ومتنوع. 
�صتى  مــتــنــاول  يف  الثقافة  جعل  يف  اأيــ�ــصــاً 
وتعزيز  منهم،  وقــريــبــة  املجتمع  اأطــيــاف 
يف  الثقافة  قطاع  ي�صهده  الــذي  االزدهـــار 
االإمارة ودعم ال�صناعة االإبداعية واملواهب 
املبدعة، و�صواًل اإىل تر�صيخ مكانة االإمارة 
على خارطة الثقافة واالإبداع يف العامل”.  
وبهذا ال�صدد، قالت اأحالم بلوكي، مديرة 
مـــهـــرجـــان طــــــريان االإمــــــــــارات لـــــــالآداب: 
االإماراتي  االأدب  على  الــرتكــيــز  “يعترب 
مبثابة  للمهرجان  االفــتــتــاحــي  الــيــوم  يف 
اأدبية  احتفالية  الأهـــم  انــطــالقــة  اأفــ�ــصــل 
عربية حتتفي بالكلمة املكتوبة واملقروءة، 
حيث يزخر االأدب االإماراتي برثاء فكري 
احل�صاري  واالإرث  الثقايف  التنوع  يعك�س 

الذي تتمتع به دولة االإمارات ب�صكل عام، 
واأهمية املنجز الفكري الذي يقدمه االأدباء 
باأن  ثقة  وكلنا  ب�صكل خا�س.  االإماراتيون 
يف  املهرجان  ي�صت�صيفها  التي  الفعاليات 
من  كــبــرياً  ترحيباً  �صتلقى  املقبلة  دورتـــه 
خمتلف فئات اجلمهور املتعط�س ملحتوى 

فكري واأدب وثقايف فريد من نوعه”. 
يف  والــتــعــلــيــم  “املراأة  جــلــ�ــصــة  ت�صتك�صف 
االإمارات” االإجنازات اال�صتثنائية للمراأة 
االإمـــاراتـــيـــة عــلــى مـــدى اخلــمــ�ــصــني عاماً 
املــا�ــصــيــة ودورهــــــا الــــريــــادي احلـــيـــوي يف 
ودفع  امل�صرق  االإمــــارات  م�صتقبل  ت�صكيل 
عجلة التنمية الوطنية ال�صاملة، وي�صارك 
يف اجلل�صة واحدة من النماذج اال�صتثنائية 
وكيل  اأول  ال�صيار،  عائ�صة  الدكتورة  وهي 
م�صاعد يف وزارة الرتبية والتعليم ومالكة 

مدر�صة ال�صارقة االأمريكية.
طريان  مهرجان  يف  كبرية  ن�صيب  وللغة 
االإمارات لالآداب، حيث �صت�صتعر�س جل�صة 

الكلمات؟”  م�صتقبل  يــبــدو  كيف  “ترى 
�صتبدو  وكــيــف  واأ�ــصــكــالــهــا  الكلمة  اأهــمــيــة 
عائ�صة  الدكتورة  مب�صاركة  امل�صتقبل،  يف 
االأر�صيف  يف  البحوث  م�صت�صارة  باخلري، 
الوطني والدكتور �صعيد خلفان الظاهري، 
ال�صريك املُوؤ�ص�س يف �صركة )حكومة 01( 
ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة �صمارت ورلد.

“جل�صة  بعنوان  ثرية  حوارية  جل�صة  ويف 
نخبة  ي�صتك�صف  االإبداعي”،  االقــتــ�ــصــاد 
ـــاد  مـــــن املــــتــــحــــدثــــني جـــــوانـــــب االقـــتـــ�ـــص
االأدب  بني  العالقة  بدايًة من  االإبــداعــي، 
بتنوع  بــ�ــصــكــل عـــــام، مــــــروراً  واالقـــتـــ�ـــصـــاد 
وم�صاهمتها  والــفــنــون  االآداب  جمــــاالت 
املنظومة  �صمن  الــدولــة  اقت�صاد  دعــم  يف 
اال�صرتاتيجيات  اإىل  وو�ــصــواًل  االإبداعية 
االإمـــارات  دولــة  تخ�ص�صها  التي  الفّعالة 
لدعم ورفد القطاع االإبداعي. من �صمن 
القا�صمي،  ماجد  ال�صيخ  اجلل�صة  �صيوف 
والفنان عبد اهلل امل�صرتيح النعيمي، ونورة 

العو�صي وجوزيبي مو�صكاتيلو وغريهم. 
جانباً  النقد”  “ح�صا�صية  وتتناول جل�صة 
الكتب  وتقييم  نقد  جــوانــب  مــن  خمتلفاً 
والقارئ،  والكاتب  الناقد  عالقة  ومثلث 
الفعلي  ودوره  الناقد  عالقة  تبدو  وكيف 
امل�صهد  طالت  التي  التغيريات  مــع  الــيــوم 
االأدبــــــي. ويــتــحــدث يف اجلــلــ�ــصــة كـــاًل من 
االأكــادميــيــة والــنــاقــدة الــدكــتــورة، مرمي 
وعائ�صة  الــــعــــبــــدان  وعـــلـــى  الـــهـــا�ـــصـــمـــي، 

�صلطان. 
اأ�صرتي  اأحــمــي  “كيف  ور�ــصــة  تركز  بينما 
النظيفة”  والــطــاقــة  الــتــ�ــصــايف  حــلــول   –
فاطمة  وال�صاعرة  والروائية  االأديــبــة  مع 
املـــزروعـــي عــلــى مــو�ــصــوع ا�ــصــتــخــدام املواد 
معاجلة  يف  والــثــلــج  كــالــ�ــصــوء  الطبيعية 
وتـــ�ـــصـــايف مــــن نـــحـــب، وكـــيـــف يـــغـــري ذلك 
روؤيــتــنــا لــلــمــ�ــصــتــقــبــل، يف حـــني يــــروي لنا 
خلف احلبتور يف جل�صة “درو�س يف احلياة 
املليئة  حياته  “رحلة  احلبتور  خلف  مــع 

من  جمموعة  عــرب  والــنــجــاحــات  بالكفاح 
ــمــة واحلـــكـــايـــات التي  ــِه ــل املُ االقــتــبــا�ــصــات 
ُجمعت بعناية لرتوي لنا درو�ًصا من حياة 

�صخ�صية ا�صتثنائية. 
و�صين�صم اإىل جل�صة “ا�صتمع اإىل ق�ص�صك 
نادية  من  كاًل  كتابها”  باأ�صوات  املف�صلة 
خادم  واإبــراهــيــم  عبيد  و�صاحلة  الــنــجــار، 
ق�ص�صهم  من  خمتارة  جمموعة  مل�صاركة 
العديد  نفو�س  يف  اأثــرت  التي  ورواياتهم، 
مــــن الـــنـــا�ـــس، بــ�ــصــوتــهــم. وتــتــمــيــز هذه 
احل�صور.  مع  تفاعلية  بحوارات  اجلل�صة 
وهم  ال�صعراء  من  جمموعة  �صيرثي  كما 
احلمريي،  وعبدالرحمن  يو�صف،  حممد 
املطريي،  و�ــصــيــخــة  الـــ�ـــصـــهـــالوي،  واأمــــــل 
اأجمل  مــن  بباقة  املــهــرجــان  زوار  جتــربــة 
م�صاركة  جــانــب  اإىل  الــ�ــصــعــريــة  ـــيـــات  االأب
هذا  يف  رحلتهم  مــن  وق�ص�س  خــرباتــهــم 

املجال الرّثي.
م�صاركة  �ــصــتــ�ــصــهــد  اجلــلــ�ــصــات  اأن  يـــذكـــر 

واملتخ�ص�صني  ــــــــاء  االأدب مـــن  جمــمــوعــة 
واملخرج  املمثل  بينهم:  من  االإمــاراتــيــني، 
الثقايف  واملــ�ــصــتــ�ــصــار  والـــنـــاقـــد  والـــكـــاتـــب 
والفنانة  الــــعــــطــــار،  حـــبـــيـــب  الــــدكــــتــــور 
االإماراتية القديرة �صمرية اأحمد، واملوؤلف 
االإماراتي،  واالإعالمي  امل�صرحي  واملخرج 
امل�صت�صارة  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  مــطــر  جــمــال 
والــكــاتــبــة هـــالـــة كـــاظـــم، والــكــاتــبــة نورة 
خوري، والفنانة احلائزة على العديد من 
يف  وال�صينمائية  والتلفزيونية  امل�صرحية 

الوطن العربي واملزيد غريهم.
املنظمة  الــلــجــنــة  اأن  بــالــذكــر  واجلـــديـــر 
لــلــمــهــرجــان كـــانـــت قـــد طـــرحـــت مـــوؤخـــراً 
يتما�صى  ومبــا  للجمهور  املهرجان  تذاكر 
االأ�صبوعي،  للعمل  اجلــديــد  الــنــظــام  مــع 
و�صهدت التذاكر اإقبااًل كبرياً من اجلمهور 
وال �صيما اجلل�صات التي ت�صت�صيف غاري 
وديفيد  حــ�ــصــني،  ونـــاديـــة  فــايــرتــ�ــصــوك، 
ويــلــيــامــز، واأحــمــد مـــراد و�ــصــهــد الــــراوي، 
واإميان مر�صال، واإندرا نويي، وعزة فهمي 

و�صعادة عمر �صيف غبا�س. 
واالطالع  الــتــذاكــر  على  احل�صول  ميكن 
عــلــى الــقــائــمــة الــكــامــلــة لــلــمــ�ــصــاركــني يف 
املــــهــــرجــــان عـــــرب املـــــوقـــــع االإلــــــكــــــرتوين 

للمهرجان.
ــــهــــرجــــان بـــجـــمـــيـــع الـــقـــوانـــني  يـــلـــتـــزم امل
اخلا�صة  االحـــــــرتازيـــــــة  واالجـــــــــــــــراءات 
بـ”كوفيد19-”، و�صُيطلب من الزائرين 
ارتداء كمامات الوجه وتقدمي اإما �صهادة 
�صادرة  �صلبية  اختبار  �صهادة  اأو  تطعيم 
يف غــ�ــصــون 72 �ــصــاعــة مــن تــاريــخ زيـــارة 

املهرجان

بالتعاون مع دبي للثقافة

مهرجان طريان االإمارات لالآداب ي�شلط ال�شوء على االأدب االإماراتي يف يومه االفتتاحي

االأ�شول الثقافية يف دبي ت�شتعيد زخمها مع اأكرث من 521 األف زائر عام 2021 
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للغاية مهمة  ق�سية  "الكاهن"يناق�ص 

درة: �شكرا على 
ا�شتقبالكم العظيم

اجلديد؟ لعامك  اأمنياتك  عن  ماذا  البداية  • يف 
ال�صعادة  اأمتــنــى  اأمــنــيــاتــي ال تتغري مــن عــام الآخـــر،   -
وال�صحة الأنها مهمة للغاية واأي�صاً ال�صالم النف�صي.

�صحفية..  بــدور  "الكاهن"  فيلم  يف  تظهرين   •
كيف ترين هذه املهنة؟

الفنان  مــهــنــة  مــثــل  �ــصــعــبــة  مــهــنــة  اأنـــهـــا  اأرى   -
ممار�صتي  يــرى  لن  اجلمهور  لكن  بال�صبط، 
�صريى  بــل  الفيلم،  داخـــل  ال�صحفي  للعمل 
واإثـــــبـــــات حقيقة  لــلــبــحــث  اأكــــــرث رحـــلـــتـــي 

بعينها.
ميــــالأه  "الكاهن"  عــــن  حـــديـــثـــك   •

احلما�س.. ما ال�صر يف ذلك؟
اأن  اأود  وكنت  كثرًيا،  تاأجل  الكاهن   -
اأتواجد يف ال�صينما قبل نهاية العام، 
يناق�س  الفيلم  اأن  اأرى  اأنــنــي  كما 
ر�صالة  وبه  للغاية،  ق�صية مهمة 

يجب االلتفات لها.
كبار  جنوًما  ي�صم  الفيلم   •
فهمي وحممود  مثل ح�صني 
ـــــــدة.. مـــــــــــــاذا عـــن  حـــــــمـــــــي

الكوالي�س معهم؟
اأجـــمـــل من  - ال يــوجــد 
االأ�صتاذ  مــع  الــتــعــامــل 
حـــــــ�ـــــــصـــــــني فــــهــــمــــي 
حممود  واالأ�ـــصـــتـــاذ 
ـــواء  ـــص حــــمــــيــــدة، �
اأمام الكامريا اأو 
تعلمت  خــلــفــهــا، 
مـــنـــهـــمـــا كــــثــــرياً، 
تعلمته  �صيء  واأهــم 
وااللتزام،  االن�صباط 
خفيف  دمــهــمــا  اأن  كــمــا 

جًدا.

• كيف راأيِت وجودك كعن�صر ن�صائي وحيد يف الفيلم بجانب جنوم 
كبار؟

- كانت م�صئولية كبرية، ومل يكن هناك "دلع" يل ب�صفتي العن�صر 
الن�صائي، وقد مت معاملتي مثلهم متاًما.

الفيلم؟ يف  االأك�صن  م�صاهد  ب�صبب  بدوبلرية  ا�صتعنِت  • هل 
- كانت هناك دوبلرية تاأتي بالفعل، لكن املخرج عثمان اأبو لنب جرب 
ن�صتعن  فلم  االأك�صن،  م�صاهد  بكل  اأقــوم  اأن  ا�صتطعت  وبالفعل  معي، 
اأتعر�س  لــكــن عــمــومــاً مل  بـــي،  انقلبت  الــدوبــلــرية، والــ�ــصــيــارة  بــهــذه 

الإ�صابات بالغة فقط كدمات.
االأحداث؟ داخل  مكياج  بدون  ظهورك  عن  • ماذا 

- اأنا ممثلة، واأرى اأن املمثل ال يجوز اأن يعتمد على املاكياج، فال يعقل 
واأظهر  امل�صت�صفى  اأج�صد دور فتاة تعر�صت حلادثة ودخلت  اأكــون  اأن 
اأن يكون هناك كدمات وجروح وذلك  اأو �صكلي جميل، البد  مباكياج 

الطبيعي الأي ممثلة يف العامل.
"امل�صرحة"؟ اجلديد  م�صل�صلك  عن  • حدثينا 

متاًما،  علّي  جديدة  جتربة  وهــو  الرعب  الأعمال  ينتمي  امل�صرحة   -
واأمتنى اأن يعجب اجلمهور.

�صعد؟ هاين  زوجك  يدعمك  كيف  النهاية..  • يف 
- هو دائماً يدعمني وي�صاندين، وتقديره ملهنتي و�صعوباتها يف حد 

ذاته يعد دعًما كبرًيا.

العظيم" ا�صتقبالكم  علي  "�صكرا 
لــهــا، عـــرب ح�صابها  الــفــنــانــة درة مـــوؤخـــرا، �ـــصـــورا جـــديـــدة  �ــصــاركــت 
ال�صخ�صي مبوقع التوا�صل االجتماعي لتبادل ال�صور والفيديوهات 

“ان�صتجرام”. 
واالأ�صود،  االأبي�س  باللون  باإطاللة  ال�صور  يف  درة  الفنانة  وظهرت 
تاركة خ�صالت �صعرها من�صدلة علي اأكتافها، مع ميك اب رقيق يربز 

مالمح وجهها.  
وعلقت درة علي ال�صور، كاتبة: “�صكرا لكم علي ا�صتقبالكم العظيم 
واالإيــرادات واالهتمام، وملن  االإيجابية  االأفعال  الكاهن وردود  لفيلم 
اآراءكم،  انتظار  ويف  به  ت�صتمتعوا  ان  امتني  بعد  الفيلم  ي�صاهد  مل 
اتفرجتوا علي فيلم الكاهن املعرو�س حاليا يف ال�صينما؟ وما راأيكم 

يف فريوز ال�صهاوي؟”.

عاود فريو�س كورونا مطاردة الدراما الرم�صانية 
يف م�صر. فبعد �صاعات قليلة من تعطيل وتاأجيل 
م�صل�صل )الم �صم�صية(، بطولة الفنانة منى زكي، 
تعطل  الرم�صاين،  الدرامي  ال�صباق  عن  واإبعاده 

ت�صوير م�صل�صل )الكبري اأوي 6(.
�ــصــركــة )�ــصــيــرجــي( املنتجة  وقــالــت مــ�ــصــادر يف 
لــــ)الـــراي( اإن )الــبــدايــة كــانــت مــع اإ�ــصــابــة اأحد 

مكي  اأحــمــد  الفنان  امل�صل�صل  بطل  مــن  املقربني 
بفريو�س كورونا، ثم اإ�صابة االأخري ومعه املخرج 
اأحمد اجلندي، فتقرر على الفور وقف الت�صوير 
موقتاً، حتى ال ينت�صر الفريو�س بني فريق العمل، 
عرو�س  يف  للم�صاركة  �صريعاً،  العودة  اأجــل  ومــن 

�صهر رم�صان املقبل.
يف املـــقـــابـــل، قـــــال مـــقـــربـــون مــــن الـــفـــنـــان مكي 

وينفذ  م�صتقرة،  ال�صحية  حالته  اإن  لـــ)الــراي(، 
بروتوكواًل عالجياً يف العزل املنزيل، وهي احلال 
ذاتها للمخرج اجلندي، الفتني اإىل اأنه ال توجد 

اإ�صابات اأخرى بني فريق العمل حتى اللحظة.
ي�صارك يف بطولة )الكبري اأوي 6( كل من الفنانني 
بيومي فوؤاد، حممد �صالم، ه�صام اإ�صماعيل ورحمة 

اأحمد، وهو من تاأليف م�صطفى �صقر.

تبداأ الفنانة �صلمى عبدالغني ت�صوير م�صاهدها 
املقرر  مــن  والــــذي  العمل"  "قانون  مب�صل�صل 

عر�صه على اإحدى املن�صات.
ن�صار،  اإيــاد  العمل" بطولة:  "قانون  م�صل�صل   
وريـــهـــام عــبــد الــغــفــور، وثــــراء جــبــيــل، واإ�صالم 

اإخراج  اإبراهيم، ور�صة كتابة مرمي نعوم، ومن 
مرمي اأبو عوف.

م�صل�صل  يف  �صاركت  الغني  عبد  �صلمى  الفنانة 
عابدين" "�صرايا 

الفنان  و�ــصــاركــت  يــ�ــصــرا،  الــكــبــرية  الفنانة  مــع   

عنيكي  غــولــة  "يا  م�صــــرحية  ال�صريــــــف  نــور 
حمراء".

كما �صاركت يف م�صل�صل "قلبي معي" باالإمارات 
وت�صارك اأي�صا مب�صل�صل "كاأنه اأم�س" من اإخراج 

حممد جمعة.

مل تتوان يوًما يف اأن تطور من نف�سها وتعمل 
يف  يوًما  تف�سل  مل  التي  موهبتها  حت�سني  على 
اإعجاب اجلمهور، حتى ا�ستطاعت اأن ت�سل اإىل قمة 
الن�سج الفني يف فيلم "الكاهن"، فقد فاجاأت جمهورها 
ولكنها  عمالقة  اأمام  متثيلية  مبارزة  وخا�ست  مبهر،  باأداء 
خلقت لنف�سها امل�ساحة لتظهر من بينهم ظهور مميز ي�سيد 
به النقاد واجلمهور، هي الفنانة درة التي  تك�سف لنا  تفا�سيل 

كوالي�ص فيلمها اجلديد "الكاهن".. 

�شلمى عبد الغني تبداأ ت�شوير )كورونا( يعّطل )الكبري اأوي 6(
م�شاهدها مب�شل�شل )قانون العمل(

ت�صوير  من  زينة  امل�صرية  الفنانة  انتهت 
الذي  لكوثر(،  ال�صري  )التاريخ  فيلم 
�صنوات،   4 نــحــو  تــ�ــصــويــره  ا�ــصــتــغــرق 
خمتلفة،  الأ�ــصــبــاب  تــوقــفــات  ب�صبب 
فيما ت�صتكمل ت�صوير م�صاهدها يف 

م�صل�صل )420(.
وقالت م�صادر يف ال�صركة املنتجة 
ت�صوير  )مت  لـ)الراي(:  للفيلم 
امل�صاهد الباقية كاملة، وحالياً 
و�صيتم  املـــونـــتـــاج،  عــمــل  يــتــم 
قـــــريـــــبـــــاً حتــــــديــــــد مــــوعــــد 

لعر�صه(.
ال�صري  )الــتــاريــخ  ويــتــنــاول 
ثورة  بعد  ما  فــرتة  لكوثر( 
 ،2011 يـــنـــايـــر   25
بطولته  يف  ويـــ�ـــصـــارك 
علوي،  لــيــلــى  مــــن  كــــل 
حمــ�ــصــن حمـــيـــي الـــديـــن، 
اأحــمــد حـــامت، فــرا�ــس �صعيد، 
وعبدالرحيم  كـــامـــل  اإيـــنـــا�ـــس 
ح�صن، وهو من تاأليف واإخراج 

حممد اأمني.
مب�صل�صل  يــتــعــلــق  مــــا  ويف 
اأن  املـــقـــرر  فــمــن   ،)420(
ب�صكل  الــتــ�ــصــويــر  يــنــتــهــي 
نــهــايــة ال�صهر  كــامــل، قــبــل 

اجلاري.
ولفتت م�صادر يف ال�صركة 
اإن  لـــــــ)الــــــراي(  املــنــتــجــة 
املخرج هاين خليفة يكثف 
لالنتهاء  حــالــيــاً  الــعــمــل 
امل�صل�صل  مــــن  �ـــصـــريـــعـــاً 
حلقات،   6 مـــن  املـــكـــّون 
ومن املقرر عر�صه على 

من�صة اإلكرتونية.
بطولة  يف  وي�صارك 
كـــل   )420(
اأنور،  �صماح  مــن 
�صاهني  حمـــمـــد 
ور�صدي ال�صامي، وهو 

من تاأليف حممد رجاء.

زينة تنتهي من ت�شوير 
)التاريخ ال�شري لكوثر(
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يف اكت�شاف هام.. باحثون يزعمون ك�شف 
�شر الو�شول اإىل �شن 90 وما فوق!

وقــت م�صى،  اأي  اأطــول من  لفرتة  العامل  اأنــحــاء  ال�صكان يف جميع  يعي�س 
ويحاول الباحثون ك�صف �صر الو�صول اإىل 90 عاما واأكرث.

هناك العديد من القوى التي تدعم اإطالة العمر املتوقع، وال ينبغي النظر 
�صكانية  جمموعات  اأن  ثبت  ذلــك،  ومــع  غريها.  عن  مبعزل  منها  اأي  اإىل 
املجموعات  هــذه  فــوق. وكانت  ومــا  90 عاما  اإىل  با�صتمرار  حمــددة ت�صل 

ال�صكانية مو�صوع الكثري من البحث.
على  الرتكيز  خالل  من  العمر  طول  اأ�صرار  ك�صف  اإىل  الباحثون  ويهدف 
"املناطق الزرقاء" - وهي مناطق جغرافية ت�صم بع�صا من كبار ال�صن يف 
العامل. وركزت اإحدى الدرا�صات على اإيكاريا - وهي جزيرة جبلية تقع يف 

بحر اإيجه ال�صرقي بني ميكونو�س و�صامو�س.)اليونان(
وعلى الرغم من الو�صع االجتماعي واالقت�صادي املنخف�س ووجود عوامل 
التبغ(،  وتدخني  وال�صكري  الدم  �صغط  )ارتفاع  الوعائية  القلبية  اخلطر 
ال�صغرية على و�صع �صحي  امل�صنون يف هذه اجلزيرة  ال�صكان  فقد حافظ 
مــعــدالت منخف�صة من  لــوحــظــت  اخلــ�ــصــو�ــس،  وجـــه  وعــلــى  ن�صبيا.  جــيــد 

االكتئاب، وقوة ع�صلية عالية، وقدرات وظيفية جيدة يف املنطقة.
ويعد منط احلياة اأحد العوامل الهامة القابلة للتعديل التي ميكن اأن توؤثر 

على متو�صط العمر املتوقع.
اأجــرى الباحثون درا�صة من اأجل و�صف منط احلياة، مبا يف ذلك  وهكذا، 
احلياة االجتماعية والنظام الغذائي والن�صاط البدين ل�صكان اإيكاريا الذين 

يبلغون من العمر 90 عاما واأكرث.
وركزت بع�س االأعمال ال�صابقة على اإيكاريا، ولكنها در�صت ال�صكان االأ�صغر 

�صنا ومل تبحث يف اجلوانب نف�صها، يف منط حياة اجتماعي معني.
واأجريت درا�صة ر�صدية مقطعية لو�صف منط حياة االأ�صخا�س الذين تبلغ 
اأعمارهم 90 عاما اأو اأكرث، والذين يعي�صون يف اإيفديلو�س اأو را�صي�س، وهما 

بلديتان يف جزيرة اإيكاريا اليونانية.
وجرت مقابلة 71 م�صاركا خ�صعوا ال�صتبيان جزر البحر االأبي�س املتو�صط 
الدويل  البدين  الن�صاط  وا�صتبيان   )MEDIS-FFQ( الغذاء  لتكرار 
من   77.9% لـ  يوميا  االجتماعية  االت�صاالت  تكرار  وكــان   .)IPAQ(
وكان   .5.9% بن�صبة  و�صهريا   ،16.1% بن�صبة  واأ�صبوعيا  امل�صاركني، 
بالن�صبة  املا�صي  يف  �صعبا  اأمـــرا  االأولــيــة  ال�صحية  الرعاية  اإىل  الو�صول 
االأبي�س  البحر  بحمية  االلــتــزام  م�صتوى  اأمــا  امل�صاركني.  من   66.2% لـ 
اأو  معتدلة  البدين  الن�صاط  م�صتويات  وكانت   .62.7% فبلغ  املتو�صط 

عالية لـ %71.8 من امل�صاركني.
"يف اخلتام، متتع امل�صاركون مب�صتوى عال جدا  اأنه  وخل�س الباحثون اإىل 

من الت�صامن االأ�صري والتفاعل االجتماعي والن�صاط البدين".
اإقناعا.  اأقــل  املتو�صط  االأبي�س  البحر  بحمية  املتعلقة  "النتائج  وتابعوا: 
�صيكون من املثري لالهتمام درا�صة تاأثري هذه العوامل على طول عمر كبار 

ال�صن الذين يعي�صون يف اإيكاريا".
وتختلف حمية البحر االأبي�س املتو�صط باختالف البلد واملنطقة، لذا فهي 

حتتوي على جمموعة من التعريفات.
واملك�صرات  والبقوليات  والــفــواكــه  بــاخلــ�ــصــروات  غنية  عــام  ب�صكل  ولكنها 
والفا�صوليا واحلبوب واالأ�صماك والدهون غري امل�صبعة مثل زيت الزيتون. 

الفلني؟ ي�ستخرج  اأين  • من 
من اأحد اأنواع �صجر البلوط

ع�سامي؟ رجل  كلمة  عك�ص  • ما 
رجل عظامي

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

الدقيقة؟ يف  الطفل  نب�ص  �سربات  عدد  • كم 
نب�صة  85

فعالية؟ الأقل  احلا�سة  هي  ما  اخلم�سة.  احلوا�ص  بني  • من 
حا�صة ال�صم

الثقوب  • نقار اخل�سب ينقر جذوع الأ�سجار لي�سع بي�سه يف 
حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟

�صرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة

كيلومرتات   8 م�صافة  على  من  �صماعه  ميكن  االأ�صد  • زئري 
اخلم�صني.  �صن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�صبوع  كان  الفرعونية  م�صر  • يف 
نف�صها.  �صته�صم  فاإنها  واإال  اأ�صبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�صان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�صتعمرات  على  غــارات  ي�صن  الأنه  وذلك  ال�صفاح(  )النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  ويــجــربه  النمل  ذلــك  مــن  عــددا  يقتاد  ثــم  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  لــه  املــجــاورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�صمد  �صائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �صالحه  القط  • ل�صان 

وعيدان  الــطــني  با�صتعمال  املــكــ�ــصــورة  قــدمــه  بتجبري  قــام  طــائــر  عــن  �صمع  اأنـــه  الباحثني  اأحـــد  روى   •
احلطب.

بق�صرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�صرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�س  اأن  كما  الهواء  الأك�صدة  فيتاميناته  يعر�س  فاالأنتظار  ب�صرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�صري 

االأنواع تف�صد ب�صرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�صر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي االأن�صان.
اأر�صا.  ي�صقط  اأن  قبل  �صاعات  لب�صع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

الل�ص والأمني!
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الين�سون 
اأحمد  الــدكــتــور  اأو�ــصــح 
اأخ�صائي  اخلــــطــــيــــب، 
العالجية  الــــتــــغــــذيــــة 
وعـــــــــــــــــالج الــــ�ــــصــــمــــنــــة 
جامعة  والـــــنـــــحـــــافـــــة، 
القاهرة، اأن هناك فوائد 
لتناول  عــديــدة  �صحية 
مـــــ�ـــــصـــــروب الـــيـــنـــ�ـــصـــون 
الــــدافــــئ واأهـــمـــهـــا، اأنـــه 
وي�صاعد  لــالأمل،  م�صكن 
البطن  اأمل  تهدئة  على 

بنزالت  االإ�صابة  من  الطفل  معاناة  حالة  يف  االأطــفــال،  عند  "املغ�س" 
الدورة  ال�صيدات فرتة  لها  تتعر�س  التي  البطن  اأمل  يقلل  الــربد، وكذلك 

ال�صهرية.
عن  الناجتة  احلــلــق،  التهابات  عــالج  يف  الين�صون  م�صروب  تــنــاول  ويفيد 
االإ�ــصــابــة بــنــزالت الـــربد واالأنــفــلــونــزا، وكــذلــك يف حــالــة اإ�ــصــابــة ال�صخ�س 
ال�صعال  االأمل  حــدة  وتقليل  بلغم،  لــوجــود  وامل�صاحب  ال�صديد  بال�صعال 
ال�صديدة. لذلك ين�صح الدكتور اأحمد، باالهتمام بتناول م�صروب الين�صون 
املفيد ل�صحة الكبار واالأطفال، بدال من امل�صروبات الغنية بالكافيني، التي 
يت�صبب االإفراط يف تناولها يف االإ�صابة ببع�س االأ�صرار ال�صحية العديدة.

اغرا�صهم مقابل مبلغ  للنا�س  اهلل فيحمل  ق�صمه  ير�صى مبا  احدهما طيب  االأ�ــصــواق  اأحــد  تقابل رجــالن يف 
ب�صيط او يقوم باداء بع�س االعمال يف املحال باأجر، اما االخر فهو خبيث يتل�ص�س على النا�س رمبا ي�صتطيع 
ان ي�صرق �صيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�صتطيع اي�صا ان ي�صرق ما تطوله يداه.. تقابل 
الرجالن يف دكان واحد فقد ا�صتاأجرهما �صاحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ يراقب الطيب واخلبيث. اخذ 
الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن وكلما راأى �صيئا �صغريا غاليا اخذه وو�صعه يف جيبه او �صدره وكلما راأى �صيئا 
يوؤكل تناول منه حتى امتالأت معدته بل لقد جل�س الأخذ ق�صط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان اهلل هو 
الذي يراه فعمل بهمة ون�صاط وامانة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �صبع فيه 
اخلبيث نوما فلما ا�صتيقظ �صاأل ان كان �صاحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�صر ومل يرك نائما .. هنا دخل 
�صاحب الدكان فما كان من اخلبيث اال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�س وقال كفاين 
تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�صا ف�صحك �صاحب الدكان وقال نعم �صاأح�صر الطعام حاال .. و�صفق بيديه فدخل 
رجالن عمالقان هما ولديه وقال لهما هذا يريد ان ياأكل ويرتاح وا�صار على الطيب وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح 
وينظف نف�صه ..وا�صار على اخلبيث فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له الطعام ال�صهي وفرا�صا للراحة 
ومبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخال وام�صكا باخلبيث وقلباه راأ�صا على عقب فاأوقعاه كل ما يف جبيه و�صدره 
ثم نف�صاه جيدا من كل ما �صرقه وبعد ذلك لقناه در�صا قويا واعطياه �صربا مربحا كاد ان ي�صيبه بعاهات 
خمتلفة ومن ثم القياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س وافاق وحذار من التعامل معه 
مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�صرعا خارج ال�صوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون اما الطيب فقد طلبه 

�صاحب الدكان عامال لديه باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

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

التغذية  خبرية  ديك،  تاتيانا  الدكتورة  ك�صفت 
الرو�صية، عن خم�صة توابل حتمي اجل�صم من 

ال�صرطان.
نوفو�صتي  لوكالة  حديث  يف  اخلــبــرية  وت�صري 
الرو�صية لالأنباء، اإىل اأنه من ال�صروري اإ�صافة 
القرفة والكركم والزعرت واملرميية واملَْرَدُقو�س 

اِئع )اأوريغانو( اإىل النظام الغذائي. ال�َصّ
مب�صادات  غنية  الــتــوابــل  هـــذه  الأن  وتــ�ــصــيــف، 
لل�صرطان،  م�صاد  تــاأثــري  لها  الــتــي  االأكــ�ــصــدة، 

وتكافح اجلذور احلرة.

هذه  خــ�ــصــائــ�ــس  كـــل  لــيــ�ــصــت  "هذه  وتــــقــــول، 
تــخــفــ�ــس م�صتوى  فــالــقــرفــة مــثــال  الـــتـــوابـــل. 
االإ�صابة  مـــن خــطــر  وتــقــلــل  الــــدم  الــ�ــصــكــر يف 
بـــاأمـــرا�ـــس الــقــلــب واالأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. واأمـــا 
الدماغ وي�صاعد على  الكركم فيح�صن وظائف 

تخفي�س الوزن".
اإن الــزعــرت مــفــيــد يف الــوقــايــة من  وتــ�ــصــيــف، 
م�صكالت  يف  ت�صاعد  واملرميية  الــربد،  اأمرا�س 
ال�صائع،  املــردقــو�ــس  واأمــــا  الــهــ�ــصــمــي،  اجلــهــاز 

فيوؤثر اإيجابيا يف عمل اجلهاز اله�صمي.

توابل حتمي من ال�شرطان


