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على عك�س االعتقاد ال�سائد ،ال ينبغي حتميم الأطفال والر�ضع يومياً،
و�إال ف�إن ب�شرتهم �ستميل �إىل اجلفاف.
وفيما يخ�ص حتميم حديثي الوالدة والأطفال ،قدمت الرابطة املهنية
لأطباء الأطفال الأملانية (� )BVKJسل�سلة من الن�صائح حول عدد
املرات التي يحتاج فيها الأطفال والر�ضع �إىل اال�ستحمام ،مما يبدد
�أ�سطورة اال�ستحمام اليومي ،وفقاً ملوقع " "greenmeالإيطايل.
يف حني �أنه من ال�صحيح �أن اال�ستحمام كل يوم ميكن �أن ي�ساعد على
ا�سرتخاء ال�صغار ،فمن ال�صحيح بنف�س القدر �أن الب�شرة الرقيقة
واحل���س��ا��س��ة ل�ل��ر��ض��ع والأط� �ف ��ال مت�ي��ل �إىل اجل �ف��اف ب���س�ه��ول��ة بعد
اال�ستحمام ،خا�صة يف حالة ا�ستخدام �سائل اال�ستحمام وال�شامبو.
وفقاً لأطباء الأطفال الأملان ،ف�إن حوايل  3حمامات يف الأ�سبوع من
 10-5دقائق كافية حلديثي الوالدة وحتى العام الأول من العمر.
يف ح��ال��ة الأط �ف ��ال ح��دي�ث��ي ال � ��والدة�� ،س�ي�ك��ون م��ن اجل �ي��د االنتظار
لال�ستحمام يف الأ�سابيع القليلة الأوىل حتى ت�ستقر درج��ة حرارة
�أج�سامهم.
وبعد اال�ستحمام ،من املهم ترطيب ب�شرة الطفل جيداً مبن�شفة ثم
ترطيبها مبنتج خا�ص بالر�ضع لأنها متيل �إىل فقد الرطوبة ب�شكل
�أ�سرع بكثري من اخلا�صة بالبالغني.
يجب حتميم الأطفال ال�صغار (حتى �سن � 6أع��وام) بحد �أق�صى 3
م��رات يف الأ��س�ب��وع بينما يجب �أن ي�ستحم الأط �ف��ال ال��ذي��ن ترتاوح
�أعمارهم بني  6و  11عاماً على الأق��ل مرة �أو مرتني يف الأ�سبوع،
وبالت�أكيد يف كل مرة يتعرقون فيها� ،أو يلعبون يف اخلارج �أو ظهرت
رائحة كريهة.

نبات �أهمله العلماء قد
يعالج ال�سرطان
ي�ب��دو �أن الأدوي ��ة التقليدية امل�ستخل�صة م��ن النباتات ال�شعبية ال
تزال حتافظ على قيمتها العالجية يف الع�صر احلديث ،وهو الأمر
عك�سته نتائج درا��س��ة حديثة تقول �إن �أوراق نبات ق��دمي ا�ستخدمه
الأ�سرتاليون الأوائ��ل ك��دواء ،يحتوي على مركبات ميكن �أن ت�ساعد
يف عالج مر�ضى ال�سرطان.
وبح�سب الدرا�سة املن�شورة يف دوري��ة "بايو موليكيولز" ف��إن نباتات
"�إرميوفيال غاليتا" التي ا�ستخدمت قدميا يف غ��رب �أ�سرتاليا،
ت�ستطيع �إيقاف مقاومة اخلاليا ال�سرطانية للعالج.
وع�بر �آالف ال�سنني ،ا�ستخدم ال�سكان الأ��ص�ل�ي��ون ب�أ�سرتاليا مادة
الراتنغ من هذه العائلة الأ�سرتالية من النباتات املزهرة ،والتي يُعني
"مبة ال�صحراء" ،وكانت تدخل يف احتفاالت
ا�سمها يف اللغة املحلية حُ
التدخني التقليدية� ،إذ ك��ان يُعتقد �أنها مفيدة لل�صحة ،كما كانت
ت�ستخدم يف عالج الأمرا�ض اجللدية.
يف ال��وق��ت ال��ذي ت�شكل مقاومة الأورام ال�سرطانية ل�ل�أدوي��ة عقبة
رئي�سية �أمام العالجات مثل العالج الكيميائي ،بات من ال�ضروري �أن
يطرق العلماء �أبوابا جديدة للتغلب على هذه املع�ضلة الطبية.
ويف الآون ��ة الأخ�ي�رة عكف العلماء على درا��س��ة نباتات "�إرميوفيال
غاليتا" على امل�ستوى البايوكيميائي م��ن �أج��ل معرفة امل��زي��د عن
�أ�سرارها العالجية.
ول�سنوات طويلة ،كان لهذا النوع من النباتات فر�صا عالجية واعدة،
لي�س فقط لأنها متتلك تاريخا طويال يف اال�ستخدام الطبي ولكن
�أي�ضا الحتوائها على مركبات الفالفونويد.
ويعد مركبات الفالفونويد �أح��د �أن��واع املركبات النباتية التي ثبت
�أنها متنع الربوتينات الناقلة التي تقاوم الدواء ،وهذه املركبات غري
�سامة ،ومتتلك تنوعًا كيميائيا عاليا ،كما �أنّ لها ن�شاطا حيويا واعدا،
مما يجعلها ذات قيمة لال�ستخدام الطبية.

البوت املرتهل..
�إطاللة �شتوية ع�صرية

�أف � � ��ادت جم �ل��ة " "Elleب� � ��أن البوت
املرتهل ميثل �أح��دث �صيحات مو�ضة
الأح��ذي��ة الن�سائية يف �شتاء -2021
 2022ليمنح املر�أة �إطاللة ع�صرية
متفردة.
و�أو�� �ض� �ح ��ت امل �ج �ل��ة امل �ع �ن �ي��ة باملو�ضة
واجل�م��ال� ،أن ال�ب��وت ي��أت��ي ه��ذا املو�سم
ب���س��اق م�تره�ل��ة لي�ضفي ع�ل��ى املظهر
طابعا متحررا يخطف الأنظار ،م�شرية
�إىل �أن� ��ه ي� ��أت ��ي م���ص�ن��وع��ا م ��ن اجللد
الأمل�س �أو من ال�شمواه.
وق��ال��ت �إن م��ودي�ل�ات ال �ب��وت املرتهل
ت�ت�ن��وع ب�ين ال �ب��وت الكال�سيكي ،الذي
ي�صل ط��ول��ه �إىل ب��اط��ن ال���س��اق ،وبوت
ف��وق ال��رك�ب��ة امل�ف�ع��م ب ��الإث ��ارة ،م�شرية
�إىل �أنه يكن تن�سيق البوت الكال�سيكي
مع �سروال جينز �ضيق وبلوفر تريكو
مقا�س  ،XLيف حني ميكن تن�سيق بوت
ف��وق الركبة م��ع ف�ستان ميني لت�أكيد
طابع الإثارة.
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دليل ا�ستحمام الر�ضع
وال�صغار واملراهقني

حمية غذائية ميكنها تقليل
خماطر الإ�صابة باخلرف

توابل تقي من ال�سرطان
وال�سكري و�أمرا�ض ال�شيخوخة
تعترب ال��ت��واب��ل وال��ب��ه��ارات واح���دة م��ن �أن���واع
الأغذية املفيدة ل�صحة االن�سان ،و ُت�ستخدَ م يف
املطابخ لإ�ضفاء النكهة للأطعمة وامل�شروبات
�أي�����ض� ًا .كما ت��دخ��ل ك��أح��د امل��ك��ون��ات يف بع�ض
املنتجات التجميلية والعطور .ومتتلك العديد من
الفوائد ال�صحية ،حيث متتاز بقيمتها الغذائية

كيف ت�ستخدم م�ساعد غوغل
يف جدولة املهام اليومية؟

العالية ،وخ�صائ�صها امل�ضا ّدة للأك�سدة ،وامل�ضا ّدة
للميكروبات ،وغريها .وك�شفت خبرية التغذية
الربيطانية جي�سيكا نيب�س ،وف��ق �صحيفة
"�إك�سربي�س" وجود توابل ثالثة متنح ال�صحة،
ولها دور ف ّعال يف مكافحة �أم��را���ض ال�سرطان
وال�سكري والزهامير .فما هي هذه التوابل؟

 الكركمي�ساعد الكركم على الوقاية من خطر الإ�صابة بال�سرطان
و�أم ��را� ��ض ال���ش�ي�خ��وخ��ة ،وي�ح�م��ي ال��دم��اغ م��ن الأمرا�ض
التنك�سية ال�شائعة ،مب��ا يف ذل��ك مر�ض ال��زه��امي��ر ،حيث
ُي �غ��ذي ال �ك��رك��م ال�ب�روت�ي�ن امل ��وج ��ود يف ال ��دم ��اغ واحلبل
ال�شوكي؛ لي�ضمن �صحة اخلاليا الع�صبية وي ّ
ُنظم االت�صال
بينها .و�أظهرت نتائج �إحدى الدرا�سات� ،أ َّن "املر�ضى الذين
تناولوا يومياً �أربعة غرامات من الكركم على مدى �شهر،
انخف�ض خطر �إ�صابتهم ب�سرطان القولون بن�سبة 40
باملئة" .ويحتوي الكركم على ن�سبة عالية من الكركمني،
وهو مر ّكب كيميائي يتميز بخ�صائ�صه امل�ضادّة للميكروبات
وال�ب�ك�ت�يري��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حم�ت��واه امل��رت�ف��ع م��ن املعادن
والفيتامينات التي ت�ساعد على تقوية اجلهاز املناعي ،مثل
احلديد والف�سفور واملغني�سيوم والكال�سيوم والبوتا�سيوم
والزنك ،وفيتامني "�سي ،هـ و ك".
ويتميز �أي�ضاً باحتوائه على م�ضادات الأك�سدة ،املكافحة
للجذور احل ّرة بج�سم الإن�سان ،ما يقلل من فر�ص الإ�صابة
بال�سرطان.
 القرفةت ��أت��ي ال�ق��رف��ة يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وف ��ق خ �ب�يرة التغذية
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،حيث �إن�ه��ا ت�ساعد على تخفي�ض م�ستوى
ال�سكر يف ال��دم ل��دى امل�صابني بالنوع ال�ث��اين م��ن مر�ض
ال�سكري ،وتقلل االلتهابات .كما تعمل على تن�شيط الدورة
الدموية وحت�سني م�ستوى الكولي�سرتول بالدم وتنقية
اجل���س��م م��ن ال���س�م��وم ،ورف ��ع ك �ف��اءة اجل �ه��از امل�ن��اع��ي �ضد
الفريو�سات وامليكروبات واجلراثيم.
و�أظ�ه��رت نتائج �إح��دى ال��درا��س��ات� ،أن م�ستخل�ص القرفة
ميكنه التقليل من تكاثر انت�شار اخلاليا ال�سرطانية ،ما
ي�سبب موتها ،كما �أن "زيت القرفة" ف ّعال جداً يف مكافحة
الأورام.
املريميةت�ساعد املريمية ،ح�سب خبرية التغذية جي�سيكا نيب�س ،على
�إطالة العمر ،من خالل حت�سني وظائف الدماغ والذاكرة،
كما �أن�ه��ا مفيدة يف ال��وق��اي��ة م��ن �أم��را���ض القلب ،ومهمة
ج��داً عند الإ��ص��اب��ة مب��ر���ض ال��زه��امي��ر .ن�ظ��راً الحتوائها
على مر ّكب الثوجون ( )Thujoneال��ذي يح ّفز �إفراز
النواقل الع�صبية وال�سريوتونني ،والتي ت�ساعد على زيادة
الرتكيز ،وحت�سني العمليات الذهنية واليقظة والقدرات
العقلية وعملية التفكري.
وم ��ن ف��وائ��د امل��رم �ي��ة �أي �� �ض �اً �أن �ه��ا م �� �ض��ادّة لاللتهابات

واحل�سا�سية وتعزز �صحة القلب وتخف�ض الكولي�سرتول،
وتعزز �صحة اجللد والعظام والأ�سنان واللثة.
كما تعمل على تعزيز املناعة ،ومقاومة الأمرا�ض املعدية
واجلذور احل ّرة امل�سببة لاللتهابات يف اجل�سم .كما الوقاية
من �أن��واع معينة من ال�سرطانات ،مثل� :سرطان اجللد.
ناهيك عن كونها عالجاً ف ّعا ًال مل�شاكل الطمث و�أعرا�ض
�سن ال�ي��أ���س .وامل�يرم�ي��ة ه��ي �أح��د الأع���ش��اب امل�ع��روف��ة منذ
ال �ق��دم .وه ��ي دائ �م��ة اخل �� �ض��رة ،ذات نكهة ح ��ادّة ورائحة
عطرية ،تتواجد يف مناطق حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
وجنوب �شرق �أوروبا.
فوائد الكركم مع احلليب واجلهاز اله�ضمي
ي���س��اع��د ت �ن��اول ال �ك��رك��م م��ع احل�ل�ي��ب ع�ل��ى احل �م��اي��ة من
 الزجنبيلالأم��را���ض مثل الزكام وااللتهابات .حتى ت�ستفيدي منه
يعترب الزجنبيل من التوابل الغنية بالعنا�صر الغذائية اىل �أق�صى حدّ� ،أ�ضيفي �إليه القليل من الزجنبيل املب�شور
املقوية للجهاز املناعي ،مثل م�ضادات االلتهاب وم�ضادات ال�غ�ن��ي ب��ال�ف��وائ��د .ي�ساعد ال�ك��رك��م ع�ل��ى تطبيع العملية
الأك�سدة والفيتامينات ،وبالتايل ي�صبح اجل�سم �أكرث قدرة اله�ضمية والتخل�ص من حرقة املعدة التي حتدث نتيجة
على مكافحة الكائنات الدقيقة امل�سببة للأمرا�ض عند ارتداد املعدة ،كما ت�ساعد مادة الكركمني على تعزيز تد ّفق
املواظبة على تناول الزجنبيل كم�شروب �ساخن �أو �إ�ضافته ال�صفراء ،مما ي�ساهم يف ه�ضم الدهون وع�لاج �أمرا�ض
املعدة والأمعاء ،ف�ض ً
�إىل الأطعمة عند الطهي.
ال عن التخ ّل�ص من الطفيليات وع�سر
ويعمل الزجنبيل �أي�ضاً على تخفيف �آالم احللق ومنع �إنتاج اله�ضم .تابعي املزيد� :أ�سرار تقوية جهاز املناعة بعيداً عن
ال�سيتوكينات الفريو�سية التي ت�سبب الآالم والتورم.
املكمالت الغذائية

ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،يعمل على حت�سني عملية اله�ضم
وتخفيف عدّة م�شاكل �صحية منها النفخة والغازات.
�أظ�ه��رت ال��درا��س��ات �أن الكركم ال يح ّفز عملية التمثيل
ال�غ��ذائ��ي داخ��ل اجل�سم ف�ق��ط ،ولكنه ي�ساعد �أي���ض�اً على
ه�ضم الدهون ب�شكل �أ�سرع بكثري .يف ه��ذا الإط��ار ،مينع
اال�ستهالك املنتظم للكركم مع احلليب تراكم الدهون يف
اجل�سم ،مما يجعله و�سيلة ف ّعالة لت�سريع عملية الأي�ض،
لذلك ين�صح العديد ب�إدراجه يف النظام الغذائي.

 الكاريفوائد الكركم مع احلليب واجلهاز التنف�سي
ي�ح�ت��وي ال �ك��اري ع�ل��ى فيتامني �أ ِ Aوف�ي�ت��ام�ين ��س��ي  ،Cيحتوي �شراب الكركم مع احلليب على خ�صائ�ص م�ضادّة
وك�لاه �م��ا م��ن ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ال��داع �م��ة ل�ل�ج�ه��از املناعي ،للبكترييا واالل�ت�ه��اب��ات ق��د ت�ساعد ع�ل��ى حت�سني �صحة
والتي جتعل اجل�سم �أكرث قدرة على مكافحة الفريو�سات اجلهاز اله�ضمي وتخفيف البلغم و�أعرا�ض الربو.
والبكترييا .كما ميتاز الكاري مبحتواه العايل من فيتامني
بي B6 6امل�س�ؤول عن �إنتاج خاليا ال��دم البي�ضاء؛ التي فوائد الكركم مع احلليب واجلهاز املناعي
تعترب خط الدفاع الأول �ض ّد الفريو�سات وامليكروبات التي �إن �شرب الكركم مع احلليب ب�شكل منتظم ي�ساعد على
تهاجم اجل�سم.
تعزيز جهاز املناعة ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على م�شروب
�صحي ،يعود بجملة من الفوائد على اجل�سم منها تطهري
الكبد ،تعزيز اجل�ه��از املناعي وال��وق��اي��ة م��ن العديد من
فوائد الكركم مع احلليب للن�ساء ذهبية
الأم��را���ض اخل�ط�يرة .،بالإ�ضافة �إىل �أن م��ادة الكركمني
ي�ع�ت�بر ال �ك��رك��م ع�ل�اج �اً ف � ّع��ا ًال ل�ل�غ��اي��ة ي �ح��دُّ م��ن �إط�ل�اق املوجودة يف الكركم ت�ساعد على تقوية املناعة.
ال�سيتوكينات ،وه��ي م��ادة ترتبط بالعمليات االلتهابية
و�أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة يف ج�سم الإن�سان .فوائد الكركم مع احلليب و�صحة الكبد
لذلك يُن�صح با�ستهالك م�شروب الكركم مع احلليب ب�شكل الكركم عالج مفيد للكبد ،ال�سيما �أنه مطهّر ج ّيد ومينع
ي��وم��ي قبل ال�ن��وم ،ال�سيما �أن ه��ذا امل���ش��روب ي�ساعد على تراكم الأحما�ض الدهنية يف هذا الع�ضو احليوي� ،إ�ضافة
تقليل خطر الإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من م�شاكل القلب.
يح�سن ق��درة الكبد على معاجلة الأغذية واملواد
�إىل �أن��ه ّ
الكيميائية ،وال�ق���ض��اء ع�ل��ى امل �ك � ّون��ات ال�ت��ي ال يحتاجها
اجل�سم على الإط�ل�اق .وم��ن خ�لال �إ��ض��اف��ة الكركم �إىل
فوائد الكركم مع احلليب وحت�سني اله�ضم
ي���س��اع��د م���ش��روب ال�ك��رك��م م��ع احل�ل�ي��ب ع�ل��ى م�ن��ع تراكم احل�ل�ي��ب ب�شكل ي��وم��ي ،مي�ك��ن ت�ط�ه�ير اجل���س��م بطريقة
الدهون يف اجل�سم ،كما مينع اكت�ساب ال��وزن من جديد� .سريعة وف ّعالة.

احلمية املنا�سبة ملر�ضى
القولون الع�صبي
ق��ال��ت خ �ب�يرة ال�ت�غ��ذي��ة الأمل��ان �ي��ة ك��اري �ن��ا ه��اوف��ه �إن
"فودماب" هي اخت�صار لـJFermentable
OligoDi-, Mono-saccharides
� ،And Polyolsأي ال�سكريات قليلة ال�سكر
والأحادية والثنائية والبوليوالت القابلة للتخمر.
و�أو�ضحت هاوفه �أن "فودماب" هي �سل�سلة ق�صرية
من الكربوهيدرات ،متت�ص ب�شكل �سيء يف الأمعاء الدقيقة،
في�صل معظمها �إىل القولون دون ه�ضمها جيداً ،وتخمر بالبكترييا،
ما ي�ؤدي �إىل متاعب �صحية مثل الغازات ،و�آالم البطن ،والإ�سهال ،والإم�ساك،
واحلمو�ضة ،والغثيان ،والتعب ،واخلمول.
وميثل الأمر م�شكلة لدى الذين يعانون �أمرا�ض الأمعاء االلتهابية املزمنة مثل متالزمة
القولون الع�صبي� ،أو م�شاكل اجلهاز اله�ضمي الوظيفية ،خا�صة.
ومن �أمثلة الفودماب ،ال�شوكوالتة ،واجل�بن املطبوخ والكات�شب ،والع�سل ،ودقيق القمح،
وال��زب�ي��ب ،وال �ك��رز .وباال�ستغناء ع��ن ه��ذه الأغ��ذي��ة ميكن جتنب ه��ذه املتاعب ال�صحية،
باالعتماد على الأغذية قليلة الفودماب ،مثل الأنانا�س ،واملوز ،والتوت ،والبطيخ ،واليو�سفي،
والربوكلي ،واجلزر ،واخليار ،وال�شوفان ،واحلنطة ،والأرز .وت�شمل القائمة �أي�ضاً الزبدة،
وحليب ،جوز الهند ،وزيت الزيتون ،واللحوم ،والأ�سماك ،والبي�ض ،واجلنب ،الذي ي�ستغرق
ن�ضجه وقتاً طوي ً
ال مثل الكاممربت ،والفيتا ،والبارميزان.

ي�ع��د م���س��اع��د غ��وغ��ل رائ� � ًع ��ا ،وهو
�أق ��وى بكثري م��ن حم��رك البحث
ال���ص��وت��ي� ،إذ ميكنه ت��ذك��ر بع�ض
ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ت�ق��ول�ه��ا ،وت�شغيل
�إج � � � � ��راءات حم� � ��ددة يف ك� ��ل م ��رة
ت �ق��ول �ه��ا ،ب �ف �� �ض��ل م� �ي ��زة ت�سمى
الإج� ��راءات الروتينية .فيما يلي
ك�ي�ف�ي��ة �إع � ��داد �إج� � ��راءات م�ساعد
غوغل على هاتفك ،و�أمتتة املهام
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ب �ن ��اء ع �ل��ى �أوام� � ��رك
ال�صوتية ،ح�سبما �أوردت �صحيفة
�إنديان �إك�سرب�س:
 1انتقل �إىل �صفحة �إع ��داداتالإج � � � � ��راءات :مي �ك �ن��ك الو�صول
�إىل ��ص�ف�ح��ة �إع� � � ��دادات الروتني
ع��ن ط��ري��ق ف �ت��ح م���س��اع��د غوغل
�أو ًال على جهاز �أن��دروي��د اخلا�ص
ب��ك وال �ن �ق��ر ع�ل��ى ق��ائ�م��ة النقاط
الثالث يف �أ�سفل اليمني.
يف �صفحة "ن�صائح لك" ،انقر على
�أيقونة ملفك ال�شخ�صي يف اجلزء
العلوي الأي�سر .يف ال�شا�شة التالية،
قم بالتمرير لأ�سفل حتى ترى زر
الإج� ��راءات .انقر عليها للدخول
�إىل �صفحة �إعدادات الروتني.
 2ا� �س �ت �خ��دم �أح� ��د الإج � � ��راءاتامل� �ح ��ددة م���س�ب� ًق��ا� � :س�ترى بع�ض
الإج � � � ��راءات الأ� �س��ا� �س �ي��ة املحددة
م � �� � �س � �ب � � ًق� ��ا ه � �ن � ��ا � � �ض � �م� ��ن ق�سم
"�إجراءاتك"� .ستكون هذه �أوامر
ب �� �س �ي �ط��ة م �ث��ل "�صباح اخلري"
و "�أنا باملنزل" و "االنتقال �إىل
العمل".
ان �ق��ر ف ��وق �أي م��ن ه ��ذه الأوام� ��ر
و� �س �ت��دخ��ل ��ص�ف�ح��ة الإج� � � ��راءات.
�ضمن ق�سم "الإجراءات" الذي
� � �س �ت�راه الآن ،مي �ك �ن��ك �إ� �ض��اف��ة
الإج ��راءات التي تختارها و�إعادة
ترتيبها� .سيمنحك م�ساعد غوغل
جمموعة من الإجراءات لالختيار
من بينها عند النقر فوق الزر "+
�إ�ضافة �إجراء".
وب��امل�ث��ل ،ميكنك �إ��ض��اف��ة وحترير
و�إزال� � � ��ة الإج � � � � ��راءات م ��ن جميع
الإج � � � � � � ��راءات امل� � �ح � ��ددة م�سبقًا
لتخ�صي�ص املعلومات التي تريدها
والتي ال تريدها بنا ًء على الأمر.
� 3إن� ��� �ش ��اء روت �ي��ن خم�ص�ص:ميكن للم�ستخدمني � ً
أي�ضا �إن�شاء
�إج � ��راءات خم�ص�صة خ��ا��ص��ة بهم
م ��ن � �ش ��أن �ه��ا ت���ش�غ�ي��ل الإج � � ��راءات
امل �ح��ددة اخل��ا��ص��ة ب�ه��م ع�ن��د نطق
�أم��ر �صوتي .ميكنك حتى تعيني
وق ��ت م �ع�ين � �� :ش ��روق �أو غروب
ال�شم�س كبداية لأمتتة الإجراءات
حتى دون �أمر �صوتي.

مفاو�ضات لإن�شاء �أداة دولية تعزز اال�ستجابة للأوبئة

اتفق �أع�ضاء منظمة ال�صحة العاملية على �إط�لاق مفاو�ضات لإن�شاء �أداة
دولية ت�ساهم يف الوقاية ب�شكل �أف�ضل من اجلائحة املقبلة ومكافحتها ،يف
خ�ضم املوجة اخلام�سة من كوفيد.
وينبغي مل�سودة االتفاق �أن حت�صل على امل�صادقة الر�سمية خالل االجتماع
اال�ستثنائي جلمعية ال�صحة العاملية الذي يبد�أ االثنني وي�ستمر ثالثة �أيام
فيما تنت�شر املتح ّورة اجلديدة لكوفيد� -19أومريكون يف بلدان العامل.
وتن�ص م�سودة االتفاق على �إن�شاء "هيئة تفاو�ض حكومية دولية مفتوحة
لكل الدول الأع�ضاء والأع�ضاء املنت�سبني ل�صياغة معاهدة �أو اتفاق �أو �أداة
دولية �أخرى للأمم املتحدة والتفاو�ض ب�ش�أنها تهدف �إىل تعزيز الوقاية
من اجلوائح امل�ستقبلية واال�ستجابة لها".
وال�ه��دف م��ن ذل��ك ه��و مناق�شة �أف�ضل طريقة لتزويد منظمة ال�صحة
العاملية �إطارا قانونيا مي ّكنها من مواجهة الأزمات امل�ستقبلية ب�شكل �أف�ضل.
توجه عمل
ويتفق كرث على �أن القواعد ال�صحية الدولية احلالية التي ّ
منظمة ال�صحة العاملية منذ العام  ،2005لي�ست منا�سبة للتعامل مع
�أزمات بحجم كوفيد.
وم��ن الوا�ضح �أن املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم
غيربيي�سو�س ي�ؤيد املعاهدة .وق��ال "�إن الفو�ضى التي �سببها هذا الوباء
ت�ؤكد فقط �أن العامل يحتاج �إىل اتفاق دويل متني يفر�ض القواعد".
وينبغي �أن جتتمع هيئة التفاو�ض الدولية للمرة الأوىل يف موعد �أق�صاه
االول من �آذار-م��ار���س من �أج��ل "انتخاب رئي�سني م�شاركني ،مع احرتام
التوازن بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،و�أربعة ن��واب للرئي�سني
ميثل ك��ل منهم واح ��دة م��ن امل�ن��اط��ق ال�ست" ال�ت��ي تنتمي �إل�ي�ه��ا البلدان
الأع�ضاء يف منظمة ال�صحة العاملية.
وبعد ذلك �سيتعني عليها بدء و�ضع م�سودة �أولية لتقدميها خالل اجتماعها
الثاين الذي �سيعقد يف موعد �أق�صاه االول من �آب�-أغ�سط�س.
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�إقبال كبري على الفعاليات الرتفيهية والفنية والريا�ضية

�إك�سبو  2020دبي يتخطى حاجز الـ  4.7مليون زيارة

ارتفاع عدد الزيارات االفرتا�ضية �إىل  23.5مليون زيارة حتى �أم�س الأول  28نوفمرب
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�سجل �إك�سبو  2020دبي زيادة ملحوظة يف عدد الزيارات
بعد م ��رور �شهرين على ان�ط�لاق��ه ،حيث ك�شفت الأرق ��ام
احلديثة ع��ن  4م�لاي�ين و� 766أل�ف�اً و 419زي��ارة حتى
 28نوفمرب اجلاري ،مع زيادة ملحوظة يف الإقبال على
احلفالت الفنية والثقافية التي ا�ست�ضافتها من�صات املوقع،
وح���ض��ور الأح ��داث الرتفيهية والريا�ضية ال�ك�برى التي
عقدت خالل الفرتة املا�ضية ،مع طرح عر�ض تذكرة �أيام
الأ�سبوع ل�شهر نوفمرب اجلاري ،الذي لقي �إقباال كبرياً من
اجلمهور.
و�شهدت من�صة اليوبيل �أ�سبوعا ترفيهيا مليئا باالنغمات
والإيقاعات املو�سيقية املحببة ملجموعة من كبار جنوم الفن
يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،مثل امل�ط��رب الكويتي الكبري عبداهلل

الروي�شد ،واملغني امل�صري ال�شهري حممد حماقي ،بينما
�أحيت كوكبة من الفنانني حفالت تنوعت بني العرو�ض
الكال�سيكية ال��راق�ي��ة والكوميدية ال�ت��ي �أ�شعلت الأج ��واء
بالبهجة ،و�ألهبت م�شاعر احل�ضور.
وعلى �صعيد العرو�ض العاملية ال�شيقة التي مت تقدميها
م�ؤخرا يف �إك�سبو  ،2020حظي �أع�ضاء فرقة �أورك�سرتا
"�أكادميية تياترو �أال �سكاال" امل��رم��وق��ة ،بحفاوة بالغة
م��ن جمهور م�سرح دب��ي ميلينيوم ،بينما اختتمت فرقة
ري�ف��ردان����س الإي��رل�ن��دي��ة ،ال�ت��ي ت�شتهر بعر�ضها املو�سيقي
الراق�ص احلائز على جائزة غرامي� ،سل�سلة عرو�ضها التي
اجتذبت �أعداداً غفرية ،بعر�ض ختامي مميز ،مت حت�ضريه
خ�صي�صا لإك�سبو  2020وا�ست�ضافته من�صة اليوبيل.
وت�شهد بطولة ال�ع��امل لل�شطرجن ،ال�ت��ي ينظمها االحتاد
ال��دويل لل�شطرجن يف مركز دبي للمعار�ض ،حالياً ،والتي
ان�ط�ل�ق��ت ي ��وم  24ن��وف�م�بر وت���س�ت�م��ر ح�ت��ى  16دي�سمرب
املقبل ،اهتماماً منقطع النظري من الالعبني واجلماهري

على حدٍ �سواء� ،إذ �ست�شهد البطولة ،التي تعد واح��دة من
�أب ��رز الفعاليات العاملية اخلا�صة بلعبة ال�شطرجن ،دفاع
الرنويجي ماغنو�س كارل�سن ،حامل لقب بطولة العامل،
عن لقبه �أمام الرو�سي �إيان نيبومنيات�شي ،الفائز مب�سابقة
ُّ
الرت�شح "كانديديت�س تورنامنت" ،حيث يتناف�س الالعبان
على الفوز بجائزة مالية تبلغ قيمتها  2.5مليون دوالر
�أم�يرك��ي .وا�ستمتع زوار احل��دث ال��دويل بالعرو�ض التي
يقدمها لهم �إك�سبو  ،2020يف �إطار فعالية "يوم للعائلة
يف اخلارج" امل�ف���ض�ل��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ع ��ائ�ل�ات ،وال �ت ��ي تتيح
للزوار ال�صغار فر�صة اال�ستمتاع بعدد كبري من الأن�شطة
الرتفيهية املخ�ص�صة لهم ،كالفنون والأ��ش�غ��ال اليدوية،
وعرو�ض ال�ضوء املبهرة ،والعرو�ض املو�سيقية والرتفيهية
احلية.
املا�ضي التد�شني اخل��ا���ص للعر�ض
وق��د �شهد ي��وم ال�سبت ِ
اجل��دي��د ال ��ذي ي�ق��دم��ه �إك���س�ب��و  2020دب��ي ع�ل��ى جتارب
تناول الطعام للعائالت ،وال��ذي يح�صل الأطفال مبوجبه

ع�ل��ى وج�ب��ة جم��ان�ي��ة م�ق��اب��ل ك��ل وج�ب��ة م�ب��اع��ة للكبار من
منافذ حمددة �أثناء �أيام الأ�سبوع .ومن املتوقع �أن تتزايد
�أع��داد ال��زوار مع طرح �إك�سبو  2020دبي لتذكرة املو�سم
االحتفالية ،التي تتيح و�صو ًال غري حمدود لفعاليات ال�شتاء
ال�ساحر مقابل  95دره�م�اً فقط ،واملتاحة لل�شراء حالياً
وحتى نهاية �شهر دي�سمرب املقبل .وت�شمل �أب��رز الفعاليات
ال�ق��ادم��ة يف �إك�سبو  ،2020اح�ت�ف��االت اليوبيل الذهبي
للإمارات ،واحتفاالت عيد امليالد (الكري�سما�س) ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة من احلفالت املو�سيقية التي يُحييها كوكبة
من �أمل��ع النجوم ،ومنهم �ألي�شيا كيز ،احل��ائ��زة على جائزة
"غرامي"  15مرة ،التي �ستقدم حفلها املو�سيقي يف �ساحة
الو�صل يوم  10دي�سمرب املقبل .وب�صفته �أكرب حدث دويل
رئي�سي ينعقد على م�ستوى العامل منذ انت�شار اجلائحة،
ي�ح��ر���ص �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ع�ل��ى ات �ب��اع �أع �ل��ى معايري
و�إجراءات الوقاية من فريو�س كوفيد ،-19ل�ضمان حتقيق
جت��رب��ة �آم�ن��ة وا�ستثنائية لكل احل���ض��ور ،خا�صة �أن ن�سبة

متلقي جرع َتي اللقاح يف ال��دول��ة و�صلت �إىل  90%من
�إجمايل �إح�صاء ال�سكان املعتمد ،فيما مت �إلزام كل موظفي
احلدث الدويل وامل�شاركني واملتطوعني واملقاولني ومقدمي
اخل��دم��ات بالتلقيح .ويتوجب على ال��زوار ،من عمر 18
عاما فما فوق� ،إبراز �شهادة تثبت ح�صولهم على التطعيم،
�أو نتيجة �سلبية لفح�ص م�سحة الأنف ( )PCRقبل 72
�ساعة كحد �أق�صى من الزيارة ،فيما تنت�شر حمطات التعقيم
يف ك��ل �أرج ��اء امل��وق��ع ،ف�ضال ع��ن �إل��زام�ي��ة ارت ��داء كمامات
الوجه للجميع يف كل املناطق الداخلية واخلارجية.
وتتوفر فر�صة متابعة �أح ��داث �إك�سبو  2020دب��ي عرب
من�صات افرتا�ضية ،حيث ارتفع عدد الزيارات االفرتا�ضية
�إىل  23.5مليون زيارة حتى يوم  28نوفمرب اجلاري ،فيما
تتوا�صل فعاليات احلدث الدويل حتى  31مار�س ،2022
وهو يدعو العامل �أجمع للم�شاركة يف االحتفال مبا ي�سهم
يف بناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �إ�شراقاً للجميع ،من وحدة،
وفر�ص ،و�إبداع ،وا�ستدامة.

قدمتها فرقة تو �شيلدز برودك�شن كومباين

الثقافة الهندية  -الأمريكية الأ�صلية يف حديقة الفر�سان ب�إك�سبو 2020دبي
•• دبي -الفجر

ا�ست�ضافت حديقة الفر�سان يف �إك�سبو 2020
دب��ي عر�ضا مم�ي��زا م�ستلهم م��ن روح وتقاليد
ال���س�ك��ان الأ��ص�ل�ي��ون يف �أم��ري �ك��ا ،ق��دم�ت��ه فرقة
"تو �شيلدز برودك�شن كومباين" ،القادمة من
�سولت ليك �سيتي بوالية يوتاه ،والتي ينحدر
�أع���ض��ا�ؤه��ا م��ن �ساللة ال�سكان الأ��ص�ل�ي�ين من
الهنود -الأمريكيني.
وق ��دم ف�ن��ان��و ال�ف��رق��ة ع��رو��ض�ه��م امل�ع�ت�م��دة على
الرق�ص الدائري ،والذي يعد �شكال من �أ�شكال
� �س��رد ال�ق���ص����ص ،وب ��الأزي ��اء امل��زرك���ش��ة وامللونة
واملزينة بالري�ش ،التي يتميز بها هذا النوع من
الفن التقليدي الهندي -الأمريكي ،وذلك على
�إيقاعات مو�سيقى الفلوت.
وحت ��دث ن�ي�ن��و ري ��و� ��س ،وه ��و ع���ض��و م���س�ج��ل يف
قبيلة بويبلو ،وم��ر��ش��ح للح�صول على جائزة

املو�سيقى الأم��ري�ك�ي��ة الأ��ص�ل�ي��ة ،م��ع اجلمهور،
عن املعنى الكامن وراء كل رق�صة مت تقدميها
خ�لال ال�ع��ر���ض ،حيث تعلقت معظم اللوحات
الفنية امل�ق��دم��ة خ�لال��ه بالرق�صات الثقافية،
ومنها "رق�صة ال�شفاء" و "ورق�صة الدجاجة"
و"الرق�صة الفاخرة" ،وغريها من الرق�صات
املميزة.
وق ��ال ري��و���س �أن ف�ئ��ة "الرق�صة الفاخرة" مت
تقدميها يف ال�ستينيات كرق�صة جديدة للإناث،
ح�ي��ث ت � ��ؤدي راق �� �ص��ة م �ن �ف��ردة م��ا و��ص�ف��ه ب�أنه
"رق�صة �أزي��اء "مع حركة قدم رائعة تتنا�سب
معها.
ك�م��ا ق ��ال �أن ج�م�ي��ع ال��رق �� �ص��ات ،ال �ت��ي قدمت،
ت��رت�ب��ط ب ��أح�ل�ام مت ت���ص��وره��ا م��ن ق�ب��ل �أج ��داد
ال�سكان الأ�صليون ب��ل و�أج ��داد �أج��داده��م ،و�أن
ج�م�ي��ع �أع �� �ض��اء ال �ف��رق��ة وال �ع��رو���ض املقدمة ،لإخوانهم من الب�شر ،ولكن �أي�ضا جلميع �أنواع وق ��ام ري��و���س بنف�سه لأداء "رق�صة الن�سر"،
وو�صف رجل القبيلة ري�ش هذه الطيور املهيبة
يتمتعون ب�أق�صى درج��ات االح�ترام لي�س فقط احلياة احليوانية والنباتية.

ب�أنها مقد�سة للغاية ،وق��ال" :لقد �أر�سلوا لنا
ر�سالة من �أعلى الأر�ض" ،و�أكد �أن �إك�سبو مبثابة

فر�صة ج��دي��دة للحياة واخل ��روج لال�ستمتاع،
ولتكوين ال�صداقات اجلديدة.

�سهرات �إك�سبو  2020الغنائية حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني بدء ًا من 2دي�سمرب
•• دبي -الفجر

ت�ساهم �سهرات �إك�سبو  2020دب��ي الغنائية يف
مو�سم االحتفاالت التي ينظمها احلدث الدويل
مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وال ��ذك ��رى اخل�م���س�ين لقيام
االحت��اد ،عرب برنامج حافل ي�ضم كوكبة مميزة
من الفنانني الأكرث �شهرة على امل�ستويات املحلية
والعربية والعاملية ،ف�ضال على نخبة من النجوم
واملواهب ال�صاعدة.
ال � ��زوار م ��دع ��وون ي ��وم  2دي���س�م�بر �إىل من�صة
اليوبيل ،حيث �ستبد�أ االحتفاالت بحفل للمطرب
الإم� ��ارات� ��ي ع�ي���ض��ة امل �ن �ه��ايل ،ي�ت���ض�م��ن تقدمي
جمموعة من ق�صائد "ال�ش ّلة" ،وهو �شعر ي�ؤدى
ب��دون �آالت مو�سيقية .ولي�س امللحن وال�شاعر
عي�ضة املنهايل بغريب عن الأداء يف املهرجانات،
�إذ كان امل�ؤدي الرئي�س يف مهرجان �أم الإمارات يف
عام  2018على كورني�ش �أبوظبي.

ي�ق��ول عي�ضة امل�ن�ه��ايل�" :أنا متحم�س لتقدمي
الأغاين اجلديدة مبا�شرة لأول مرة �أمام جمهور
دويل على من�صة �إك�سبو  2020دبي".
وت�ستمر االح�ت�ف��االت يف  3دي�سمرب على م�سرح
دب��ي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دب��ي ،ت�ستهلها
مغنية البوب والأنواع املو�سيقية الع�صرية وكاتبة
الأغ��اين الكولومبية فاتنيزا ،التي تعمل حاليا
ع�ل��ى ت�سجيل �أل�ب��وم�ه��ا ال�ث��ال��ث م��ن اال�ستوديو،
بعد �أن قامت هذه الفنانة املقيمة يف كو�ستاريكا،
بت�سلية اجلمهور ع�بر ب��ث عرو�ضها ب�شكل حي
جلميع �أنحاء العامل خالل جائحة كوفيد.-19
تقول فاتنيزا�" :سريق�ص النا�س احتفاال على
نغماتي املو�سيقية ،و�أن��ا �أ�شعر ب�سعادة ال ميكن
و� �ص �ف �ه��ا ل�ل�ال �ت �ق��اء م ��ع ف��رق �ت��ي جم� � ��ددا ،لقد
��س��ان��دوين ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة ،وال ميكنني االنتظار
لرنج معا خ�شبة امل�سرح جمددا.
وم��ن ثم �سيحني الوقت لال�ستمتاع بالإيقاعات
الراق�صة املثرية للحما�س التي �ستقدمها فرقة

ال�سابقة مبجموعة متنوعة من الإيقاعات التي
ت�ت�ن��وع م��ا ب�ي�ن م��و��س�ي�ق��ى ال �ب �ل��وز �إىل مو�سيقى
الفانك املعا�صرة.
تقول املغنية الرئي�سية يف الفرقة� ،سارة طرابل�سي:
"�أ�شعر ب�ح�م��ا��س��ة � �ش��دي��دة ل �ت �ق��دمي عرو�ضنا
املو�سيقية جم��ددا ،وجلمع النا�س معا ،وال�شعور
بالطاقة الإيجابية التي حتيط بنا �أثناء تقدمينا
لعرو�ضنا ،وللتوا�صل جم��ددا مع اجلمهور عرب
�أف�ضل الأ�شياء التي ميكنني القيام بها".
ع��ازف ال �ب��وق وامل�ل�ح��ن ب��اراب��ا���س ل��وري�ن��ك ،الذي
ي���ص��ف م��و��س�ي�ق��اه ب ��أن �ه��ا "مو�سيقى ت�صويرية
حلياتي" ،يقدم عر�ضا مع كل من فاتينيزا وزيرو
فونك�س يف الليل .وهو ي�صف �إك�سبو  2020ب�أنه
"قطعة �صغرية من العامل" ،قائال" :ال �أطيق
االنتظار حتى �أرى الأجنحة وامل��وق��ع و�أن �أكون
جزءاً من هذا احلدث الرائع".
"زيرو فانك�س" خما�سية الآالت املو�سيقية ،التي الفرقة املتخ�ص�صة يف مو�سيقى اجلاز ،على �إعادة ويف  3دي�سمرب املقبل ،يحيي الفنان الإماراتي
ت�ت�خ��ذ م��ن دب ��ي م �ق��را ل �ه��ا ،ح�ي��ث �ستعمل هذه �إح �ي��اء ��س�يرة �أع �ظ��م ف�ن��اين اجل ��از م��ن الأجيال حممد ال�شحي حف ً
ال على م�سرح اليوبيل .ولدى

ال�شحي قاعدة جماهريية ح�صدها بعد �أغنيته
"حريتي و�صمتي" ،وهو يقوم ب�إ�شراك املحبني
واملعجبني ،عرب دجمه الأ�صوات والآالت ال�شرقية
والغربية معا ،يقول حممد ال�شحي�" :إنه �إجناز
ك�ب�ير لأي ف �ن��ان �أن ي�غ�ن��ي ع�ل��ى م���س��رح �إك�سبو
 2020دبي".
تنطلق �سهرات �إك�سبو  2020دبي الغنائية على
من�صة اليوبيل يف  2دي�سمرب ،مع عي�ضة املنهايل،
يف ال�ساعة  20:00بتوقيت دولة الإم��ارات .ويف
 3دي�سمرب �سي�ست�ضيف م�سرح دب��ي ميلينيوم
عرو�ضا لكل من فاتنيزا ،وفرقة "زيرو فانك�س"
وبارابا�س ،ابتداء من ال�ساعة  22:30بتوقيت
ال��دول��ة .ويف  3دي�سمرب �أي���ض��ا �سيقدم الفنان
حم�م��د ال���ش�ح��ي ع��ر��ض��ه يف ح��دي�ق��ة ال�ي��وب�ي��ل يف
ال���س��اع��ة  ،21:00ي��رج��ى ال�ع�ل��م ب� ��أن الدخول
جماين حلاملي تذاكر �إك�سبو  2020دبي ،لكن
نن�صح الراغبني يف ح�ضور العرو�ض املو�سيقية
بالقدوم مبكرا.
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الثقافة والفنون �أبرز مقتنيات جناح كو�سوفو يف �أك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ي�ق��ع ج�ن��اح ك��و��س��وف��و يف منطقة التنقل ال�ت��ى ت�ضم ال�ك�ث�ير م��ن الدول
امل�ح��وري��ة وامل�ح��رك��ة ل�ل�ع��امل ،ف��اجل�ن��اح على م�ستوى الت�صميم جيدفهو
م�صمم بالأ�سلوب التقليدي للدولة ،اجلناح ي�ضم الكثري من املقتنيات
املهمة لهذه الدولة حديثة العهد يف �أوروبا.
كو�سوفو تعترب من الدول النا�شئة ،فهي تقع يف جنوب �شرق �أوروبا وهي
من البلدان الغري �ساحلية حيث تقع يف و�سط منطقة البلقان ولها حدود
مع مقدونيا ال�شمالية من اجلنوب ال�شرقي و�صربيا من ال�شمال ال�شرقي
واجل�ب��ل الأ��س��ود م��ن ال�شمال الغربي و�ألبانيا م��ن اجل�ن��وب ،وم�ساحتها
الإجمالية � 10أالف وثمامنائة كيلو مرت مربع تقريباً وع��دد �سكانها
مليون وثمامنائة �ألف ن�سمة تقريباً ،وتتمتع كو�سوفو بالطبيعة اخلالبة
لوجودها على �سال�سل جبال الألب الألبانية وجبال �شار ووجود العديد
م��ن ال���س�ه��ول واحل �ق��ول ال�شا�سعة ب�ه��ا مم��ا ي�ضفي عليها روح اجلمال
الطبيعي.

يلفت نظر زائر جناح كو�سوفو يف �أك�سبو  2020عدة حماور منها املقتنيات
التى تعرب عن الدولة وتاريخها عرب ال�شا�شات اجلدارية التى تعزز املعرفة
بالثقافة والفنون وال�ت�راث ،بالإ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على وجوه
املواطنني يف لوحات معلقة على اجل��دران ،وبطريقة متحفية مت و�ضع
متاثيل منحوتة من املعادن يف ركن خا�ص بها ويف خ�صو�صية للعر�ض ،كما
ت�أتي بع�ض التماثيل اجلال�سة وبينهما م�ساحة فارغة ،و�ضع امل�صمم فيها
عالمة التباعد وك�أنها ا�شارة على �أن كو�سوفو �أدرك��ت وجود كوفيدا 19
وهذه العالمة حولت املنظر �إىل بهجة ولفتة من الكوميديا ال�سوداء ،كما
و�ضعت التماثيل يف �أماكن خم�ص�صة لها ل�سهولة ر�ؤيتها واال�ستمتاع بها
وبت�صويرها من قبل اجلمهور الذي يزور اجلناح با�ستمرار.
وجم��رد دخ��ول جناح كو�سوفو يف �أك�سبو  2020تت�صدر امل�شهد لوحات
عمالقة يف الردهات تعر�ض اجلبال ال�شاهقة والناب�ضة باحلياة وتنتقل
للعنا�صر الب�شرية وابراز الهوية الوطنية لدولة كو�سوفو ،كدعوى جلذب
ال�سياحة ،من خ�لال العر�ض امل�ستمر للعمارة امللكية والبناء التقليدي
الذي يج�سد مهارة احلريف يف كو�سوفو وتعك�س هذه املباين روح ال�شعب

وثقافته ومدى حر�صه على االحتفاظ برتاثه وهويته بعيداً عن ال�سيا�سة
والتداخالت الدولية ،فهذا لي�س �ش�أن اجلناح وما يراه الزوار من تقدمي
راق��ي للدولة وما بها من عوامل جذب لال�ستثمار واالقت�صاد والتبادل
التجاري بني الدول امل�شاركة يف �أك�سبو  .2020مل يغفل جناح كو�سوفو يف
�أك�سبو  2020دور الفنون من الرق�ص واملو�سيقى الكال�سيكية والع�صرية
التى تعرف بها ،ب��ل خ�ص�ص لهذا اجل��ان��ب بع�ض العنا�صر املهمة التى
ي�ستعر�ضها اجلناح على ال�شا�شات املوجودة بالردهات الوا�سعة مل�ساعدة
ال��زوار على امل��رور ب�سال�سة بينها وامكانية التقاط ال�صور مع املقتنيات
واللوحات املعلقة على اجلدران.
ودع ��ا ج �ن��اح ك��و��س��وف��و يف �أك���س�ب��و  2020اجل�م�ه��ور الك�ت���ش��اف تقدمها
و�سعيها قدما نحو م�ستقبل م�ستدام ،وخ�ص�صت مقابالت مع اجلمهور
امل�ستهدف من فتح �آف��اق جديدة لال�ستثمار والتجارة والتعاقدات على
جذب امل�ستثمرين وال�سياح ،وتبني مدى اهتمامها بالتكنولوجيا والأبعاد
الثالثية والتنمية امل�ستدامة ،وهذا هو الهدف من م�شاركة كل دول العامل
املوجودة يف املعر�ض الدويل الكبري

ليداك�س تطلق الأ�سقف الأكرث ا�ستدامة يف العامل يف اجلناح الهولندي يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

�أط� �ل� �ق ��ت �� �ش ��رك ��ة ل� �ي ��داك� �� ��س م� ��ادة
 ،Leadax Roovوه��ي مواد
خم�ص�صة لت�سقيف الأ�سطح ،تعترب
"الأكرث ا�ستدامة يف العامل" ،وذلك
يف ح��دث خ��ا���ص ا�ست�ضافه اجلناح
الهولندي يف �إك�سبو  2020دبي.
وم�ث��ل منتجات ل�ي��داك����س الأخ ��رى،
ف� ��إن منتج الت�سقيف ه��ذا م�صنوع
م��ن ال�ن�ف��اي��ات البال�ستيكية املعاد
ت ��دوي ��ره ��ا ( .)r-PVBويعترب
 Leadax Roovمنتجاً دائرياً
�صمم خ�صي�صاً للأ�سطح امل�سطحة
واملائلة قلي ً
ال ،وميكن �إعادة تدويره
مرة �أخرى يف نهاية دورة ا�ستخدامه.
ويتميز  Leadax Roovباللون
الأب�ي����ض ال�ف��احت ،مم��ا مينحه قيمة
انعكا�س ك�ب�يرة ،وه��و خفيف الوزن
و� �س �ه��ل امل �ع��اجل��ة وق ��اب ��ل للتطبيق
على �أنظمة الأ�سقف املختلفة .كما
ميتلك � Leadax Roovأي�ضاً
ن�سبة �أقل من ثاين �أك�سيد الكربون
ب�ن���س�ب��ة ت���ص��ل �إىل  85%مقارنة
ب�أغ�شية الت�سقيف امل�سطحة الأخرى
املوجودة يف الأ�سواق.
وق� ��د ت���ض�م��ن الإط �ل ��اق ال �ع��امل��ي لـ
 Leadax Roovتوقيع �شراكة
بني كل من Wienerberger

و  Leadaxل �ت��وزي��ع ه ��ذا املنتج دول �أوروب � � �ي� � ��ة �أخ� � � ��رى بوا�سطة
يف �أج ��زاء ك�ب�يرة م��ن �أوروب� ��ا .ووقع  Wienerbergerمبجرد
االتفاقية كل من �سولفيك مينارد -احل�صول على ال�شهادة.
جاللي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات و�أع � � � ��رب روالن� � � ��د ف � ��ان دي� �ل ��ن عن
يف � �ش��رك��ة �� Wienerbergerس�ع��ادت��ه ال�ك�ب�يرة ق��ائ�ل ً�ا� " :أ�سافر
 ، AGوروالن� � � � � ��د ف � � ��ان دي� �ل ��ن ،م�ن��ذ م��ا ي�ق��رب م��ن ال�ث�لاث�ين عاماً
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ليداك�س �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط للقيام
يف اجل� �ن ��اح ال �ه��ول �ن��دي يف �إك�سبو ب��أع�م��ال جت��اري��ة متعلقة مبنتجات
 2020دبي .و�سيتوفر  Leadaxال �ع��زل امل��ائ��ي ،وم��ا زل��ت �أف �ع��ل ذلك
 Roovاع �ت �ب��اراً م��ن ب��داي��ة عام يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر .وال �ي��وم �أع ��ود
 2022يف هولندا و�ستتم �إ�ضافة للتحدث عن م�ستقبل العزل املائي

والأ��س�ق��ف� .أن �أك��ون ج��زءاً م��ن هذا
االن�ت�ق��ال م��ن االقت�صاد امل�ح��دد �إىل
االقت�صاد املتكامل ،لهو �أمر ي�شعرين
بالفخر" .وميكن �إعادة تدوير منتج
 Roovحتى �سبع مرات ،مما يحول
نفايات � PVBإىل تدفق دائري مت
حرقه �أو �إلقا�ؤه �سابقاً.
لقد قامت �شركة ليداك�س بت�أمني
ال� �ع ��زل امل ��ائ ��ي ل �ل �ج �ن��اح الهولندي
ب��ا��س�ت�خ��دام م ��واد ال�ب�ن��اء الدائرية،
مب��ا يف ذل ��ك ال �ل �م �ع��ان اخل� ��ايل من

الر�صا�ص والأ�سقف امل�سطحة الأكرث
ا�ستدامة يف العامل .و�أ��ض��اف كاريل
ريخرت ،املفو�ض العام جلناح هولندا
قائ ً
ال�" :إننا فخورون جداً بارتباطنا
م��ع ال���ش��رك��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة ليداك�س،
التي ت�ستعر�ض ت�أثرياً حقيقياً على

خالل جل�سة نظمها جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي

�أ�ساليب البناء امل�ستدامة واالقت�صاد
ال��دائ��ري امل�ت�ك��ام��ل� .إن ��ه لأم ��ر رائع
�أن ن��رى ه��ذه االب�ت�ك��ارات معرو�ضة
يف اجلناح الهولندي .وع�بر من�صة
�إك�سبو  2020دب��ي ،ف�إنهم قادرون
على ب�ن��اء ��ش��راك��ات يف جميع �أنحاء

العامل" .ت�ستخدم ل�ي��داك����س مادة
البوليفينيل بوتريال املعاد تدويرها
كمواد خام ملنتجاتها املانعة لت�سرب
املياه ،مثل بدائل الر�صا�ص والأ�سقف
امل�سطحة .ويف �أوروب��ا وحدها ،ينتج
 1.5مليار كيلوغرام من نفايات

 PVBك��ل ع��ام .وباملقارنة ،فهذا
ي��وازي وزن برج �إيفل بـ  150مرة.
وت �ه��دف ال���ش��رك��ة امل�صنعة احلائزة
على جوائز �إىل �إعادة تعريف مفهوم
"النفايات" عاملياً وخلق م�ستقبل
�أكرث �إ�شراقاً وا�ستدامة.

�ألهمت احل�ضور بق�صة جناحها من من�صة اليوبيل

الدور الأ�سا�سي لرائدات الأعمال يف ال�صناعات الإبداعية يف دولة الإمارات منيبة مزاري تلهم زوار �إك�سبو  2020دبي من كر�سيها املتحرك
•• دبي  -الفجر

�أطلق جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي ،برنامج الريادة الن�سائية ،وذلك
بعقد �سل�سة من اللقاءات مب�شاركة كل من م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صناعة
وال�صادرات ،ومركز التجارة العاملي يف نيويورك ،بهدف تعزيز فر�ص املر�أة
يف التعلم واالبتكار ،وعقد ال�شراكات والدخول يف التحالفات ،ولت�سليط
ال�ضوء على ال��دور ال��ذي ميكن �أن تلعبه امل ��ر�أة ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاع
ال�صناعات الرئي�سية ،وذلك لو�ضعها على خريطة التجارة العاملية.
انعقدت اجلل�سة الأوىل من الربنامج حتت عنوان "�سيا�سة احلكومة لربط
الريادة الن�سائية بال�صناعات الإبداعية" يف جناح امل��ر�أة ،وذلك مب�شاركة
كل من مدير اجلل�سة الدكتور �أ�شرف مهاتي ،كبري اخلرباء االقت�صاديني
ل�ش�ؤون التجارة وتنمية �أ�سواق الت�صدير يف م�ؤ�س�سة دبي لل�صادرات ،وملى
جمال ح�سام ،م� َّؤ�س�سة ا�ستديو طبخ ( )Mamalu Kitchenيف
دب��ي ،ومل��ى جا�سم بور�سلي ،م�ست�شارة ا�سرتاتيجية يف هيئة دب��ي للثقافة
والفنون.
وق��ال��ت بور�سلي" :مب�ساعدة ال�سيا�سات الأخ�ي�رة والفر�ص امل�ت��زاي��دة يف
ال�صناعة الإب��داع �ي��ة يف دول��ة الإم � ��ارات� ،أ�صبحت امل ��ر�أة م��ن امل�ساهمني
الرئي�سيني يف هذا القطاع".
ً
ً
و�أ�ضافت" :تلعب امل��ر�أة دورا مهما يف املبادرات القيمة ،وتلعب احلكومات
دوراً كبرياً يف اجلانب املايل ،عندما �أقول �أن احلكومة يجب �أن ت�سهم يف

اجلانب التمكيني ،ف�أنا �أعني �أن ذل��ك ال يجب �أن يحدث فقط يف �شكل
متويل �صغري وم�ن��ح ،ولكن �أي�ضاً ع�بر العثور على �شركاء �آخ��ري��ن مثل
القطاع اخلا�ص ،وفتح الأبواب وخف�ض الر�سوم ب�شكل غري مبا�شر لرائدات
الأعمال .هناك دعم كبري من احلكومة للت�أكد من ا�ستدامة الأعمال ،لذا
نريد الت�أكد من �أن �صناعتنا الإبداعية حتتفي باملوهبة التي منتلكها لكي
نتمكن من جذب املواهب من جميع �أنحاء العامل".
فيما �سلطت ملى جمال ح�سامي ال�ضوء على املجتمع الداعم املتاح لرائدات
الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،م�ضيفة �أنه من اخل�سارة �أن ال
يتم حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من الفر�ص املتاحة".
وحتدثت ملى عن م�شروعها  ،))Mamalu Kitchenوهو ا�ستوديو
طبخ يف دبي ،حيث ا�ستلهمت فكرته من �أوالدها الثالثة ،ومن احلاجة �إىل
م�ساعدة الأمهات والعائالت على تب�سيط جمريات حياتهم اليومية ،دون
احلاجة �إىل القلق ب�ش�أن تقدمي طعام �صحي لعائالتهم .و�أ�شارت �إىل �أنها
ت�سعى من خالل امل�شروع �إىل تفعيل دور كل �أف��راد الأ�سرة عرب �إك�سابهم
مهارات متكنهم من امل�شاركة يف �إع��داد الطعام ،وبذلك تعمل على تغيري
منط احلياة يف املنطقة العربية .وعقد برنامج الريادة الن�سائية كجزء
من �سل�سلة "ق�صة �أعمالها" ،التي ينظمها جناح امل��ر�أة ،ال�ستك�شاف رحلة
متكني املر�أة يف ريادة الأعمال من جميع �أنحاء العامل ،من خالل الت�صوير
الفوتوغرايف واللوحات والنحت وغريها ،ويهدف احلدث �أي�ضاً �إىل �إبراز
جتربة الن�ساء اللواتي تغلنب على الأعراف االجتماعية والثقافية.

•• دبي -الفجر

نظم جناح باك�ستان على هام�ش م�شاركته يف �إك�سبو  2020دب��ي �أم�سية
�ساحرة على من�صة اليوبيل ،مع جمموعة رائعة من الفنانني واملتحدثني
التحفيزيني ،وذلك بالتما�شي مع ال�شعار الذي يرفعه اجلناح وهو"باك�ستان
 مت�صلة من خالل التنوع".املغنية والفنانة ومقدمة الربامج الباك�ستانية منيبة م��زاري ،امللقبة باملر�أة
احل��دي��دي��ة يف ب��اك���س�ت��ان ،ك��ان��ت م��ن �أب� ��رز امل�ت�ح��دث�ين ال��ذي��ن ا�ست�ضافتهم
الفعالية.
ت�شتهر م ��زاري بخطاباتها امللهمة ،وبكونها �سفرية هيئة الأمم املتحدة
للمر�أة يف باك�ستان ،كما و�ضعتها هيئة الإذاع��ة الربيطانية (بي.بي�.سي) يف
عام � 2015ضمن قائمة  100امر�أة ملهمة ،ودار حديثها خالل الفعالية
عن �أهمية التعاي�ش ب�سالم فيما بني الب�شر ،واحلاجة �إىل ن�شر قيم الت�سامح
والتعاطف يف املجتمع.
قالت مزاري" :يتم ت�صنيف النا�س املختلفني على �أنهم معوقني �أو م�شلولني
وغريها من امل�ف��ردات ،ولكن اليوم جئت �إىل �إك�سبو  ،2020ال��ذي يجمع
الكثري من النا�س من خمتلف الثقافات والأعمار ،لأ�شجعهم على ا�ستبدال
كل تلك الكلمات ال�سلبية ب�أخرى �إيجابية ،مثل �أ�شخا�ص �شجعان� ،أو مرنون
وغريها" .كما �شاركت م��زاري ق�صتها مع احل�ضور ،وهي رحلة لتلك املر�أة
التي ت�ؤمن دائما ب�أهمية ك�سر ال�صورة النمطية ،بغ�ض النظر عن االحتماالت،
والتي حاولت دوما الوقوف ب�شموخ يف مواجهة ال�شدائد �أثناء جلو�سها على

كر�سي متحرك ،رحلة امر�أة عادية �أ�صبحت اليوم تلقب باملر�أة احلديدية يف
باك�ستان.
و�سردت م��زاري ق�صة تعر�ضها حل��ادث �سيارة �أدى �إىل جلو�سها على كر�سي
متحرك طوال حياتها ،ولكنها مل ت�ست�سلم ،و�أ�صبحت اليوم متحدثة ملهمة،
ت�شجع اجلميع على تقبل الآخرين مهما اختلفت قدراتهم و�أ�شكالهم ،وقالت:
"�شفاء النف�س مما تتعر�ض له لي�س بالأمر ال�سهل ،لذا علينا منح �أنف�سنا
الوقت لل�شفاء ،وعلينا �أوال �أن نتقبل حقيقتنا مهما كانت".
و�أ�ضافت" :خويف الأك�بر ك��ان يف مواجهة النا�س ،لي�س لأنني ال �أري��د ذلك،
ولكنني كنت �أجتنب ر�ؤية �شعور التعاطف الذي يظهر يف �أعينهم جتاه و�ضعي،
ولكنني واجهت خويف ،واخلوف الثاين كان يف عدم متكني من �أن �أ�صبح �أما،
وهذا الأمر كان يحزنني جدا� ،إىل �أن تبنيت طفال� ،أ�صبح كل �شيء جميل يف
حياتي ،وهكذا بد�أت مبواجهة خماويف الواحدة تلو الأخرى".
و�أخريا قدمت مزاري عدة ن�صائح للجمهور حول كيفية مواجهة خماوفهم
هم �أي�ضا لي�صلوا �إىل طريق النجاح يف احلياة ،حيث قالت" :علينا جميعا �أن
نكون نحن �أبطال ق�صتنا� ،أن نعرف �شخ�صيتنا وحقيقتنا ،ال �أن نعرف �أنف�سنا
عن طريق نظرة النا�س �إلينا ،كما يجب علينا �أن نقدر كل �شخ�ص وقف �إىل
جانبنا ،فنحن بحاجة �إىل ن�شر روح التقدير والتعاطف واملحبة ،و�أخريا
لكل �إن�سان روح قوية عليه �أن ي�ستغلها لي�صل �إىل �أهدافه ،لذا علينا �أن نثق
ب�أنف�سنا ،ونلغي كلمة ا�ست�سالم من قامو�س حياتنا".
وختمت حديثها قائلة" :لو ا�ستطاعت امر�أة على كر�سي متحرك �أن حتقق كل
ذلك ،فما الذي مينعك �أنت؟".
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/24 :

املودعة بالرقم 165749 :
با�ســم� :سيزجني مو�سيفهريات غومو�سكولوك �سانايى يف تيكاريت ليميتد �شريكتي
وعنوانه :تافوكابازاري ،كورك كولري بازاري �سوكاك ،رقم  37-43كار�شيكابي بيازيت
 ا�سطنبول  /تركياوامل�سجلة حتت رقم  )165749( :بتاريخ2015/09/03 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/11/27 :وحتى تاريخ 2031/11/27 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 362550 :
با�ســم :داميوند كوي�ست ليمتد
وعنوانه :او ام �سي �شامربز� ،ص  .ب  ،3152رود تاون ،تورتوال ،جرز العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مبخرات ال�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية؛ مبخرات الفم للمدخنني؛ التبغ اخلام �أو امل�صنع؛ منتجات
التبغ مبا يف ذلك ال�سيجار وال�سجائر و�سيجاريلو (�سيجار رفيع) والتبغ للف ال�سجائر اخلا�صة بك وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ
وتبغ ال�سعوط �أو ال�شم وال�سجائر مع �أو بدون فالتر؛ بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ ال�سجائر التي حتتوي على
بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ �أدوات املدخنني مبا يف ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ
وال�سجائر وعلب �أو �أغلفة (لي�ست من املعادن الثمينة) ومناف�ض ال�سجائر والغليون و�أجهزة اجليب لف ال�سجائر و�أطراف
ال�سجائر والوالعات؛ اعواد الثقاب؛ �أعواد التبغ ومنتجات التبغ بغر�ض كونها للت�سخني والأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها
لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية) للتبغ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية)
لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ حماليل �سائلة لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ �أجهزة التدخني الإلكرتونية؛
ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر الإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية؛ الأجهزة الإلكرتونية ال�ستن�شاق الهباء اجلوي
املحتوي على النيكوتني؛ �أجهزة التبخري عن طريق الفم لال�ستخدام من قبل املدخنني ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛
�أدوات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية؛ الأجزاء والتجهيزات للمنتجات املذكورة �سابقا املدرجة يف هذه الفئة؛ طفايات الجل
ال�سجائر امل�سخنة وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد التبغ امل�سخنة؛ علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن؛ �آالت
اجليب للف ال�سجائر؛ جميعها مدرجة يف الفئة 34
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  HUNNبالالتينية مكررة مرة اخرى ب�شكل خا�ص باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

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

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

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

بتاريخ2021/10/24 :

بتاريخ2021/10/24 :

املودعة حتت رقم 362549 :
با�ســم :داميوند كوي�ست ليمتد
وعنوانه :او ام �سي �شامربز� ،ص  .ب  ،3152رود تاون ،تورتوال ،جرز العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية؛ بطاريات للأجهزة الإلكرتونية امل�ستخدمة يف ت�سخني التبغ و�شواحن
الأج �ه��زة الإل�ك�ترون�ي��ة امل�ستخدمة يف ت�سخني التبغ؛ �شواحن ي��و ب��ي ا���س  USBل�ل�أج�ه��زة الإلكرتونية
امل�ستخدمة يف ت�سخني التبغ؛ �شواحن ال�سيارات لل�سجائر الإلكرتونية؛ �شواحن ال�سيارات للأجهزة التي
ت�ستخدم لت�سخني التبغ؛ �شواحن ب�ط��اري��ات لل�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة؛ م��وان��ئ ال�شحن وحم�ط��ات ال�شحن
للأجهزة الإلكرتونية امل�ستخدمة يف ت�سخني التبغ؛ موانئ ال�شحن وحمطات ال�شحن لل�سجائر الإلكرتونية؛
م��زودات الطاقة املحمولة للأجهزة الإلكرتونية التي ت�ستخدم لت�سخني التبغ؛ م��زودات الطاقة املحمولة
لل�سجائر الإلكرتونية؛ جميها مدرجة يف الفئة 9
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمة  HUNNبالالتينية مكررة مرة اخرى ب�شكل خا�ص باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

املودعة حتت رقم 362547 :
با�ســم :داميوند كوي�ست ليمتد
وعنوانه :او ام �سي �شامربز� ،ص  .ب  ،3152رود تاون ،تورتوال ،جرز العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مبخرات ال�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية؛ مبخرات الفم للمدخنني؛ التبغ اخلام �أو امل�صنع؛ منتجات
التبغ مبا يف ذلك ال�سيجار وال�سجائر و�سيجاريلو (�سيجار رفيع) والتبغ للف ال�سجائر اخلا�صة بك وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ
وتبغ ال�سعوط �أو ال�شم وال�سجائر مع �أو بدون فالتر؛ بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ ال�سجائر التي حتتوي على
بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ �أدوات املدخنني مبا يف ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ
وال�سجائر وعلب �أو �أغلفة (لي�ست من املعادن الثمينة) ومناف�ض ال�سجائر والغليون و�أجهزة اجليب لف ال�سجائر و�أطراف
ال�سجائر والوالعات؛ اعواد الثقاب؛ �أعواد التبغ ومنتجات التبغ بغر�ض كونها للت�سخني والأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها
لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية) للتبغ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية)
لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ حماليل �سائلة لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ �أجهزة التدخني الإلكرتونية؛
ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر الإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية؛ الأجهزة الإلكرتونية ال�ستن�شاق الهباء اجلوي
املحتوي على النيكوتني؛ �أجهزة التبخري عن طريق الفم لال�ستخدام من قبل املدخنني ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛
�أدوات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية؛ الأجزاء والتجهيزات للمنتجات املذكورة �سابقا املدرجة يف هذه الفئة؛ طفايات الجل
ال�سجائر امل�سخنة وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد التبغ امل�سخنة؛ علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن؛ �آالت
اجليب للف ال�سجائر؛ جميعها مدرجة يف الفئة 34
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :احرف  CYOبالالتينية مكررة مرة اخرى ب�شكل خا�ص باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/10/24 :

املودعة حتت رقم 362544 :
با�ســم :داميوند كوي�ست ليمتد
وعنوانه :او ام �سي �شامربز� ،ص  .ب  ،3152رود تاون ،تورتوال ،جرز العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مبخرات ال�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية؛ مبخرات الفم للمدخنني؛ التبغ اخلام �أو امل�صنع؛ منتجات
التبغ مبا يف ذلك ال�سيجار وال�سجائر و�سيجاريلو (�سيجار رفيع) والتبغ للف ال�سجائر اخلا�صة بك وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ
وتبغ ال�سعوط �أو ال�شم وال�سجائر مع �أو بدون فالتر؛ بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ ال�سجائر التي حتتوي على
بدائل التبغ (لي�ست للأغرا�ض الطبية)؛ �أدوات املدخنني مبا يف ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ
وال�سجائر وعلب �أو �أغلفة (لي�ست من املعادن الثمينة) ومناف�ض ال�سجائر والغليون و�أجهزة اجليب لف ال�سجائر و�أطراف
ال�سجائر والوالعات؛ اعواد الثقاب؛ �أعواد التبغ ومنتجات التبغ بغر�ض كونها للت�سخني والأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها
لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية) للتبغ؛ املنكهات (بخالف ال��زي��وت العطرية)
لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ حماليل �سائلة لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ �أجهزة التدخني الإلكرتونية؛
ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر الإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية؛ الأجهزة الإلكرتونية ال�ستن�شاق الهباء اجلوي
املحتوي على النيكوتني؛ �أجهزة التبخري عن طريق الفم لال�ستخدام من قبل املدخنني ومنتجات التبغ وبدائل التبغ؛
�أدوات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية؛ الأجزاء والتجهيزات للمنتجات املذكورة �سابقا املدرجة يف هذه الفئة؛ طفايات الجل
ال�سجائر امل�سخنة وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد التبغ امل�سخنة؛ علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن؛ �آالت
			
اجليب للف ال�سجائر؛ جميعها مدرجة يف الفئة .34
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :عبارة عن احرف وكلمات  CYO Craft Your Ownبحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/10/22 :

املودعة حتت رقم 362525 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التعليم وتقدمي التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،خدمات قاعات الت�سلية ،خدمات تزويد
رواقات الت�سلية ،عرو�ض ال�سينما  /عرو�ض م�سارح الأفالم؛ خدمات النوادي (للرتفيه �أو التعليم)؛ قاعات
الت�سلية؛ �إنتاج �أف�لام بخالف �أف�لام الدعاية والإع�ل�ان ،خدمات الأل�ع��اب املتاحة عرب الإن�ترن��ت بوا�سطة
�شبكة كمبيوتر؛ خدمات النوادي ال�صحية (التدريب على اللياقة واحلفاظ على ال�صحة)؛ تزويد املن�شورات
الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛ �إنتاج املو�سيقى؛ تزويد املن�شورات الإلكرتونية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ خدمات ت�أليف املو�سيقي ،تنظيم املباريات (التعليم �أو
الرتفيه)؛ تنظيم املباريات الريا�ضية؛ ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،الرتفيه بالراديو؛
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،الرتفيه بالتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كلمات  TALKING BECCAبحروف التينية فوقها ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س
�أرنب باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 261240 :بتاريخ2016/10/13 :
امل�سجلة بالرقم 261240 :بتاريخ2017/04/04 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم260302 :بتاريخ2016/09/25 :
امل�سجلة بالرقم 260302 :بتاريخ2017/05/02 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم260099 :بتاريخ2016/09/21 :
امل�سجلة بالرقم 260099 :بتاريخ2017/05/03 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم257864 :بتاريخ2016/08/07 :
امل�سجلة بالرقم 257864 :بتاريخ2017/07/21 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم73765 :بتاريخ2005/10/03 :
امل�سجلة بالرقم 73765 :بتاريخ2016/08/05 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم68862 :بتاريخ2005/04/19 :
امل�سجلة بالرقم 68862 :بتاريخ2006/03/06 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم263700 :بتاريخ2016/11/22 :
امل�سجلة بالرقم 263700 :بتاريخ2017/05/02 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 261242 :بتاريخ2016/10/13 :
امل�سجلة بالرقم 261242 :بتاريخ2017/04/04 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :إيه ا�س بيه جلوبال مانوفاكت�شرينج جي ام بي
وعنوانه :ام ماجوريناكر � ، 10شافهاوزن� 8207 ،سوي�سرا .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9 :
تاريـخ انتقال امللكية2021/08/24 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/11/29 :
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

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

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

بتاريخ2021/10/03 :
املودعة حتت رقم 360972 :
با�ســم :بي�ستور يوروب هولدينج جي ام بي ات�ش
وعنوانه :تورم�سرتا�سه � 6312 ،18ستاينهاوزن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
تزيني واجهات املحالت التجارية؛ الإعالن عرب الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر؛ ترويج املبيعات للآخرين؛
عر�ض ال�سلع �أو الب�ضائع على و�سائل �أو �سائط االت�صال لغايات البيع بالتجزئة؛ الدعاية والإعالن؛ عر�ض
ال�سلع �أو الب�ضائع؛ تنظيم املعار�ض لأغرا�ض جتارية �أو دعائية؛ تنظيم املعار�ض التجارية لأغرا�ض جتارية �أو
دعائية؛ خدمات وكالة اال�سترياد والت�صدير ؛ توفري �سوق عرب الإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كلمة  myvaporمكتوبة ب�شكل ممري بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/10/03 :
املودعة حتت رقم 360971 :
با�ســم :بي�ستور يوروب هولدينج جي ام بي ات�ش
وعنوانه :تورم�سرتا�سه � 6312 ،18ستاينهاوزن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر التي حتتوي على بدائل التبغ ولي�س للأغرا�ض الطبية؛ �أطراف �سجائر؛ مبخرات الفم للمدخنني؛
�أعواد ثقاب؛ والعات للمدخنني؛ فالتر ال�سجائر؛ املنكهات بخالف الزيوت العطرية للتبغ؛ املنكهات بخالف
الزيوت العطرية لال�ستخدام يف ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر الإلكرتونية؛ حماليل �سائلة لال�ستخدام
يف ال�سجائر الإلكرتونية.
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  myvaporمكتوبة ب�شكل ممري بحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ2021/10/02 :

بتاريخ2021/10/13 :
املودعة حتت رقم 361914 :
با�ســم :ليك�س توباكو كومباين ال ال �سي
وعنوانه� :أرمينيا  ،يريفان  ،كورجينيان �سرتيت � ، 32 ، 13إيه ام.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كلمة  DEMOCRATمكتوبة ب�شكل خا�ص باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 360956 :
با�ســم :كوتاكال اجرو فودز.
وعنوانه :موكانور� ،أجنامايل ،كوت�شني  ،683577كرياال ،الهند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخلبز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج .
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :كلمة  Mayilاعالها كلمة  Kottackalوعلى ي�سارها ر�سمة �شكل �شبة بي�ضاوي
متداخل  3مرات داخل �شكل بي�ضاوي بااللوان اال�صفر واالحمر واالبي�ض والكحلي واالزرق والربتقايل
واالخ�ضر.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :
املودعة حتت رقم 362520 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم؛
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ �أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل؛ �أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد؛ �آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق؛ عد�سات ب�صرية� ،صور كرتونية متحركة� ،أجهزة كمبيوتر حممولة،
�أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برجميات
كمبيوتر م�س جلة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل)� ،أوعية للعد�سات الال�صقة ،مغناطي�سات للزينة�،سماعات الأذن ،مكربات
الواقـعة بالفئة9 :
�صوت ،لبادات الف�أرة ،هواتف ال�سلكية.
و�صف العالمة :كلمات  ROY RAKOONبحروف التينية فوقها ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س راكون
باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :

بتاريخ2021/10/22 :

املودعة حتت رقم 362519 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التعليم وتقدمي التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،خدمات قاعات الت�سلية ،خدمات تزويد
رواقات الت�سلية ،عرو�ض ال�سينما  /عرو�ض م�سارح الأفالم؛ خدمات النوادي (للرتفيه �أو التعليم)؛ قاعات
الت�سلية؛ �إنتاج �أف�لام بخالف �أف�لام الدعاية والإع�ل�ان ،خدمات الأل�ع��اب املتاحة عرب الإن�ترن��ت بوا�سطة
�شبكة كمبيوتر؛ خدمات النوادي ال�صحية (التدريب على اللياقة واحلفاظ على ال�صحة)؛ تزويد املن�شورات
الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛ �إنتاج املو�سيقى؛ تزويد املن�شورات الإلكرتونية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ خدمات ت�أليف املو�سيقي ،تنظيم املباريات (التعليم �أو
الرتفيه)؛ تنظيم املباريات الريا�ضية؛ ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،الرتفيه بالراديو؛
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،الرتفيه بالتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س قط باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 362518 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت ،لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري وبخا�صة املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س� ،شوكوالته� ،سكاكر،
م�ستح�ضرات جتميل� ،أدوات تنظيف ،جموهرات ،لوازم مكتبية� ،أدوات لال�ستعمال املنزيل ،حقائب ،اثاث ،فرا�ش نوم ،
ما عدا البيا�ضات� ،أواين زجاجية� ،صحون ،من�سوجات وب�ضائع املن�سوجات ،ب�سط ،اللعب و�أدوات اللعب� ،ساعات اجليب
واليد ،برامج كمبيوتر ،نظارات �شم�سية ،ت�أجري ال�صور املتحركة ،م�سجالت فيديو� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،
�إنتاج املو�سيقى� ،ألعاب ،اللحوم ،الأ�سماك ،حلوم الدواجن وال�صيد ،فواكه وخ�ضراوات جمففة ومطهوة ،هالم (جيلي)،
مربيات ،فواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،القهوة،
ال�شاي ،الكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز
والفطائر واحللويات ،مثلجات ،ع�سل النحل ،امللح ،اخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج ،اخلمرية،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،فواكه
وخ�ضروات طازجة ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه،
ع�صائر الفواكه ،ع�صائر مركزة وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات ،وميكن تقدمي مثل هذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة وحمالت البيع باجلملة ومن خالل كتالوجات الطلب عرب الربيد �أو عرب و�سائل الو�سائط
الإلكرتونية ،على �سبيل املثال ،من خالل مواقع الويب �أو برامج الت�سوق على التلفزيون.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س قط باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :
املودعة حتت رقم 362517 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم؛
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ �أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل؛ �أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد؛ �آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق؛ عد�سات ب�صرية� ،صور كرتونية متحركة� ،أجهزة كمبيوتر حممولة،
�أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برجميات
كمبيوتر م�س جلة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل)� ،أوعية للعد�سات الال�صقة ،مغناطي�سات للزينة�،سماعات الأذن ،مكربات
�صوت ،لبادات الف�أرة ،هواتف ال�سلكية.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س قط باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

الثالثاء  30نوفمرب  2021العدد 13405

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :
املودعة حتت رقم 362524 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم؛
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ �أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل؛ �أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد؛ �آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق؛ عد�سات ب�صرية� ،صور كرتونية متحركة� ،أجهزة كمبيوتر حممولة،
�أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برجميات
كمبيوتر م�س جلة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل)� ،أوعية للعد�سات الال�صقة ،مغناطي�سات للزينة�،سماعات الأذن ،مكربات
الواقـعة بالفئة9 :
�صوت ،لبادات الف�أرة ،هواتف ال�سلكية.
و�صف العالمة :كلمات  TALKING BECCAبحروف التينية فوقها ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س
�أرنب باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ2021/10/22 :

املودعة حتت رقم 362523 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت ،لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التعليم وتقدمي التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،خدمات قاعات الت�سلية ،خدمات تزويد
رواقات الت�سلية ،عرو�ض ال�سينما  /عرو�ض م�سارح الأفالم؛ خدمات النوادي (للرتفيه �أو التعليم)؛ قاعات
الت�سلية؛ �إنتاج �أف�لام بخالف �أف�لام الدعاية والإع�ل�ان ،خدمات الأل�ع��اب املتاحة عرب الإن�ترن��ت بوا�سطة
�شبكة كمبيوتر؛ خدمات النوادي ال�صحية (التدريب على اللياقة واحلفاظ على ال�صحة)؛ تزويد املن�شورات
الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛ �إنتاج املو�سيقى؛ تزويد املن�شورات الإلكرتونية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ خدمات ت�أليف املو�سيقي ،تنظيم املباريات (التعليم �أو
الرتفيه)؛ تنظيم املباريات الريا�ضية؛ ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،الرتفيه بالراديو؛
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،الرتفيه بالتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كلمات  Talking Angelaبحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :
املودعة حتت رقم 362522 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت ،لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم؛
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ �أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل؛ �أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد؛ �آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق؛ عد�سات ب�صرية� ،صور كرتونية متحركة� ،أجهزة كمبيوتر حممولة،
�أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برجميات
كمبيوتر م�س جلة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل)� ،أوعية للعد�سات الال�صقة ،مغناطي�سات للزينة�،سماعات الأذن ،مكربات
�صوت ،لبادات الف�أرة ،هواتف ال�سلكية .الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمات  Talking Angelaبحروف التينية باللون اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/10/22 :

املودعة حتت رقم 362521 :
با�ســم :اوت فت  7ليمتد
وعنوانه :فري�ست فلور �ساكفيل هاو�س 149-143 ،فينت�شرت�ش �سرتيت،
لندن ،ئي �سي  3ام  6بي ان ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التعليم وتقدمي التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ،خدمات قاعات الت�سلية ،خدمات تزويد
رواقات الت�سلية ،عرو�ض ال�سينما  /عرو�ض م�سارح الأفالم؛ خدمات النوادي (للرتفيه �أو التعليم)؛ قاعات
الت�سلية؛ �إنتاج �أف�لام بخالف �أف�لام الدعاية والإع�ل�ان ،خدمات الأل�ع��اب املتاحة عرب الإن�ترن��ت بوا�سطة
�شبكة كمبيوتر؛ خدمات النوادي ال�صحية (التدريب على اللياقة واحلفاظ على ال�صحة)؛ تزويد املن�شورات
الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛ �إنتاج املو�سيقى؛ تزويد املن�شورات الإلكرتونية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ خدمات ت�أليف املو�سيقي ،تنظيم املباريات (التعليم �أو
الرتفيه)؛ تنظيم املباريات الريا�ضية؛ ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،الرتفيه بالراديو؛
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل ،الرتفيه بالتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كلمات  ROY RAKOONبحروف التينية فوقها ر�سم جل�سم متكامل بر�أ�س راكون
باالبي�ض واال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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برعاية من�صور بن زايد  ..جهاز الإمارات لال�ستثمار
يطلق ا�سرتاتيجية لتعزيز الأهداف التنموية للدولة

•• �أبوظبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،
رئي�س جمل�س �إدارة جهاز الإمارات لال�ستثمار� ،أعلن
جمل�س �إدارة اجل�ه��از �إط�ل�اق ا�سرتاتيجية جديدة
لتعزيز الأه ��داف التنموية للدولة مب��ا يتوافق مع
«مبادئ اخلم�سني» ،التي ر�سمت امل�سار اال�سرتاتيجي
للدولة خالل دورتها اجلديدة يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية والتنموية.
وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان  ،يف كلمة
بهذه املنا�سبة� ،إن �إط�ل�اق اال�سرتاتيجية اجلديدة
ي ��أت��ي ��ض�م��ن ج �ه��ود اجل �ه��از و��س�ع�ي��ه ال� � ��د�ؤوب ،نحو
م��وا��ص�ل��ة حتقيق ر�ؤي ��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان والآباء امل�ؤ�س�سني «طيب اهلل ثراهم»
وامل�ضي قدمًا على نهجهم ،ويف �ضوء ر�ؤية وتوجيهات
القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س

الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
و�إخ��وان�ه��م �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
و�أك� ��د ��س�م��وه �أن دول ��ة الإم� � ��ارات ،وه ��ي ت�ع�بر العام
اخلم�سني مل�سريتها االحت��ادي��ة اخل��ال��دة ،ت ��ؤك��د �أن
غر�س الآب��اء امل�ؤ�س�سني ك��ان و�سيبقى ق��وي اجلذور،
�شامخ البنيان ،يوا�صل م�سرية النماء نحو خم�سني
ع��ا ًم��ا ج��دي��دة ،يتعزز فيها امل�سار التنموي الطموح
ل �ل��دول��ة ،وت�ت�ر� �س��خ ج �ه��وده��ا ال��واث �ق��ة يف �صناعة
امل�ستقبل وموا�صلة �صدارتها العاملية يف م�ؤ�شرات
التنمية املختلفة.
و ُي���س�ه��م ج �ه��از الإم� � ��ارات ل�لا��س�ت�ث�م��ار ب ��دور حيوي
يف تر�سيخ م�ك��ان��ة الإم � ��ارات االق�ت���ص��ادي��ة املرموقة
وم���س�يرت�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ال ��رائ ��دة ،ح�ي��ث مت � ّك��ن ومنذ
ت�أ�سي�سه ع��ام  2007م��ن ب�ن��اء وت�ط��وي��ر م�ؤ�س�سة
ا� �س �ت �ث �م��اري��ة احت ��ادي ��ة ت �ت��وىل م �� �س ��ؤول �ي��ة الأ� �ص ��ول
املخ�ص�صة لها من جانب احلكومة االحتادية.

ويطمح اجلهاز من خالل ا�سرتاتيجيته اجلديدة �إىل
تعزيز حجم اال�ستثمار يف ال�سنوات املقبلة ،وبالتايل
مواءمة �أهدافه للم�ساهمة بفاعلية يف م�سرية التنمية
بالدولة يف اخلم�سني عامًا القادمة ،ملتزمًا مبوا�صلة
تكثيف اجلهود وتعزيز ال�ق��درات لتحقيق الأهداف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة مب��ا يتوافق
مع مبادئ اخلم�سني .وا�ستناداً �إىل اال�سرتاتيجية
اجلديدة ،يتطلع اجلهاز من خالل فريق عمله ،بكل
ثقة وع��زم نحو حتقيق نتائج مالية عالية وت�أمني
مكا�سب وع��وائ��د طويلة الأج ��ل وم�ستدامة لدولة
الإمارات ومبا ي�ضاهي �أف�ضل املمار�سات العاملية التي
تطبقها الأجهزة النظرية يف هذا املجال.
ً
طموحا
وت �� �ض��ع اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة اجل ��دي ��دة ه ��دف ��ا
ً
ومدرو�سا مل�ضاعفة حجم �أ�صول اجلهاز خالل الع�شر
ً
�سنوات القادمة ،وذلك من خالل �سيا�سة اال�ستثمار
املوجهة نحو زيادة العوائد ،و�ضمان املزيد من التوافق
مع �أهداف الأجندة الوطنية للدولة ،و�سيتم حتقيق
ذلك عرب اال�ستثمار يف جمموعة من املحافظ املالية
وال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة و�أي��ً��ض��ا ع��ن ط��ري��ق ال�شركات

ال�ق��ائ�م��ة ��ض�م��ن الأ� �ص ��ول اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للجهاز،
�إ�ضافة �إىل اال�ستثمار يف قطاعات جديدة من �ش�أنها
حتقيق عوائد �إ�ضافية.
وي �ع �م��ل اجل �ه ��از ك ��ذل ��ك ،ع �ل��ى ا� �س �ت �ق �ط��اب ال �ك ��وادر
وال�ك�ف��اءات الإم��ارات �ي��ة ال�شابة وامل��ؤه�ل��ة ،كما ت�ؤكد
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه اجل��دي��دة ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون مع
ال�شركاء والعمل على بناء �شراكات ا�سرتاتيجية.

عرب حوار ثالثي يف �إك�سبو � 2020ضمت ممثلني حكوميني وكربيات ال�شركات

الإمارات و�أمريكا و�إ�سرائيل يبحثون فر�ص تعزيز التعاون يف قطاع الطاقة

�سهيل املزروعي :ن�ستهدف و�ضع خطط وم�سارات جديدة لتطوير اال�ستثمارات
•• دبي-الفجر:

�شهد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية،
وم �ع��ايل ك��اري��ن ال� �ه ��ارار ،وزي ��ر الطاقة
الإ�سرائيلي ،و�سعادة �شون مرييف ،القائم
ب ��أع �م��ال ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
ب��ال��دول��ة ،احل � ��وار ال �ث�لاث��ي الإم ��ارات ��ي
الأمريكي الإ�سرائيلي يف جمال الطاقة،
وذل ��ك يف اجل �ن��اح الأم��ري �ك��ي ب �ـ “�إك�سبو
 2020دبي” ،بح�ضور �شخ�صيات رفيعة
امل�ستوى وممثلني عن عدد من ال�شركات
العاملية الكربى يف قطاع الطاقة.
وت��أت��ي اجلل�سة احل��واري��ة ،التي يرعاها
جمل�س الأع �م��ال الإم��ارات��ي الأمريكي،
ا�ستكما ًال جلولة ال�ل�ق��اءات الهادفة �إىل
ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ة امل���ش�ترك��ة ب�ين خمتلف
ال�لاع�ب�ين الرئي�سني يف ق�ط��اع الطاقة،
ل ��دوره ��ا يف ت �ع��زي��ز ات �ف��اق �ي��ات ال�سالم
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
كما تهدف كذلك �إىل حتفيز ودفع فر�ص
ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري الثالثي النا�شئ عن
االتفاق الإبراهيمي التاريخي  ،ال �سيما
يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة مب�خ�ت�ل��ف مكوناته،
فيما ناق�ش املجتمعون الأ�ساليب املبتكرة
ل �ت �ع��زي��ز ق �ط��اع ال �ط��اق��ة والإمكانيات
الهائلة التي ميتلكونها لدعم م�ستقبله،
مب � ��ا ي� �ح� �ق ��ق اال� � �س � �ت � �ف� ��ادة ال �ق �� �ص ��وى
للمنطقة برمتها ،ويدعم فر�ص الأمن
واال�ستقرار.
وق��ال م�ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي يف كلمته
االفتتاحية ”:متثل هذه اللقاءات فر�صة
ف��ري��دة لبلداننا لتعزيز �آف ��اق التعاون
وال�ع�م��ل امل���ش�ترك امل�ب�ن��ي ع�ل��ى امل�صالح
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ،وو�� �ض ��ع خ �ط��ط وم� ��� �س ��ارات
ج� ��دي� ��دة وت �ك �ث �ي��ف ال �ع �م ��ل وال� �ت� �ع ��اون

خ�لال املرحلة املقبلة لتو�سيع وتطوير
اال�ستثمارات املرتبطة بقطاع الطاقة،
ال �سيما النظيفة واملتجددة منها ،والذي
ي�شكل داع�م�اً رئي�سياً مل�شاريع اخلم�سني
واملبادرات الطموحة التي �أطلقتها دولة
الإمارات للتحول �إىل حكومة مرنة قادرة
ع�ل��ى م��واك�ب��ة امل �ت �غ�يرات ،ومن ��وذج عاملي
ق��ادرة على توفر حوافز وفر�ص جديدة
وواعدة لال�ستثمار وال�شراكة مع خمتلف
الأ� �س��واق العاملية يف جم��ال الطاقة ،ويف
مقدمتها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية
ودولة �إ�سرائيل».
و�أ�ضاف معاليه”:تعزز الإجراءات الرائدة
والت�شريعات واملبادرات واال�سرتاتيجيات
التي اتخذتها دول��ة الإم ��ارات يف جمال
ال�ط��اق��ة وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي ،وك��ان �أخرها
امل�ب��ادرة اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات

لتحقيق احلياد املناخي بحلول ،2050
وخ��ري �ط��ة ط ��ري ��ق حت �ق �ي��ق ال� ��ري� ��ادة يف
جمال الهيدروجني ،كما ال نغفل جهود
ال��دول��ة ال �ب ��ارزة يف �سعيها ن�ح��و تنويع
م�صادر الطاقة ب�إطالقها اال�سرتاتيجية
الوطنية للطاقة  2050ع��ام ،2017
ومكانتها احلالية وامل�ستقبلية كوجهة
م�ف���ض�ل��ة ل � ��رواد الأع � �م� ��ال ،ويف تعزيز
ج��اه��زي�ت�ه��ا ل�ت�ك��ون م��رك��زاً ع��امل�ي�اً واع ��داً
للطاقة النظيفة املتجددة ،م�شيداً ب�أهمية
الدور الذي ي�ضطلع به جمل�س الأعمال
الإم ��ارات ��ي الأم��ري �ك��ي كمن�صة لتقوية
ال ��رواب ��ط وع �ق��د ال �� �ش��راك��ات التجارية
واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ب�ي�ن � �ش��رك��ات البلدين،
وتبادل اخلربات واالطالع على اجتاهات
وف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار يف �أ� �س��واق البلدين
والدول ال�شقيقة وال�صديقة.

ه��ذا ،وق��د عقد املجتمعون على هام�ش
احل��وار الثالثي جل�سة حوارية ح�ضرها
�سعادة املهند�س يو�سف �آل علي ،الوكيل
امل�ساعد لقطاع الكهرباء وامل�ي��اه وطاقة
امل���س�ت�ق�ب��ل يف وزارة ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية ،و�سعادة املهند�س حممد عبد
القادر الرحمي ،املدير التنفيذي ل�شركة
“م�صدر” ،و�سعادة ليئور �شيالت ،مدير
ع��ام وزارة ال�ط��اق��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،عوفر
بلوخ ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الكهرباء
الإ�سرائيلية ،و�سعادة نورم جيل�سدورف،
رئ�ي����س امل �ن��اط��ق ع��ال�ي��ة ال�ن�م��و  ،ال�شرق
الأو�سط  ،رو�سيا  ،تركيا � ،آ�سيا الو�سطى
واالحت��اد اجلمركي  ،هانيويل ،و�سعادة
ج��و �أن�ي����س ،الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي
ل�شركة  GE Gas Powerيف �أوروبا
وال�شرق الأو��س��ط و�إفريقيا ،ف�ض ً
ال عن

�أكرث من � 1000شخ�ص ح�ضوري وعرب
تقنية االت�صال املرئي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ��س�ع��ادة يو�سف �آل علي
خ�لال اجلل�سة احلوارية ”:تركز دولة
الإم��ارات العربية املتحدة جهودها على
تعزيز م�ستقبل طاقة الهيدروجني لتكون
�أحد امل�صادر الرئي�سة للطاقة ،وترجمت
ذلك خالل م�شاركتها يف الدورة ال�ساد�سة
والع�شرون مل�ؤمتر الأط ��راف يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
 ،COP 26ب�إطالقها خريطة طريق
حتقيق ال��ري��ادة يف جم��ال الهيدروجني،
و�إن الإمارات تهدف �إىل ت�أمني الإيرادات
م� ��ن خ� �ل��ال ت �ع �ظ �ي��م اال� � �س � �ت � �ف ��ادة من
الهيدروجني منخف�ض الكربون ،ودعم
التزاماتها جت��اه البيئة وق�ضية التغري
املناخي».

اقت�صادية ر�أ�س اخليمة تعزز ثقافة «�إعادة التدوير» لدى موظفيها
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

يف �إط ��ار تعزيز ثقافة �إع ��ادة ال�ت��دوي��ر لدى
امل��وظ�ف�ين ،ن�ف��ذت اقت�صادية ر�أ� ��س اخليمة،
�ضمن مبادراتها ال�صديقة للبيئة ،مبادرة
“فر�صة” ب��ال �ت �ع��اون م ��ع � �ش��رك��ة فر�صة
املتخ�ص�صة يف جمال �إعادة التدوير.
حيث ا�ستقبلت الدائرة من موظفيها مواداً
م�ستعملة مثل املالب�س ،والأحذية ،واحلقائب،

والألعاب ،ونتج عن ذلك جتميع ( )86طن
من املواد القابلة لإعادة التدوير.
ويف امل�ق��اب��ل مُ � ِن��ح امل���ش��ارك��ون مبالغ رمزية
وج��وائ��ز ب��الإ��ض��اف��ة لإ��ش��راك�ه��م يف �سحوبات
خمتلفة بهدف ت�شجيعهم على اال�ستمرار
يف ممار�سة ال�سلوكيات الإيجابية التي تدعم
املجتمع والبيئة.
وم��ن جانبه� ،أ��ش��اد �سامي حممد ال��رب��اح –
قائد فريق اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية  -بتفاعل

م��وظ �ف��ي ال ��دائ ��رة م��ع م� �ب ��ادرة “فر�صة”،
وتوجه بال�شكر ل�شركة فر�صة مل�ساهمتها يف
تعزيز ثقافة �إعادة التدوير يف الدائرة وزيادة
الوعي ح��ول اال�ستدامة ،و�أهمية التخل�ص
م��ن ال�ن�ف��اي��ات والأغ ��را� ��ض غ�ير امل�ستعملة
ب ��أ� �س ����س ��ص�ح�ي�ح��ة و��س�ل�ي�م��ة ت��دع��م البيئة
واالقت�صاد الدائري .وذكر الرباح ب�أن مبادرة
“فر�صة” م�ستمرة يف الدائرة خالل الفرتة
املقبلة.

غرفة ر�أ�س اخليمة وجنوب �إفريقيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري واال�ستثماري بينهما
•• ر�أ�س اخليمة –الفجر:

بحث حممد ح�سن ال�سبب  ،مدير عام
غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة بالوكالة
خالل لقائه مع جموبو دايفيد ماجابي
ق �ن �� �ص��ل ج �م �ه��وري��ة ج� �ن ��وب �إفريقيا
والوفد املرافق له � ،سبل تعزيز جماالت
ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري بني
جم�ت�م�ع��ي الأع� �م ��ال يف ر�أ� � ��س اخليمة
وج�ن��وب �أفريقيا  ،وتطوير العالقات
االقت�صادية والتجارية بني اجلانبني ،
ع�لاو ًة على تبادل وجهات النظر حول

ال�ع��دي��د م��ن امل���س�ت�ج��دات االقت�صادية
ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك  ،وك��ذا توجيه
دعوة من قبل القن�صل لغرفة التجارة
 ،لزيارة جناح جنوب �إفريقيا ب�أك�سبو
دبي  ، 2020وح�ضر اللقاء الذي عقد
يف مقر مبنى الغرفة م�س�ؤويل الغرفة ،
و�أع�ضاء دبلوما�سيني بالقن�صلية .
وق��ال حممد ح�سن ال�سبب� :إن �إمارة
ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ت��ويل اه�ت�م��ام�اً ك �ب�يراً ،
لزيادة وتنويع وارداتها و�صادراتها من
واىل �أ� �س��واق �إف��ري�ق�ي��ا  ،يف ظ��ل توافر
الفر�ص اال�ستثمارية احليوية والواعدة

 ،ال�سيما يف جمهورية جنوب �إفريقيا
ال�صديقة ملا تتمتع به من معدالت منو
اقت�صادي عالية ،كما تعد واح��دة من
كربيات دول القارة الإفريقية ،ومتثل
مركزاً ا�سرتاتيجياً مرتبطاً بالأ�سواق
الإف��ري �ق �ي��ة وال��دول �ي��ة  ،م� ��ؤك ��داً على
�أهمية هذا النوع من الزيارات يف تعزيز
ال�ع�لاق��ات التجارية وت �ب��ادل اخلربات
فيما بينهما  ،م�ستعر�ضاً �شرحاً موجزاً
ع��ن غ��رف��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة واخلدمات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل�ل�أع �� �ض��اء ،
وك ��ذل ��ك � �ش �ب �ك��ة ال� �ع�ل�اق ��ات الدولية

الوا�سعة التي متتلكها الغرفة ،ودورها
يف رب��ط امل�ستثمرين ورج ��ال الأعمال
من اخل��ارج مع قطاع الأعمال يف ر�أ�س
اخليمة .
و�أع � ��رب ال���س�ب��ب ع��ن ا� �س �ت �ع��داد غرفة
ر�أ���س اخليمة لتقدمي كافة اخلدمات
والإم �ك��ان��ات ال�لازم��ة  ،ال�ت��ي ت�سهم يف
ف �ت��ح �آف � ��اق رح �ب��ة ل �ل �ت �ع��اون التجاري
املثمر ،مع جمهورية جنوب �إفريقيا ،
والوقوف على �أي حتديات قائمة �أمام
امل�ستثمرين  ،وتفعيل قنوات التوا�صل
امل�شرتك بني اجلهات املعنية يف �إمارة

ر�أ���س اخليمة ونظرائهم يف جمهورية
جنوب �أفريقيا على حد �سواء  ،وعقد
ال���ش��راك��ات يف ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
املرتبطة باال�ستثمار والتعدين والعلوم
واالبتكار  ،وو�ضع خطط جديدة للعمل
امل�شرتك ال�ه��ادف �إىل زي��ادة التبادالت
ال �ت �ج��اري��ة وت��دف �ق��ات اال� �س �ت �ث �م��ار بني
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة وجمهورية جنوب
�إفريقيا.
من جانبه �أعرب �سعادة جموبو دايفيد
ماجابي عن �سعادته  ،برتحيب الغرفة
لتقدمي كافة الإمكانيات املتاحة  ،لدفع
جماالت التعاون االقت�صادي مع بالده
 ،و�إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بني
غرفة ر�أ���س اخليمة  ،واجل�ه��ات املعنية
بالتجارة واال�ستثمار يف جنوب �أفريقيا ،
الفتاً اىل �أهمية توطيد �أوا�صر التعاون
مع الغرفة  ،خا�صة و�أن العالقات بني
ب�لاده ودول��ة الإم ��ارات  ،ت�شهد تطوراً
م �ل �ح��وظ �اً يف ��ش�ت��ى امل� �ج ��االت ،بف�ضل
ح��ر���ص ق�ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني
على تعزيزها وتطويرها  ،م�شرياً �إىل
�أهمية التن�سيق ،و�إتاحة فر�ص التعريف
وا�ستك�شاف جماالت اال�ستثمار اجلديدة
يف ك ً
ال من �إم��ارة ر�أ���س اخليمة وجنوب
�إف��ري �ق �ي��ا  ،واالط� �ل ��اع ع �ل��ى الفر�ص
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة للم�ستثمرين
الإم��ارات �ي�ي�ن ف�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك الرتويج
للبيئة اال�ستثمارية اجل��اذب��ة يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة .
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�إدراج جمموعة «ملتيبالي» يف من�صة ال�سوق
الرئي�سي يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت جمموعة “ملتيبالي” ،التابعة واململوكة بالكامل من قبل ال�شركة
العاملية القاب�ضة ،عزمها �إدراج �أ�سهمها مبا�شر ًة يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية اعتباراً من ال�ـ  5من دي�سمرب  ،2021مما �سيتيح للم�ستثمرين
فر�صة اال�ستثمار يف قطاع التقنيات الرقمية املبتكرة وغريها من القطاعات
الرئي�سية الأخرى.
وق��د حققت جمموعة “ملتيبالي” ،التي تبلغ قيمة حمفظة �أ�صولها
 8.16مليار دره��م ويعمل لديها  3240موظفاً بح�سب �آخ��ر البيانات
امل�سجلة يف نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي ،م�سرية منو مت�سارعة على مدار
العام املا�ضي بعدما جنحت يف �إجناز �سل�سلة من �صفقات اال�ستحواذ املحلية
وال��دول�ي��ة ه��دف�اً �إىل ب�ن��اء حمفظة �أع �م��ال متنوعة م��ن ال�شركات امل ُ��دِ ّرة
للعوائد املرتفعة .وتعتزم ال�شركة موا�صلة م�سريتها نحو �آفاق �أو�سع من
النمو� ،سواء عرب �أعمالها القائمة �أو من خالل �إبرام �صفقات ا�ستحواذ على
�أعمال جديدة قابلة للتو�سع والنمو مب��وازاة الرتكيز على تطوير حلول
رقمية مبتكرة يف قطاعات خمتلفة ،مبا فيها ال�سيارات وقطاع اخلدمات
للمرافق العامة ،ور�أ�س املال ،ال�صحة ،واالت�صاالت الت�سويقية.
ويف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال �سيد ب�صر �شعيب ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب لدى ال�شركة العاملية القاب�ضة�“ :ستكون جمموعة ملتيبالي هي
ثامن �شركة تابعة لل�شركة العاملية القاب�ضة التي يتم �إدراج�ه��ا يف �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية خالل فرتة مل تتجاوز العام ،وي�أتي ذلك متا�شياً
مع �أه��داف ا�سرتاتيجيتنا طويلة الأج��ل التي نن�شد من خاللها تو�سيع
قاعدة م�ساهمينا وجذب مزيد من امل�ستثمرين مع موا�صلة م�سريتنا عرب
اقتنا�ص فر�ص منو جديدة.
ً
ً
ً
ه��ذا و ُتعد ’ملتيبالي’ واح��دة من �أك�ثر ال�شركات ابتكارا واعتمادا على
التكنولوجيا �ضمن حمفظتنا ،وه��ي تتمتع باملقومات والإم�ك��ان��ات التي
ت�ؤهلها لال�ستفادة من زخم النمو املت�سارع عرب االقت�صاد الرقمي ،على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل».
وم��ن جانبها ،قالت �سامية ب��وع��زة ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
ملجموعة “ملتيبالي”�“ :إن الإدراج يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �سيعزز
من مكانة جمموعة ملتيبالي ،لي�س فقط بني امل�ستثمرين الإقليميني
والدوليني ،ولكن � ً
أي�ضا يف النظام البيئي العاملي للتكنولوجيا .فبعد مرحلة
قوية من عقد ال�صفقات ،نحن على ا�ستعداد لإح��داث قفزة نوعية حيث
نوا�صل تنمية حمفظتنا �سواء عرب �أعمالنا القائمة �أو من خ�لال �إبرام
�صفقات ا�ستحواذ على �أعمال جديدة.
فمع زخم النمو القوي الذي ن�شهده حال ًيا ،نحن عازمون على موا�صلة
اال�ستثمار يف ال�شركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تكمل نظامنا
البيئي الآخ��ذ يف التو�سع وت�ك��ون يف طليعة املرحلة التالية م��ن التحول
الرقمي».
وك��ان��ت جمموعة “ملتيبالي” ق��د �أع�ل�ن��ت خ�لال الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة عن
�إمت��ام ع��دد م��ن اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية ،مب��ا فيها ��ش��راء ح�ص�ص يف
�شركة “الإمارات لتعليم ق�ي��ادة ال�سيارات” وف��اي��رف�لاي (،)Firefly
من�صة الو�سائط الرقمية ومقرها الواليات املتحدة ،واال�ستحواذ الكامل
على �شركة االت�صاالت الت�سويقية املتكاملة “فيوال” .وجتدر الإ�شارة �أن
حمفظة �أعمال املجموعة املتنوعة حتقق توازناً مثالياً� ،إذ ت�ضم �شركات ُتدر
دخ ً
ال م�ستداماً وا�ستثمارات ذات �إمكانات منو مرتفعة.

طلبة جامعة ال�شارقة يحرزون املركز الثاين يف م�سابقة
ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية ال�شرق الأو�سط 2021

•• ال�شارقة -الفجر:

�أح��رز طلبة جامعة ال�شارقة املركز الثاين يف م�سابقة ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية ال�شرق الأو��س��ط  ،2021وال�ت��ي نظمتها هيئة كهرباء ومياه
دب��ي بالتزامن م��ع �إك�سبو  2020دب��ي ،و��ش��ارك ف��ري��ق جامعة ال�شارقة
حتت م�سمى “ فريق ال�شارقة” وكان �شعاره “ �شارك” ،و�سعى من خالل
م�شاركته �إىل ن�شر الوعي ب�أهمية الطاقة امل�ستدامة عن طريق �إن�شاء منزل
مبتكر فريد من نوعه يتميز بكونه م�ستدام بيئ ًيا وموف ًرا للطاقة.
�شارك طلبة اجلامعة (فريق ال�شارقة) �ضمن  8فرق من  12جامعة من
خمتلف دول العامل ،ومت تقييم الفرق اجلامعية امل�شاركة من خالل ع�شرة
حماور خمتلفة ،وقد �أحرز طلبة جامعة ال�شارقة (فريق ال�شارقة) املركز
الأول يف حماور :الت�صميم املعماري ،وتكامل ال�صفائح ال�شم�سية مع املبنى
( ، )Building Integrated Photovoltaicsكما �أحرز املركز الثاين
يف حماور :الت�صميم الداخلي واالبتكار وكفاءة �أداء الأجهزة املنزلية ،كذلك
�أح��رز املركز الثالث يف حم��اور  :الهند�سة والبناء واال�ستدامة واحللول
الذكية و�إدارة وكفاءة الطاقة ومعايري الراحة والتنقل امل�ستدام.
وت�ك��ون فريق جامعة ال�شارقة (ف��ري��ق ال�شارقة)” م��ن  100ع�ضو بني
طالب و�أ�ساتذة من ثالثة كليات :كلية الهند�سة وكلية العلوم وكلية العلوم
ال�صحية ،مب�شاركة �ستة �أق�سام خمتلفة ،وكان الداعم الرئي�س للم�شروع
�شركة البطحاء القاب�ضة كما مت تقدمي ال��دع��م التقني م��ن قبل �شركة
احلمد مل�ق��اوالت ال�ب�ن��اء ،و�شركة امل�شاريع العامة للمقاوالت امليكانيكية
والكهربائية (جيكو) ،و�شركة العابر لال�ست�شارات الهند�سية ،بالإ�ضافة �إىل
الدعم من �شركاء �صناعيني حمليني ودوليني.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

70014

ا�سم ال�شركة  :ور�شة روك ريدج اوتو � -ش ذ م م
رقم الرخ�صة  784022 :العنوان  :ور�شة  S.3ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية -
القوز ال�صناعية االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد
بال�سجل التجاري  1328538 :تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

30
حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

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

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية خيتان �سبورت�س مانيجمنت � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

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

ا�سم ال�شركة  :خيتان �سبورت�س مانيجمنت � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك خا�ص  -بردبي  -اخلليج التجاري  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية
حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  747777 :رق��م القيد بال�سجل التجاري 1203308 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/15
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري
لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري االول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س :
 04-2955598م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  885/2021/38جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أق��رب جل�سة واع�لان املدعي عليه بها احلكم بعد الثبوت
بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )841.188/29درهم (ثمامنائة وواحد واربعون الفا ومائة وثمانية
وثمانون درهما وت�سعة وع�شرون فل�سا) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه :ام��ارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم  - 043874225موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :ديني�س خاليب� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أق��رب جل�سة واعالن
املدعي عليه بها احلكم بعد الثبوت بالزامه ب��ان ي ��ؤدي للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )841.188/29دره��م ثمامنائة
وواح��د وارب�ع��ون الفا ومائة وثمانية وثمانون درهما وت�سعة وع�شرون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة
وحتى مت��ام ال���س��داد م��ع ال��زام��ه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2021/12/12ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ح�سن حممد ح�سن اخلطاب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0004552أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :حممد ح�سن حممد ح�سن اخلطاب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �أحمد حممد رم�ضان  -اجلن�سية  :م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  66085درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008893جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :سنان �إبراهيم �سنان خمي�س ال�شويهي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة  ،منطقة النوف  -فيال رقم 1
نعلمكم �أن املدعي بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)  -فرع دبي
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي � -:أوال  :قيد الدعوى وت�سجيلها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها
واعالن املدعي عليه بهذه اجلل�سة  ،ثانيا  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 362,499.25
درهم (ثالثمائة واثنني وو�ستون الفا واربعمائة وت�سعة وت�سعون درهما وخم�سة وع�شرون فل�سا) هو �إجمايل ما
تر�صد يف ذمته ل�صالح املتنازع حتى تاريخ  2021/7/14والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة
القانونية وحتى متام ال�سداد .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/25م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIPOR2021 / 0002338جتاري (جزئي)

اىل املدعي عليه  :ال�سنغال ملقاوالت االلومنيوم والزجاج
اخل�صم املدخل � :سانتو�س بابوجاناموتوبايو بابوجاناموتوبايو  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي يوين اخلليج للتنمية � -ش ذ م م -
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله  -قررت املحكمة � :أوال  :عدم قبول الدعوىبالن�سبة
للمدعي عليها االوىل لرفعها على غري ذي �صفة .ثانيا  :الزام اخل�صم املدخل بان
ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  38,953.44درهم (ثمانية وثالثني الفا وت�سعمائة وثالثة
وخم�سني درهما واربعة واربعني فل�سا) والزامه بفائدة قدرها � %5سنويا اعتبارا من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام على اال تزيد على ا�صل املبلغ املق�ضى به  ،مع الزامه
مب�صروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  - 2021/11/14 :مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008171أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه � /سنوالين للمقاوالت الكهروميكانيكية  -العنوان 9396159 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /كليفر لل�صناعات املعدنية  -ذ م م  -بالتايل :
احلكم  -انه بتاريخ 2021/10/20
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )30500درهم (فقط
ثالثون الف وخم�سمائة درهم) والزمتها بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
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70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005538مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0001942عمايل

�إىل  :املحكوم عليه  - 1 /تا�ساوار حممد �شبري  -العنوان 9322587 :
 -2ارون �شارما  -العنوان  -3 ، 9322588 :ماني�ش كومار  -العنوان 9322589 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/11/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /جبني قمر اف�ضل خالق احمد -بالتايل :
ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري -:
الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ  125000درهم مائة وخم�سة وع�شرون الف درهم
والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املدعي عليه  :عبداهلل علي احمد ال�سيد ابو ليلة ابو ليلة
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات  -ال�شارقة  -النباعة � -شارع الزهراء
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/6أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
� )2021/12/6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/22م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4489/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف امر االداء رقم  ،3140/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 758,822درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:مات�سكي للتجارة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع الرقة  -ملك �شركة بو�ست لال�ستثمارات  -الطابق الثالث  -مكتب رقم  ، 306نف�س بناية ال�شوكة
الذهبية  -هاتف  - 042340656فاك�س  - 042340657متحرك � 0504592608 :ص
املطلوب �إعالنه  :هينت كومار �شانتى الل دو�شي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -مدينة دبي � -شارع خالد بن الوليد  -بناية �شارع البنوك -
الطابق الثالث  -مكتب رقم  - 314نف�س بناية بنك �صادرات ايران 043558075 - 0501595746 -
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق انتفاع على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ  2029/4/19املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم
االر� ��ض  - 961امل���س��اح��ة  158.84 :م�تر م��رب��ع  -رق��م امل�ب�ن��ى  - 1 :ا��س��م امل�ب�ن��ى  :ان��دي�ج��و ت ��اور  -رق��م ال��وح��دة  - 2701 :التقييم :
 1374909درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3754/2021/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/281جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 4,836,968.43درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:ات�ش .كيه .ا�س .انك فرع دبي (�سابق ات�ش .كيه  .ا�س  .اركيتكت�س انك ابوظبي)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مر�سى دبي  -مارينا
بالزا  -الطابق  - 27مكتب رقم  - 2706ملك بروج العقارية � -ص ب  - 112229هاتف رقم  044245000بوكالة املحامي  /عبدالعزيز
الهنائي  - IBAN:AE630260001014644251201 -وميثله  :عبدالعزيز خليفة م�سعود �شيخان الهنائي
املطلوب �إعالنه  :بن حيدر هيلث كري �سيتي � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -القرهود البناية رقم  2بجانب حمطة مرتو جيجيكو �ص ب  ، 3555هاتف  04-2821191فاك�س -2825115
 04مكاين رقم info@mobhgroup.com - 042825115 - 0506254844 - 3283693641 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :معي�صم االول  -رقم االر�ض  - 2296رقم البلدية 1 :
 - 685امل�ساحة  4825.01 :مرت مربع التقييم ( )15,580.777درهم املالك  :بن حيدر هيلث كري �سيتي.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70555

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004146جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009153مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :هند علي تعيب جمعة حمد العرج الدهماين
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان م�صفوت عجمان ال�شارع العام بجانب الدفاع
املدين /مويهلة بيت �شعبي هاتف متحرك رقم 0503383689
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/29م.

�إىل املدعي عليه � :شركة في�صل ال�شمري ملقاوالت البناء وميثلها  :في�صل احمد ال�شيخ ن�صار
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة � -شارع ال�شرق � /شقة رقم 204
بالزم املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )250,000مائتان وخم�سون الف درهم
الزام املدعي عليه بدبلع مبلغ التعوي�ض املادي بدل عطل و�ضرر اىل املدعي مبلغ يقدره القا�ضي
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/12أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/25م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

�إجتماع خربة
70392

�إعالن اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  2021 - 1227عقاري جزئي  -دبي

املقامة من املدعي  /حممد امني حريري
�ضد كال من املدعى عليه الأول  /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي
املدعي عليها الثانية  /الوادي الأخ�ضر للعقارات
املدعي عليها الثالثة  /الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقار ملالكها /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي
نعلن نحن اخلبري احل�سـابي  /حممد حميد املري� ،أنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة ال�صـادر
بجل�سـة  2021-11-18يف الدعوى املذكورة �أعاله – كما نعلن املدعي عليهم كالمن علي �سـعيد �سليمان عبيد ال�سالمي  ،الوادي الأخ�ضر للعقارات،
الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقار
ملالكها /علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي
“حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الأحد املوافق  2021-12-05يف متام ال�ساعة  2:30ظهرا وذلك من خالل االت�صال املرئي بجميع
�أطراف النزاع عرب تطبيق زووم (  ) ZOOMبالدخول علي الرابط ادناه التايل.
Zoom Link
https://us04web.zoom.us/i/75675013735?pwd=dE1iVlkvZ0tpNHJJWjFZYIpyZVQwUT09
Meeting ID - Meeting ID: 756 7501 3735
Password : Passcode: 12272021
ويف حال �أي ا�ستف�سارات ميكنكم االت�صال علي رقم مكتب اخلبري info@wisehouse.ae ، 042227585
مع وافر االحرتام والتقدير،،،

مكتب اخلبري احل�سابي /
حممد حميد املري

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035680
تنازل /بيع � -إعــالن تنــــازل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008593مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :أمري �شاهزاد نور �شاه
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  /اجرة ال�شارقة (ذ م م) �ضد املدعي عليه  /امري �شاهزاد نور �شاه  -باك�ستاين اجلن�سية -
تطالب فيها بالتايل :
بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )14286.09أربعة ع�شر الفا ومائتان و�ستة وثمانون درهم و 9
فل�س  ،والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  ،وبالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70522

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
70014

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2001-9ملك ر�ؤيا هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س
باي  -هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية القيثاره للتجارة العامة-
�ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/31واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/31وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70349

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة.
من الطرف الأول  :حممد احمد ب�شري احمد النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :نورول اب�سر نور اال�سالم  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش.
باال�سم التجاري (الزباره لتنجيد وتركيب زينة ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تركيب زينة ال�سيارات
 ،تنجيد مقاعد املركبات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة
مهنية رقم  564207ال�صادرة بتاريخ 2008/6/26
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بري�سما ل�صناعة لوحات التحكم ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003965جتاري
�إىل املحكوم عليه  :بري�سما ل�صناعة لوحات التحكم  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد طيب حممد يو�سف خورى  -مالك م�ؤ�س�سة �أيكاه للتجارة العامة  -اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 242548
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035849
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خالد مو�سى حممد �سامل علي  -اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف م�ؤ�س�سة
(قمة التنا�سق ملقاوالت البناء) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )785571ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية وذلك اىل ال�سيد /را�شد زيد
عبداهلل ر�شود احلب�سي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0035874
تنازل /بيع

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

االمارات العربية املتحدة
70535

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70535

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007718أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة الب�شارة لتجارة منتجات احلديد  -ذ م م  -العنوان 9391179 :
حممد امتياز غالم يا�سني ب�صفته موقع ال�شيكات ومدير ال�شركة  ،العنوان 9391180 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة اخلليج لل�سحب � -ش ذ م م  -بالتايل :
احلكم  -انه بتاريخ 2021/10/4
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعي بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره (1076717.82
درهم) والزمتهما بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمتهما بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70014

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

ا�سم ال�شركة  :القيثاره للتجارة العامة� -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  702ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بالغزوز الزرعوين
 دي��رة  -املرقبات  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة : 678215رقم القيد بال�سجل التجاري  1104093 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/31
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/31وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2001-9ملك ر�ؤيا هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س باي
 هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70392

املعاملة غري حمدودة
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /يو�سف دروي�ش حممد �صالح احلمادي � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%51وال�سيد /ر�ضاء الكرمي حممد عبدالرازق
 بنغالدي�شي اجلن�سية يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%10اىل ال�سيد /حممدجا�سم حممد �سراج احلق  -بنغالدي�شي اجلن�سية ون�سبته ( )%39لت�صبح ن�سبته ( )%100يف
الرخ�صة با�سم  /ور�شة النجوم االربعة لتنظيف املعدات الثقيلة بالرمل) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم ( )219256ان�سحاب �شريك� /شركاء ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان  :ال�سيد  /عماد يون�س داود املاين  -اجلن�سية  :االردن  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /حيدر مالك كاظم كاظم -
اجلن�سية  :العراق  ،يف الرخ�صة امل�سماة (معر�ض عماد يون�س املاين لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )528619تعديالت اخرى
 :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م)
 تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (معر�ض يون�س املاين لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة) اىل(معر�ض ع�شتار لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد) وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل
 .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9557
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9445

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70533

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية
يف الدعوى رقم  503/2021نزاع تعيني خربة جتاري
تعلن اخل�برة املحا�سبية املنتدبة يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�لاه مبوجب احلكم ال�صادر عن عدالة هيئة
حمكمة  -املوقرة بتاريخ  28/11/2021واملرفوعة من املتنازع  /عبداهلل على احمد حممد العور
يعلن اخلبري املحا�سبي كال من :
املتنازع �ضده � /سید علی �سید م�صطفی حمدث �سبزواری
املتنازع �ضده � /سید مهدی �سید علی حمدث �سبزواری
حل�ضور اجتماع اخلربة يوم الثالثاء املوافق  7/12/2021ال�ساعة الثانية ظهرا مبقر مكتبنا الكائن
مبنطقة وادي ال�صفا � - 3شارع  17مبنى بالزو فينيزيا هولدينج ليمتد  -مكتب رقم  201و�إح�ضار
كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد موقفكم يف ال��دع��وى ،حتى ن�ستطيع �أداء املهمة املوكلة لنا وفقا
للقواعد والأ�صول ويف الوقت املحدد.
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم 04-3344335

املنذر � /أحمد حممد د�شتي بوكالة املحامي /يو�سف ح�سني ال�سهالوي
املنذر �إليها  /فالكون ويلث لال�ستثمارات ���ش.ذ.م.م  -رخ�صة اقت�صادية رقم  837522 :دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف -دبي
مبوجب الإنذار رقم � 2021 / 1 /240704إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه ومبوجب
هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر �إليها ب�سداد املبالغ امل�ستحقة واملرت�صدة بذمتها والواردة ب�صدر الإنذار
بقيمة �إجمالية وقدرها  145،000درهم �إماراتي (مائة وخم�سة و�أربعون الف�أ درهم) ،وذلك خالل خم�سة
�أي��ام من تاريخ الإع�لان بالن�شر بهذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة
لإلزامها ب�سداد املبلغ املذكور �أعاله بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية امل�ستحقة عليها من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيكات وحتى متام ال�سداد ،ف�ض ً
ال عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد
العلني بالإ�ضافة �إىل حتميلهما م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة
والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

املنذر� :شركة املاجد للعقارات ذ.م.م
وميثله املحامية� /إميان الرفاعي مبرجب الوكالة رقم .155417/1/2020
وميثلها اال�ستاذ� /إ�سالم حممد عبدالفتاح ريا�ض ال�سراج مبوجب وكالة رقم 246643/1/2019
املنذر �إليه  :مطعم الذوق امللكي للمندي واملظبي �ش.ذ.م.م
(�سابقاً)  -مقهى ومطعم ديكن جاردن �ش.ذ.م.م (حالياً)
يوجه املنذر هذا االعالن اىل املنذر اليه لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:
 -1ب�ضـرورة و�سـرعة �سـداد قيمـة االيجـار للفتـرة االيجاريـة مـن تـاريخ  23/8/2021وحتـى تـاريخ 03/10/2021
 -2ب�ضرورة و�سرعة �سـداد مـا ي�سـتجد مـن قيمـة االيجـار عـن الفتـرة مـن  03/10/2021وحتـى تـاريخ االخالء الفعلي وال�سداد التام
بواقع بدل ايجار �سنوي  42,000درهم.
 -3ب�ضرورة ت�سليم الوحدة بحالة جيدة كما مت ت�سليمها وقت التعاقد.
 -4ب�ضرورة ت�سليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتري �أخرى متعلقة بذات الوحدة ال�سكنية
وذلـك خـالل ( )30ثالثـون يـومـاً مـن تـاريخ اعـالن هـذا الإن��ذار بالن�شـر وفـي حـال فـوات هـذه املـدة دون �سداد قيمة املبالغ املذكورة �سلفاً
يعنـي ذلـك اخـاللأ مـن املنذر اليـه ببنـود واحكـام عقد االيجـار يـحـق مـعـه للمنذر اتخاذ كافة االجراءات القانونية الخالء امل�سـت�أخر مـن العـني
وفقاً لن�ص املادة �/25/1أ مـن القـانـون رقـم  26ل�سنة  2007املعدل بالقانون رقم  33ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم العالقـة بـيـن مـ�ؤجرى
وم�ست�أجرى العقارات بامارة دبي .وا�ضـافة كافـة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة اثـر ذلـك االخـالل مـع احتفاظ امل�ؤجر بحقـه باملطالبـة
بالتعوي�ض عن ف�سخ العقد وفوات املنفعة واي ا�ضرار اخرى تلحق اثر اخالل املنذر اليه.
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املنذره  :ميدتاون بزن�س �سنرت
املنذر �إليهم  / 1 :احلوامي للتجاره العامة �ش ذ م م
 - 2زاهد عثمان حاجي حممد عثمان  -باك�ستاين اجلن�سية
املو�ضوع  -:تنذر املنذره املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  85216.78درهم
(خم�سة وثمانون الفا ومائتان و�ستة ع�شر دره�م��ا وثمانية و�سبعون فل�سا) قيمة
االيجار عن الفرته من  12/10/2019وحتى  18/8/2021خالل خم�سة ايام
من تاريخ �إعالنكم بهذا الإن��ذار ويف حال خمالفة املنذر اليهم ذل��ك� ،سوف ي�ضطر
املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9562
املنذره :میدتاون بزن�س �سنرت
املنذر �إليهم  / 1 :جبني كون�سبت لالعمال الفنية �ش ذ م م
 / 2مالك عبداهلل ابو اجلبني  /فل�سطيني اجلن�سية
امل��و��ض��وع  :ت�ن��ذر امل �ن��ذره امل�ن��ذر اليهم ب���ض��رورة ��س��داد مبلغ وق ��دره  55142درهم
(خم�سة وخم�سون الفا ومائة واثنان واربعون درهما ) قيمة االيجار عن الفرته من
 9/10/2020وحتى  11/11/2021وغرامة ال�شيك املرتد واي مبالغ اخرى
مرت�صده بذمتها واي�ضا اخالء العني امل�ؤجرة من ال�شواغل خالل ثالثون يوما من
تاريخ �إعالنكم بهذا الإن��ذار ويف حال خمالفة املنذر اليهم ذلك� ،سوف ي�ضطر املنذر
التخاذ كافة الإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/9563

املنذر� :شهزاد احمد ری�شی
املنذر �إليها  :ندى ال�سيد احمد احمد ا�سماعيل _ م�صرية اجلن�سية
امل��و� �ض��وع  :ي �ن��ذر امل �ن��ذر امل �ن��ذر ال�ي�ه��ا ب �� �ض��رورة � �س��داد م�ب�ل��غ وقدره
 532412درهم (خم�سمائة اثنان وثالثون الفا واربعمائة واثنا
ع�شر درهما) قيمة ال�شيكني رق��م  000153و  000282خالل
خم�سة ايام من تاريخ �إعالنكم بهذا الإنذار وفى حال خمالفة املنذر
اليها ذل��ك� ،سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإج ��راءات القانونية
املقرره حلفظ حقوق موكلنا

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/9535
املنذر � /إبراهيم وموزة حميد عبد اهلل حميد ال�شيبة  -ب�صـفتـهم مـن ورثـة املرحـوم
حميـد عبـد اهلل حميـد ال�شـيبة ،وينـوب عـنهم م�ؤ�س�سـة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر
املنذر اليه � /شركة �أديب للخدمات الكهربائية والإلكرتونية �ش.ذ.م.م
ب �ه��ذا ي�ك�ل��ف امل �ن��ذري��ن امل �ن��ذر ال �ي��ه ب ��الإخ�ل�اء ودف ��ع م �ت ��أخ��رات االج� ��رة بقيمة مبلغ
 52945.1درهم (اثنان و خم�سون �ألف و ت�سعمائة خم�سه و�أربعون درهم وواحد
فل�س) ،خالل مدة اق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار ،واال �سي�ضطر
املنذرين ايل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإخالئكم من العقار �أعاله ،مع الزامكم
ب�سداد املت�أخرات والر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9584

الكاتب العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9564

70197

الكاتب العدل

70197

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

70392

Notice of Payment Order with Announcement
Claim No.: 6889/2021/60- Payment Order
Pending in: Payment Orders and Enforcement of Commercial Contracts No. 203
Claim Subject: Claiming to obligate the Defendants with paying an amount of AED 304,400.00 as well
as the legal interest of 12% annually as from the due date shown on the cheques till the full payment.
The judgement shall be self-executing immediately without bail. 3/ Issuing an order with preventing the
Director of the Second Defendant Called/ Pankaj Kumar Motiyani Ashok Kumar - Indian National under
the capacity of the Director of (Food Bazaar Supermarket L.L.C) as proved in the trade license of the
Defendants. 4/ Obligating the Defendant of the payment order with charges, expenses, and advocacy fees.
Claimant: HEMYAN GOODS WHOLESALERS
Address: Emirate of Dubai Deira Port Said - Etihad St. Business behind Nissan Showroom Avenue
Building - Eighth Floor Office No. 809 - Makani: 3250094543
Notice to/ Defendants:
1. Food Bazaar Supermarket L.L.C - Capacity: Defendant
2. Pankaj Kumar Motiyani Ashok Kumar - Capacity: Defendant
Notice Subject: A claim to issue a payment order.
Dubai Court of First Instance resolved on 1/11/2021:
First: To obligate the Defendants with paying the Claimant an amount of AED 304,400 (only three
hundred and four thousand dirhams) in addition to the legal interest of 5% on the amount of each
cheque as from as from the due date till the full payment while obligating the Defendants with charges
and an amount of AED 500 for advocacy fees. It also ordered with self-executing immediately without
bail. Second: Preventing the Second Defendant from travelling. You shall have the right to appeal the
order within 15 days as from the day following this notice announcement.
Prepared by : Iman Sadeq Elwy Al Safy

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

70530

Real Estate Summary 598/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Muhammad Anwar Feroz
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of AED 683,343 (Six Hundred Eighty- Three Thousand Three
Hundred and Forty- Three Dirhams) and the legal interest thereon of 9%
per annum from the judicial claim date until the full payment, rejected
other claims and ordered him to pay the charges, the expenses and Five
Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and
may be appealed within thirty days from the day following publishing
this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh
Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is
read in public.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405
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املخطرة  :املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج (�ش.ذ.م.م)  -بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�ضد  -املخطر �إليهما � -1 :ساركو العمال االملنيوم –م�ؤ�س�سة فردية (�سابقاً) اال�ستدامة لأعمال الزجاج والأملنيوم  -م�ؤ�س�سة فردية (حالياً)
� -2أحمد �ضیاء الدين بقاعي (�سوري اجلن�سية) عن نف�سه وب�صفته مالك اجلهة املخطر اليها.
� -3ضیاء الدین تي�سري بقاعي (�سوري اجلن�سية) عن نف�سه وب�صفته املوقع على ال�شيكات.
جئنا مبوجب هذا الإنذار ننذر فيه املنذر �إليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ اجمايل  ٣١٠،٥٥٩،٠٨درهم (ثالثمائة وع�شرة الف�أ وخم�سمائة
وت�سعة وخم�سون درهماً وثمانية �أفال�س) .خالل � 5أيام عمل من تاريخه ،و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية
�ضد املنذر �إليهم ،والتي من �ضمنها ما يلي:
� -1إ�صدار املنع من ال�سفر بحقكم.
� -2إ�صدار �أمر �ضبط و�إح�ضار حلني �سداد املبلغ املرت�صد.
 -3احلجز على جميع الأر�صدة البنكية العائدة للمخطر �إليه.
 -4احلجز على جميع املمتلكات العائدة للمخطر �إليهم �سواء ال�سيارات �أو الأرا�ضي �أو العقارات الأخرى.
 -5خماطبة كافة اجلهات التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من �أموال.
 -6احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�شخ�صي اخلا�ص بكم لدى جهة عملكم.
 -7بالإ�ضافة �إىل �إجراءات �أخرى �أكرث ق�سوة بحقكم.
مع العلم �أن كل تلك الإجراءات �ستكون على م�س�ؤوليتكم ونفقتكم ،حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت
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GOVERNMENT OF DUBAI
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Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405
Notification of payment publication
In Execution no.: 207/2021/4549 - commercial execution
Pending before : The Fourth Execution Department No. 186
Execution Subject : Execution of the judgment issued in case No. 2038
/ 2021 performance order, by paying the executed amount of (2632195
dirhams), including fees and expenses.
Claimant: YOUSUF A S ABU RIDEH
His address: Emirates Emirate of Dubai - Al Mamzar - Deira Dubai - Al
Wuheida Street
The Adressee ISHAK ABOUNAJMI as: Enforcee
Subject of Notification: The claimant has instituted the above-mentioned
executive lawsuit against you and obligated you to pay the executed
amount of 2,632195 dirhams to the claimant 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: Shaima Ibrahim Al-Muaini

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

70530

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1160- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. «71/2020/ Real
Estate Summary», by paying the execution amount of (AED 964824), including
the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1
@omalc.ae, Makani 3244594826
Party to be notified
1- Kamal Ahmed Mohammad Qasim Capacity : Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution
case against you ordering you to pay the execution amount of 964824 dirhams
to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall
commence the execution procedures against you in case of non- compliance
with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Aisha Rashid Mohammed Aldhanhani

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008593 - Civil (Partial
To the defendant: Amir Shahzad Noor Shah
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi,
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Amir Shahzad Noor
Shah -Pakistan national, requesting:- Obligate the defendant to pay an amount of (14286.09
dirhams) Fourteen thousand Two hundred and Eighty-Six dirhams and Nine fils, and the legal
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. You are assigned to attend the hearing 14/12/2021 in
front of the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office
No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten
days from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as
a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

عامر علي القرقاوي  /اخلبري املحا�سبي
رقم القيد لدى حماكم دبي 41

Transaction No-MOJAU_2021_0028330
Legal Notice for Payment
The claimant. Al Mariga Star Technical Contracting
The license issued by the department of economic development in Sharjah no. 617788, owned by Finin
Alex, Chosen Address: Al Hamad Lawyers and Legal Consultants, located at Sharjah - Al Majaz 3-Al
Khan St.-Al Mawarid Tower, Second Floor, No. 204- Phone No.: 065549449
Represented by lawyer/ Hamad Al Kawadi according to power of attorney no. MOJAU20210025895
To, The two respondents: 1-Honest Hands Technical Services LLC
Address/ Dubai Emirate - Al Qusais - Industrial Area 5- Makani No.: 4009497602, Phone No.:
042584040, Mobil Phone: 0552236666-0506244840
2- Kalanitval Antoni Jacob - Indian Nationality -Address / Dubai Emirate - Al Qusais - Industrial Area
5 - Makani No.: 4009497602, Phone No.: 042584040, Mobil Phone: 0552236666-0506244840
Subject: Notice of Payment of AED 55,239.70
- Since the two respondents owe the claimant a total amount of AED 55,239.70 (Fifty-Five Thousand
and Two Hundred Thirty Nine Dirhams and Seventy Fills) that is payable from the value of the
commercial transactions between the two parties - Since the claimant requested the two respondents
amicably to pay the above-mentioned amount and they refrained from payment without a right or
legal justification, then, the claimant hereby warn them to pay the due above-mentioned amount to
the claimant within a maximum of five days from its date otherwise it will take all legal procedures
against you. So, We hereby notify you to pay the amount of AED 55,239.70 (Fifty-Five Thousand and
Two Hundred Thirty-Nine Dirhams and Seventy Fills) that is payable by the two respondents within
a maximum of five days from its date otherwise it will take all legal procedures against you to reserve
the legal right of the claimant.
Notary Public

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9542

70392

رقم املحرر 2021/1/227936 :
املنذر � :شركة الدانوب مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليهم � -1 :شركة �آدمز للمقاوالت �ش.ذ.م.م
 -2و هارمان جیت �سينغ كمال �سينغ ب�صفته مدير و �شريك
املو�ضوع  :اوال  :املنذرة هي فرع ل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء  ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا
ملزاولة ن�شاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )812123صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ثانيا :املنذر اليها هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء  ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة
ن�شاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )٥٣٦٦٢٥صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي.
ثالثا  :بتاريخ  2020/10/3حرر املنذر �إليه الثاين من ح�ساب املنذر اليها االوىل لدى م�صرف االمارات اال�سالمي ل�صالح املنذرة
ال�شيك رقم ( )000084وقيمته 50,400,00درهم (خم�سون الفا واربعمائة درهم).
رابعا  :وعند تقدمي املنذرة ال�شيك للبنك لل�صرف ارتد ال�شيكات دون �صرف ب�سبب عدم كفاية الر�صيد ،ومل تقم املنذر �إليها بالوفاء
بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية .لذلك  ،فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم للوفاء بقيمة ال�شيك �سالفة الذكر
البالغة قيمته  50,400,00درهم (خم�سون الفا و اربعمائة درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمها هذا الإنذار حتت طائلة
اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9558

70545

املنذرة  /امل�شاريع الأملانية اخلليجية املحددودة ذ م م  -بوكالة املحامي /يو�سف ح�سني ال�سهالوي
املنذر �إليها  /ور�شة الق�صر للحدادة واللحام ذ م م
رخ�صة اقت�صادية رقم  553109 :دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي
مبوجب الإنذار رقم � 2021/1/211001إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه ومبوجب
هذا الإن��ذار تنبه املنذرة على املنذر �إليها ب�سداد املبالغ امل�ستحقة واملرت�صدة بذمتها وال��واردة ب�صدر هذا
الإن��ذار بقيمة �إجمالية وقدرها  63،950.67دره��م �إم��ارات��ي (ثالثة و�ستون �ألفاً وت�سعمائة وخم�سون
درهماً �إماراتياً و�سيعة و�ستون فل�ساً ال غري) ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن بالن�شر بهذا الإنذار
و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامها ب�سداد املبلغ املذكور �أعاله بالإ�ضافة �إىل
الفائدة القانونية امل�ستحقة عليها من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى متام ال�سداد ،ف�ض ً
ال عن احلجز على
كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�ضافة �إىل حتميلهما م�س�ؤولية التعوي�ض عن
كافة الأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

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

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9554
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
�إخطار عديل بالوفاء
رقم 2021/28330

70533

اخطار قانوين بالتكليف بالوفاء

املنذرة  :هاجرة اقبال میمون ( هندية اجلن�سية )
العنوان  :امارة دبي – �شارع ال�شيخ زايد – القوز ال�صناعية الثالثه – مبنى قرقا�ش بالقرب من تاميز �سكوير
املنذر اليهما  )1( /ال�شاهي ل�صناعة االثاث (ذ  .م  .م)
( )2رفيق اال�سالم كبري احمد (بنجالدي�شي اجلن�سية) العنوان  :امارة ال�شارقة  -منطقة ال�صجعة جتاری – خلف
�شارع االمارات � -شربة  2 + 1ملك مهدي �سليمان العلوي � -صندوق بريد رقم 43767
املو�ضوع  :تنبه املنذرة على املنذر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ و قدرة  360,000درهم (ثالثمائة و �ستون الف
درهم) بدل االيجار يف الفرتة من مایو �سنه  2020و حتی نوفمرب �سنه  2021و ما ي�ستجد منها و حتى االخالء
الفعلى .مع اخالء العقار امل�ؤجر النتهاء عقد االيجار و ت�سليمه للمنذرة خالية مما ي�شغلها و باحلالة التي كان
عليها قبل التعاقد .مع �سداد كافة ما يتعلق بالعقار امل�ؤجر من مياه و كهرباء و �صرف �صحى �أو ال�ضرائب امل�ستحقة
و �أية م�ستحقات و م�صروفات و تقدمی براءة ذمة عن ال�سداد حتى االخالء الفعلى .و ذلك خالل ثالثون يوما من
تاريخ هذا االنذار و نفاذ مفعوله قانونا  ،و يف حاله االخفاق �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية
مع حتمل املنذر اليهما كافة التكاليف و التبعات التي قد ترتتب على هذا االجراء  -و بدون االخالل بهذا االنذار
حتتفظ املنذرة باملالحقة الق�ضائية �ضد املنذر اليهما.

املخطرة :جنمة املريجة للمقاوالت الفنية
رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة رقم  617788ملالكها فيني الك�س
عنوانها املختار /مكتب احلمد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة ال�شارقة .املجاز  3ـ �شارع اخلان  -برج املوارد الطابق الثاين رقم
 - 204رقم الهاتف  ،065549449 /بوكالة املحامي  /حمد القوا�ضي مبوجب وكالة رقم MOJAU20210025895
املخطر �إليهما� - 1 :شركة الأي ��دي الأم�ي�ن��ة للخدمات الفنية ذ.م،م  -ال�ع�ن��وان � /إم �ـ��ارة دب��ي  -الق�صــ�ص ـ �صناعية  ، 5رق�ـ��م مـكـاين /
 ،4009497602هاتف رقم ،042584040 /هاتف متحرك 0506244840 - 0552236666 /
 - 2كاالتينغال انتوين جكوب  -هندي اجلن�سية ،العنوان � /إمـارة دبي  -الق�صي�ص ـ �صـناعية  ، 5رقـم مـكـانـي  ،4009497602 /هاتف
رقم ،042584040 /هـاتف متحرك 0506244840 - 0552236666 /
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  55,239،70درهم،
 وحيث �أنه قد تر�صد للمخطرة بنمة املخطر �إليهما �إجمايل مبلغ 55,239،70درهم ((خم�سة وخم�سني �ألف ومائتني وت�سعة وثالثني درهماو�سبعني فل�سا)) م�ستحق الدفع  ،وذلك املبلغ مرت�صد للمخطرة من قيمة املعامالت التجارية بني الطرفني،
 وحيث �أنه قد طلبت املخطرة من املخطر �إليهما بالطرق الودية �سداد مبلغ الدين املرت�صد يف ذمتهما املذكور اعاله �إال �أنهما امتنعا عن ال�سدادبدون وجه حق �أو مربر م�شروع  ،ومن ثم تكلف املخطرة املخطر �إليهما ب�سرعة �سداد املبلغ املذكور اعاله املرت�صد يف ذمتهما للمخطرة ،خالل
خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضلكم،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�سرعة �سداد مبلغ الـدين البالغ قدره  55,239،70درهم ((خم�سة وخم�سني �ألف ومائتني وت�سعة وثال بعني فل�سا))
املرت�صد للمخطرة بذمـة املخطر �إليهما  ،وذلك خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطرة،
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9543

70392

رقم املحرر 2021/1/227943
املنذر  :مدينة دبي املالحية (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليه  :تكنوماك ال�صالح ال�سفن
ف�أننا نطلب م��ا يلي  :ف�إننا مبوجب ه��ذا االخ�ط��ار ننبه عليكم ب���ض��روره �سداد
بدل االيجار(امل�ستحق عليكم مبوجب عقد االيجار املحرر بينكم وبني موكلتنا
(املنذره) والبالغة  ١٢٣١٤٣درهم وما ي�ستجد من ايجار خالل ثالثني يوما من
تارخ اخطاركم بال�سداد ،و�إال ف�إننا �سنظطر اىل اتخاذ كافه االجراءات القانونيه يف
حقكم من �ضمنها اخالء العني امل�ؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا (املنذرة)
مع ت�ضمينكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

70530

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/679- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 411/2019, by paying the
execution amount of (AED 610291), including the charges and the expenses
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation
Address : Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Syed Jawwad Ahmed Capacity : Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution
case against you ordering you to pay the execution amount of 610291 dirhams to
the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Hajer Mohammed Albloushi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70533

30 November 2021 - Issue No 13405

Tuesday
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�إجتماع خربة
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الثالثاء  30نوفمبر  2021م  -العـدد 13405

Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9544
رقم املحرر 2021/1/171295
املنذر  :مدينة دبي املالحية (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليه  :مقهى بارفية �ش ذ م م
ف�أننا نطلب ما يلي  :ف�إننا مبوجب ه��ذا االخ�ط��ار ننبه عليكم ب�ضروره �سداد بدل
االيجار(امل�ستحق عليكم مبوجب عقد االيجار املحرر بينكم وبني موكلتنا (املنذره).
والبالغة  ٢٣٢٤٥٤درهم وما ي�ستجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تارخ اخطاركم
بال�سداد ,و�إال ف�إننا �سنظطر اىل اتخاذ كافه االجراءات القانونيه يف حقكم من �ضمنها
اخالء العني امل�ؤجرة والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا (املنذرة) مع ت�ضمينكم الر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه..
70392

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405
Notarial Notice by Publication
)No. (9542/2021

70392

Doc. No. 2021/1/227936
The Warner: AL DANUBE BUILDING MATERIALS L.L.C
The warned parties: 1- ADAMS CONTRACTING CO LLC
2- Harman Jeet Singh Kamal Singh as a Manager and Partner
Subject
First: The warner is a branch of a limited liability company located in Dubai practicing the activity
of building materials trading under trade license no. (812123) issued by Department of Economic
Development in Dubai.
Second: The warned party is a limited liability company located in Dubai practicing the activity of
building materials trading under trade license no. (536625) issued by Department of Economic
Development in Dubai.
Third: On 03/10/2020, the second warned party issued cheque no. (000084) in an amount of AED
50,400.00 (fifty thousand and four hundred Dhs only) drawn on the account of the first warned party at
Emirates Islamic Bank in favor of the warner.
Fourth: The cheque was bounced without cashing when it was presented to the bank due to insufficient
funds, and despite the repeated requests to settle the value of such cheque amicably, the warned party
did not pay.
Therefore, The warner serves this notice to the warned parties to instruct them to pay the value of the
cheque amounting AED 50,400 (fifty thousand and four hundred Dhs only) within five days from the
receipt date hereof subject to taking all legal procedures to claim for payment of this debt, relevant
interests and judicial fees.
Notary Public

Public Notice
70533

Publication of a Judgment Notice
Issued by Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In Case No. SHCFICICPL2021/ 0007718payment order
To: The convict: Al Bashara Steel Product Tr LLC, address: 9391179
Muhammad Imtiaz Ghulam Yasin As the signer of cheques and manager of the
company, address: 9391180
We inform you that no date - This court has passed judgment against you in the
above mentioned lawsuit in favor of GULF EXTRUSIONS Company LLC,
as follows:
Judgment - On date: 04/10/2021
After viewing papers
Obliging the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of 1076717.82
dirhams and the legal interest at the rate of 9% from the date of filing the case
until the full payment and obligating them to pay the expenses
A judgment able to appeal within the legal period starting from the day
following its publication.
The judge / Hamid Al-Din Suleiman Khamis
Seal/ Ministry of Justice

Date 30/ 11/ 2021 Issue No : 13405

70522

)Subject : Public Notice in case No. 7668/2021 (Civil Partial-Sharjah
)The Claimant / Sharjah Taxi (L.L.C
Phone: 0547724116- Mr Sami Mohamad AbdelSalam
Email: s.abdelsalam@shitaxi.ae
on her behalf The Case Management System at the Ministry of Justice - Sharjah Department
Phone: 065024199
Email: falshayeb@moj.gov.ae-mebaid@moj.gov.ae
The following is the format of the advertisement for publication that you are required to
publish in both Arabic and English in two widely distributed newspapers and in accordance
with the law, with the expertise provided with a copy of the advertisement. Invitation to attend
)the Charted Accountants meeting in case No. 7668/2021 (Civil Partial Sharjah
Advertised to: Defendant: Nurudeen Ademola Oladejo.
You are invited to attend the Charted Accounts meeting in case No. 7668/2021 (Civil Partial
- Sharjah) by Sharjah Taxi L.L.C before the accounting Expert Mr / Mahmoud Shaaban Saif,
on tuesday 07/12/2021 at 4:00 PM in the expert's office, Address: Sharjah - Khalid Lake
Corniche - after Cornich Hotel Sharjah (formerly Hilton) -Saeed Al Ghafli Tower (B) - Back
Entrance - First Floor - Office No. (102) Hussain Al Shemsi Charted Accountants. Phone No.:
0582375452 - 065582999, Email: Mahmoud.exp20@gmail.com
)Accounting Expert / Mahmoud Shaaban Saif - (Signed
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4549/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2038امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2632195درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يو�سف العبد �سليمان ابو ريدة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املمزر  -ديره  -دبي � -شارع الوحيدة
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سحاق ابو جنمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )2632195درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهم � -1 :شركة تيجان للمقاوالت ذ.م.م  -ب�صفتها �ضامن ملديونية تيجان للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م �أبوظبي -2فوزي بن حمد بن �سامل احلرا�صى  -ب�صفته �ضامن ملديونية تيجان للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م �أبوظبي  -3حممد بن حمد بن �سامل احلرا�صى  -ب�صفتها �ضامن ملديونية تيجان للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م �أبوظبي  -4حمد بن �سامل عي�سى احلرا�صى  -ب�صفتها �ضامن ملديونية تيجان للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م �أبوظبي -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :البنك العربي املتحد
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره
( )15.111.888.79دره��م خم�سة ع�شر مليون ومائة واح��دى ع�شر ال��ف وثماين مائة وثمانية وثمانون
درهم وت�سعة و�سبعون فل�س  -ل�صالح البنك املدعي مع الزامهم باداء فائدة قانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 10:00صباحا
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3474جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )2194219.97درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار
ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه � -1 :سامل وافد �سامل ذروان احلارثي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )2194219.97درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8680/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5422/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )613.066.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور  -ال�صناعية الثانية  -م�ستودع رقم  1ملك �شركة
عوازل الدولية  -القطعة 764-613
املطلوب �إعالنه  -1 :نور اخلالديه للمقاوالت الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )613.066.25دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

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

�إىل املدعي عليهما  -1 :نور ال�شروق الدارة املعار�ض (�سابقا) ا�س كيه واي لتنظيم املعار�ض
وادارتها (حاليا)  -2عزه حممود حممد عطية  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :باباروتي كافيه  -م�ؤ�س�سة فردية
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/3:الزام املدعي
عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )95.000درهم خم�سة وت�سعني الف درهم  -والفائدة
القانونية  %5على مبلغ ك��ل �شيك م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاقه املبني ب��ه وحتى مت��ام ال�سداد ,
والزمتهما بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8827/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/5428امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )538.638درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور -بردبي  -دبي � -شارع ال�صناعية الثانية  -مبنى م�ستودع رقم
 1ملك �شركة عوازل �شقة رقم القطعة 764-613
املطلوب �إعالنهما  -1 :ر�ضوان قمر قمر الزمان  -2عو�ض مبارك للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )538638درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 307/2020/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالعزيز بن ر�شيد بن حممد الر�شيد
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/داماك كري�سنت للعقارات �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )6835930درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8674/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5426/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )68936درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور  -ال�صناعية الثانية  -م�ستودع رقم  1ملك �شركة
عوازل الدولية  -القطعة 764-613
املطلوب �إعالنه  -1 :دوفر جلف لرتكيب املواد العازلة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )68936درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 729/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم من االول اىل اخلام�س بالت�ضامن والتكافل جمتمعني بداد
مبلغا وقدره ( )8.068.355.38درهم مع الفوائد االتفاقية اىل جانب الفائدة القانونية مبعدل � %12سنويا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .
املدعي:بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -بناية بنك ام القيوين  -هاتف رق��م - 043976655:الربيد
االلكرتوينLegal@nbq.ae:
املطلوب �إعالنهم  -1 :رامي�ش ريجومال ادن��اين  -2ريجومال نو تندا�س ان��داين  -3كو�سرتا للدعاية واالعالن
�ش.ذ.م.م  -4مانوج زيجومل ادناين � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم من االول اىل اخلام�س
بالت�ضامن والتكافل جمتمعني بداد مبلغا وقدره ( )8.068.355.38درهم مع الفوائد االتفاقية اىل جانب الفائدة
القانونية مبعدل � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2082/2021/16:جتاري جزئي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/بوينت  2بوينت بي �آر �أو �سهيل جابر  -2ق�صي كرباج � -3سهيل
فريد جابر  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رفعت �س م �أبوكو�ش
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )260125درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3092جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )168540درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :املتحدة اخلليجية لتاجري املعدات ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة � -شارع املجاز  - 3مبنى الغامن لالعمال � -شقة الثالث
 - 308مقابل برتوفاك ا�سفل البنايه مطعم املندي
املطلوب �إعالنه  -1 :الريامي انرتنا�شيونال ا�ستيل تيك ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )168540درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 824/2021/38جتاري م�صارف جزئي

70021

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :موالي غاىل بيلجهاىل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان اك�سرب�س
(ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ()29.916.78
درهم ت�سعه وع�شرون الف وت�سعمائة و�ستة ع�شر درهم وثمانية و�سبعون فل�س  ,ل�صالح املدعية
والزامه بالفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3475/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )2.827.168.35درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري -
بجوار ديره �سيتي �سنرت  -مكاين رقم 3191694239
املطلوب �إعالنه  -1 :ابراهيم �سعد �صالح عباد العامري � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )2827168.35درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4654/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 5258/2020أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )277818.37درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار
ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد حممود �سليمان جمعه البلو�شي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )277818.37دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8677/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5425/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )29679درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور  -ال�صناعية الثانية  -م�ستودع رقم  1ملك �شركة
عوازل الدولية  -القطعة 764-613
املطلوب �إعالنه  -1 :مودرن �سي�ستم لرتكيب املواد العازلة ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )29679درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8679/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5423/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )75.527درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عوازل الدولية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور  -ال�صناعية الثانية  -م�ستودع رقم  1ملك �شركة
عوازل الدولية  -القطعة  - 764-613وميثله:خلود �سعيد علي �سعيد �آل علي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة جرينادا ملواد البناء ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )75.527درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ ( )285.308.91الف درهم مائتان وخم�سة وثمانون الفا
وثالثمائة وثمانية درهم و  91فل�س  -والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ  2021/4/21حتى ال�سداد بواقع � %9سنويا
حتى ال�سداد.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي  -بناية بنك دبي التجاري  -بالقرب من ديرة �سيتي �سنرت
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :رونالد نافيتا�س جوزيف فران�سي�س � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/14:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بنك دبي التجاري ���ش.م.ع ال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )248.691.94درهم مائتان وثمانية
واربعون الف و�ستمائة وواحد وت�سعون درهم واربعة ت�سعون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من اليوم التايل لتاريخ
املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/5/25وحتى ال�سداد التام وبامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8223/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي
70197

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70392

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70197

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :با�صدار االمر بالزام املعرو�ض �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا لطالبة االمر مبلغ
وق��دره ( )32.000دره��م اثنني وثالثون الف دره��م اماراتي قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمتهما بناء على الفواتري
وك�شف احل�ساب واوام��ر ال�شراء وا�شعارات الت�سليم بخالف  %12الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري
وحتى ال�سداد التام .
املدعي:ايبكو للزيوت  -فرع � -شركة ايبكو للم�شاريع ذ.م.م
عنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اينوك مكتب  3ملك �شركة
برتول االمارات  -رقم مكاين - 1482076985:هاتف0566749977:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عو�ض حممد العولقي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/27:بالزام املدعي
عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )32.000درهم اثنان وثالثون درهم  ,والفائدة القانونية  %5على مبلغ كل
فاتورة من تاريخ ا�ستحقاقه املبني بها وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7354/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية
70021

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6709/2021/60:امر اداء

70021

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة با�صدار االم��ر ب��ال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )45000درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:حممود مالك ان�س عبد احلميد اجلندي
ع �ن��وان��ه:االم��ارات  -دب��ي  -منطقة الق�صي�ص � � -ش��ارع دم���ش��ق ب�ن��اي��ة � - 29شقة  305الرقم
املكاين - 3794798773:الهاتف املتحرك0529893010:
الربيد االلكرتوينmohamadmansoor1991@icloud.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :ه�شام علي علي عطيه � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/9/9:
 الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )45000درهم والفائدة القانونية بواقع  %5منتاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت طلب النفاذ املعجل .ولكم احلق
يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي
70197

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5866/2021/60:امر اداء

70197

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 240/2021/84تنفيذ احكام املركز املايل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 7009/2021/60امر �أداء

70021

حمكمة التنفيذ
70021

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإعالن � :شركة االطمئنان التجاريه ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :روكز جورج حبيقه � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :العامل التقليدي للعباية �ش.ذ.م.م  -2عبد املجيد باليات ابوبكر حاجي -
�صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/10/18الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا
للمدعية مبلغا وقدره ( )10.630درهم ع�شرة االف و�ستمائة وثالثون درهما والفائدة القانونية
بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك على حدا وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,وتنوه
املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7355/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  6644/2021/60امر اداء

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 39/2021/87جتاري م�صارف كلي

حماكم دبي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :عماد ف�ؤاد �سليم عازر  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (حاليا) �شركة امريكان اك�سرب�س
(ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ()12.662.99
درهم عن البطاقة االوىل ومبلغ وقدره ( )10.206.31درهم عن البطاقة الثانية ومبلغ وقدره
( )31.039.91درهم عن البطاقة الثالثة ل�صالح املدعية  ,والزامه بالفائدة القانونية بواقع %12
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار امر ب�صفه م�ستعجلة بالزام املطلوب �ضدها بان تدفع لطالبة الأمر قيمة
ال�شيك املرجتع مبلغ وق��دره ( )24.192دره��م اربعة وع�شرين الف ومائة واثنان وت�سعون دره��م) مع الفائدة
القانونية  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك بتاريخ 2019/10/8:حتى ال�سداد التام والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة
 .املدعي:االوج لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -را���س اخل��ور ال�صناعية الثانية  -دب��ي  -مبنى م�ستودع  1ملك م�ؤ�س�سة دبي
العقاريه
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�صخر للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/1:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية قيمة ال�شيكات الواردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ( )24.192درهم والفائدة القانونية
بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف  2021/8/29وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت املحكمة
مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائيةالتجارية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5690/2021/60:امر اداء

رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 871/2021/38جتاري م�صارف جزئي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3966/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلاديه ع�شر رقم 156
مو�ضوع ال��دع��وى  :ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )61.807.19ال��ف دره��م واح��د و�ستون الفا
وثمامنائة و�سبعة دره��م و  19فل�سا  -والفوائد القانونية التاخريية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف
 2019/10/6حتى ال�سداد التام .
املدعي:دياري للخدمات الفنية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الثنية االوىل  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى هوم تو هوم � -شقة  - 101الرب�شاء
هايت�س (تيكوم)
املطلوب �إعالنه  -1 :كيو بي جي للخدمات �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش�.ش.و (حاليا) كيو بي جي للخدمات -
م�ؤ�س�سة فردية (�سابقا)� -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ()61.807.19
الف درهم واحد و�ستون الفا وثمامنائة و�سبعة درهم و  19فل�سا  -والفوائد القانونية التاخريية بواقع � %5سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق يف  2019/10/6حتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة
� 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6395/2021/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهم امر االداء بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل بان ي�ؤدوا لطالبة امر االداء مبلغ وقدره
( )331.592.47درهم ثالثمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة واثنني وت�سعون درهم و�سبعة واربعون فل�س  -والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ ال�سداد الفعلي مع �شمول القرار بالنفاذ املعجل عمال باحكام امل��ادة  67من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية مع الزام املطلوب �ضدهم امر االداء بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:ادفان�سد بزن�س كون�سبت �أي بي �سي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع امل�ستقبل  -مبنى ابراج رجال االعمال ا�سبكت تاور � -شقة 3401
املطلوب �إعالنهم � -1 :أنيل جون مايالداث مايالداث فارجي�س جونى � -2شوبا انرتيرز �ش.ذ.م.م � -3سبي�ستيان انتونى بيالى �أنتونى
بيالى � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/10:بالزام املدعي عليها االوىل �شوبا
انرتيرز �ش.ذ.م.م بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )331.592.47درهم ثالثمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة واثنني وت�سعون
درهم و�سبعة واربعون فل�س  -مع الفائدة القانونية  %5من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك على حدا  2021وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان الثابت بالرخ�صة التجارية
للمدعي عليها االوىل ان املدير هو�شا �شيكانتا اندرابا غري خمت�صم يف االم��ر وان املدعي عليهما الثاين والثالث غري ثابت انهما
خمولني بالتوقيع ف�ضال عن ان الثابت من مذكرة البنك ان التوقيع غري مطابق ومن ثم رف�ضت املحكمة الزامهما كما ان طلب �شمول
االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/598عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد انور فريوز  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف الدعوى املذكورة
اعاله بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )683.343درهم �ستمائة
ثالثة وثالثون الف وثالثمائة ثالثة واربعون درهم  -والفائدة القانونية عنه بواقع
� %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2421/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )317.428درهم ثالثة مائة و�سبعة ع�شر �ألف
واربعمائة وثمانية وع�شرون درهما والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد باال�ضافة اىل
التعوي�ض اجل��ار لل�ضرر مببلغ ( )50.000دره��م ون��دب خبري هند�سي وال��زام املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات واتعاب
املحاماة.
املدعي:ن�سيم املدينة ل�صناعة الأ�شغال املعدنية وميثلها قانونا:عمر را�شد عبيد �سعيد اجلروان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي � -شارع اخلبي�صي  -مبنى البحري واملزروعي � - 535شقة االول
 10.11خلف معر�ض هيونداي لل�سيارات  -وميثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي
املطلوب �إعالنه  -1 :جيانغ�سو جينغتيان للمقاوالت البناء ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ن�سيم املدينة ل�صناعة الأ�شغال املعدنية  -وميثلها قانونا:عمر را�شد عبيد �سعيد اجلروان بالزام ال�شركة املدعي عليها ان
ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )289.001.50درهم مائتان وت�سعة وثمانون الف وواحد درهم وخم�سون فل�سا  -م�ضافا اليه
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2021/6/20وحتى متام ال�سداد والزمت
املدعي عليها بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4321/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )218365درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة .
املدعي:ميزان اويل �ش.م.ح  -ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي  -اخل�ي��ران  -ب�ن��اي��ة ��س�ك��اي ب�ي��زن�ي����س ��س�ن�تر  -دور امل �ي��زان�ين  -م�ك�ت��ب M28
هاتف - 042515900:فاك�س - 04215912:الهاتف املتحرك0509394393:
املطلوب �إعالنه � -1 :أبواخلري لال�ستثمار وامل�شاريع التجارية �ش.ذ.م.م � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )218365درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/12/7
ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6764/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4260/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )277.697.78درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه :مكتب/ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن بامارة دبي -
دي��رة � -شارع بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفنيو  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم  - 707هاتف042950010:
 فاك�س042950080:املطلوب �إعالنه  -1 :موزة عبداهلل غلوم عي�سى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )277697.78درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة با�ست�صدار امر اداء بالزام امل�ستدعي �ضدها ب�سداد مبلغ وقدره ()1.050.000
درهم مليون وخم�سون الف درهم ل�صالح امل�ستدعي مع الفائدة القانونية  %12حتى تاريخ ال�سداد .
املدعي:مهدي �صفت اله رجبى
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع  - 104مبنى بناية بو�شقر اجلديده � -شقة
 - 104وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :عرفان فيتا العاملية للتجاره العامة ���ش.ذ.م.م وميثلها قانونا�/شم�سعلى حممد علي
حتربى � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/11/1:بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )1.050.000درهم مليون وخم�سون الف درهم والفائدة القانونية
 %5من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  2021/7/11وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ
الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  869/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/523عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )536987.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة خا�صة (حاليا) � -شركة البدر اال�سالمي للتمويل
�ش.م.خ (�سابقا)
عنوانه:مكتب/ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن بامارة دبي  -ديرة � -شارع
بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفنيو  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم  - 707ه��ات��ف - 042950010:ف��اك����س- 042950080:
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجد الوار العريدي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )536987.2درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بي �إت�ش لو�ساطة الت�أمني �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هايدي هاين م�صطفى عبد املطلب
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )41196درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ايه ايه بي خلدمات ادارة امل�شاريع  -2زيف كريت�شيف�سكي -
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نور الدين مو�سي ر�شيد حتاملة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )838271.30درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رويف توين تاورز ليمتد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماجد �أحمد عبداهلل امل�صلي العو�ضي
ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ 2021/11/24:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1136324.05درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار هي:
 ) S1+S2+S3+S4+S5+ 1708 -1مببنى  Rufi Twin Tower Bمبنطقة احلبيه
الرابعة  -رق��م االر���ض  ) S1+S3+S4+ 1804+1108 -2 - 10مببنى Rufi Twin
 Tower Aمبنطقة احلبيه الرابعة  -رقم االر�ض  - 10والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا
ملقت�ضيات قانون االجراءات املدنية.

حماكم دبي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1160/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/71عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )964824درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين- 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :كمال احمد حممد قا�سم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )964824درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6385/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2245/2021أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )215957.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه :ام��ارة دب��ي  -بردبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دب��ي التجاري  -بجوار ديره
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :جايا�سانكار فا�سوديفان �سافيرتي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )215957.25دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70545

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

اعالن بالن�شر
 5519/2020/209تنفيذ عمايل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :مدر�سة العامل اجلديد اخلا�صة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )2824404درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/12/05ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

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

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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن -:ال�سيد/اتوبوراتو ماتيو توما�س  -اجلن�سية :الهند
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/توما�س فارجی�س اتوبوراتو ماتیو توما�س  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(�صوفيا للكهربائيات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( ،)624946تعديالت �أخرى  -:اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1154/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  590/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1742523درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوق احلكم.
طالب التنفيذ  :عو�ض بن حممد بن فرج باخمالف
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع  - 57مبنى مبنى بو �شقر ب � -شقة  - 108بجوار
حمطة مرتو جيجيكو  -وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنهما  -1 :تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد � -2شون للو�ساطة العقارية ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1742523.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/3099أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )222866.01درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ايه تي اي انرتنا�شيونال ملواد البناء �ش.ذ.م.م � -سابقا  -امل�ؤ�س�سة العربية الفنية ملواد
البناء
عنوانه :االمارات امارة دبي  -ديرة � -شارع �صالح الدين � -شارع رقم  - 25مبنى امل�ؤ�س�سة العربية الفنية
ملواد البناء
املطلوب �إعالنهما � -1 :سامي فوزات الكا�شى  -2مل�سة اخريه للخدمات الفنية ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )222866.01درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أنه كل من .1 :ال�سيد :حمدان �سامل �سعيد حلوكه مظاوى  -اجلن�سية :الإمارات
العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%13من كامل ح�صته البالغة ( )%67وذلك �إىل ال�سيد:
زين العابدين عبدالنبی  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،و يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%54من كامل ح�صته
البالغة ( )%67وذلك �إىل ال�سيدة  :كوهينور بيكم قطب الدين  -اجلن�سية :بنغالدي�ش .2 ،ال�سيد� :ساجد
الرحمن جميب الرحمن  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%21من كامل ح�صته
البالغة ( )%33وذلك �إىل ال�سيدة :كوهينور بيكم قطب الدين  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه
(�شم�س الطالع خلدمات ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )761172ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى -:تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) �إىل
(وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
تنازل /بيع

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6889/2021/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املقدم �ضدهما االمر ب�سداد مبلغ ( )304.400.00درهم ثالثمائة واربعة االف
واربعمائة درهم  -مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ املبني على ال�شيكات وحتى متام ال�سداد مع
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة /3التكرم با�صدار �أمر مبنع مدير املطلوب �ضده الثاين املدعو/بانكاج كومار
موتياين ا�شوك كومار موتياين  -هندي اجلن�سية ب�صفته مديرا ل�شركة (فود بازار �سوبرماركت �ش.ذ.م.م) كما ثابت
بالرخ�صة التجارية للمطلوب �ضدها االمر  /4الزام املقدم �ضدهما امر االداء بالر�سوم وامل�صاريف املحاماة .
املدعي:هميان لتجارة ال�سلع باجلملة
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة بور�سعيد � -شارع االحتاد  -بناية بزن�س افنيو الطابق الثامن مكتب رقم - 809
خلف معر�ض �سيارات ني�سان  -رقم مكاين3250094543:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ف��ود ب��ازار �سوبرماركت � ��ش.ذ.م.م  -2بانكاج كومار موتياين ا�شوك كومار موتياين -
�صفتهما :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/11/1:اوال بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )304.400.00دره��م ثالثمائة واربعة االف واربعمائة دره��م والفائدة
القانونية  %5على مبلغ كل �شيك من تاريخ ا�ستحقاقه املبني به وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل بال كفالة  -ثانيا:مبنع املدعي عليه الثاين من ال�سفر.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1133/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/324عقاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )16884400درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يوجي �ساكاى
عنوانه:امارة دبي  -منطقة ديرة  -بور�سعيد � -شارع �آل مكتوم  -برج امل�سعود  - 2الطابق
 - 7مكتب رقم 702
املطلوب �إعالنه  -1 :تي ات�ش او �إي للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )16884400دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4058/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خالد ال �سامل ملقاوالت البناء  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبده وحيد عبداحلفيظ �سامل
وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )20145درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
تنازل /بيع

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

حماكم دبياالبتدائية
70197

�إىل املدعي عليه  -1 :ارتور هيالريو راجنيل
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ارجن �شاراندا�س خاترى
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/23:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )250000درهم فقط مبلغ وقدره (مائتني وخم�سني الف درهم) والفوائد بواقع %5
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 4358/2021/16جتاري جزئي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
تنازل /بيع

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70197

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

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن بالن�شر
 6189/2021/60امر �أداء

70197

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن بالن�شر
 5847/2021/209تنفيذ عمايل

70530

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 411/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()610291
درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي  -منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف- 0504643947:
بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:هاتف042595777
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :سيد جواد احمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )610291درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 8672/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  679/2021/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي االبتدائية

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 665/2016/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30

70530

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70533

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6967/2021/60:امر اداء

70533

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6880/2021/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة با�صدار االم��ر ب��ال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )65000دره��م مع الفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي�:إميان �آل علي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع ال�شيخ را�شد  -مبنى القرهود �ستار � -شقة
 - 216امام م�ست�شفى القرهود اخلا�ص
املطلوب �إعالنه  -1 :قطب الدين احمد حميد الدين احمد � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/28:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )65.000درهم خم�سة و�ستني الف درهم والفائدة القانونية  %5اعتبارا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2021/10/25وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :تريوفات فيتيل كونهي مون حممد  -اجلن�سية:
الهند ،يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�صتها البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد:
�شمري �أركات كوروبات  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (خمزن �شاهنواز) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )1925ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13405بتاريخ 2021/11/30
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :انت�صار احمد عبداهلل علي  -اجلن�سية  :اليمن ،ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :عبداهلل �أحمد حممد
عبداهلل الزرعوين  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (كال�سيك
لال�ست�شارات الهند�سية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )216935ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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�صحة وتغذية

Tuesday

من املعروف �أنه ال يوجد عالج للخرف حتى الآن ،لكن الأبحاث املتزايدة
ت�ساعد على تقدمي فهم �أف�ضل للحالة وما قد ي�سببها ،وكيف ميكن تقليل
خطر الإ�صابة بها.
ويعد العمر �أكرب "عامل خطر" للخرف ،ومع ذلك ،قد يلعب النظام الغذائي
�أي�ضا دورا رئي�سيا يف تدهور الدماغ ،وبالتايل ،ف�إن اختيارات منط احلياة
ال�صحية قد يكون لها ت�أثري كبري على درء خطر الإ�صابة بهذه احلالة ،مبا
يف ذلك النظام الغذائي ومدى الن�شاط.
اختيار منط احلياة ال�صحية قد يكون لها ت�أثري كبري على �صحتك

حمية غذائية ميكنها تقليل خماطر الإ�صابة باخلرف
�أثبتت درا�سات عديدة �أن نظام "مايند" الغذائي ،الذي بزيت الزيتون.
يجمع بني جوانب من حمية البحر الأبي�ض املتو�سط وبالإ�ضافة �إىل تقليل كمية الزبدة التي تتناولها �إىل
والنهج الغذائية لوقف ارتفاع �ضغط الدم (� ،)DASHأقل من ملعقة كبرية� ،أو 14غ يوميا ،ف�إن نظام "مايند"
الغذائي يقرتح �أي�ضا تقليل تناول هذه الأطعمة:
يبطئ تدهور الدماغ املرتبط بالعمر.
وي��رك��ز ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ع �ل��ى ت �ن��اول الأطعمة
الطبيعية والنباتية وغ�ير امل�صنعة ،م��ع تقليل تناول  -الوجبات املقلية �أو الوجبات ال�سريعة (�أقل من
مرة يف الأ�سبوع)
امللح.
ووفقا لنظام "مايند" الغذائي ،ف��إن تناول ما ال يزيد  -اجلنب (�أقل من مرة يف الأ�سبوع)
عن ملعقة كبرية من الزبدة �أو ال�سمن النباتي يوميا  -اللحوم احلمراء (�أقل من �أربع مرات يف الأ�سبوع)
 امل �ع �ج �ن��ات واحل �ل ��وي ��ات (�أق � ��ل م ��ن خ�م����س م� ��رات يفميكن �أن يقلل من خطر الإ�صابة باخلرف.
وال�سبب يف �أن نظام "مايند" الغذائي يو�صي بتقليل الأ�سبوع)
تناول الزبدة هو �أن الزبدة حتتوي على ن�سبة عالية من
ما هي الأطعمة التي يجب �أن تقدمها لنظامك
الدهون امل�شبعة.
ويدعم نظام "مايند" الغذائي زيت الزيتون بدال من الغذائي؟
�أو��ص��ت ك��ل م��ن م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية وجمعية
ذلك،
لأنه دهون �أحادية غري م�شبعة ،ولها الف�ضل يف حت�سني �أل��زه��امي��ر يف امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ب��ات�ب��اع ن �ظ��ام "مايند"
ال�غ��ذائ��ي لتقليل خماطر الإ��ص��اب��ة ب�ألزهامير و�أي�ضا
وظائف الأوعية الدموية وتقليل االلتهاب.
و�إذا كنت ت�ستخدم الزبدة للطهي ،فحاول ا�ستبدالها �أمرا�ض القلب.

وت �� �ش�ترك �أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب واخل � ��رف يف ال �ع��دي��د من
عوامل اخلطر ،مبا يف ذلك ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول
وال�سمنة ،لذلك ميكن �أن ي�ساعد هذا النظام الغذائي يف
تقليل خطر الإ�صابة ب�أي من احلالتني.
ووفقا خلطة النظام الغذائي ،فهذه هي الأطعمة التي
يجب �أن تتناولها بانتظام من �أج��ل �صحة وظائف املخ
والقلب:
 زيت الزيتون احلبوب الكاملة (مثل الكينوا) اخل�ضار الورقية اخل�ضراء (مثل ال�سبانخ وامللفوفواللفت مرة واحدة على الأقل يوميا)
 �أي خ�ضروات (كل يوم) املك�سرات (كل يوم) الفول والعد�س (ثالث مرات على الأقل يف الأ�سبوع). التوت (مثل الفراولة والعنب الربي). الدجاج �أو الديك الرومي (مرتني فقط يف الأ�سبوع). الأ�سماك (وخا�صة الأ�سماك الزيتية الغنية ب�أوميغا 3مثل ال�سلمون والرجنة)

بكترييا الأمعاء ميكن �أن تغذي منو
�أورام �سرطان الربو�ستات وت�سمح لها مبقاومة العالج
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن بكترييا الأمعاء ال�شائعة ميكن �أن تغذي منو الأورام لدى مر�ضى �سرطان الربو�ستات وت�سمح لهم
بالتهرب من �آثار العالج.
وع��ادة م��ا يُعالج �سرطان الربو�ستات بالعالج الهرموين ،واملعهد ال�ف�ي��درايل ال�سوي�سري للتكنولوجيا ،عينات من
وال��ذي يعمل ع��ن طريق تثبيط هرمونات ال��ذك��ورة ،التي الفئران واملر�ضى للتحقق من دور بكترييا الأمعاء يف منو
ت���س�م��ى الأن� ��دروج �ي�ن .ل�ك��ن ف��ري�ق��ا م��ن ال�ع�ل�م��اء وج ��د �أن �سرطان الربو�ستاتا وتطوره.
وتعد بكترييا الأم �ع��اء ج��زءا م��ن امليكروبيوم لدينا ،وهي
انخفا�ض م�ستويات الأندروجني
جمموعة م��ن ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة الدقيقة
مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل تو�سع
بكترييا الأمعاء ،والتي قد
"ت�ستحوذ'' على �إنتاج
الهرمون.
وح ��ددت الدرا�سة،
ال� � �ت � ��ي �أج � � ��راه � � ��ا
م� �ع� �ه ��د �أب � �ح� ��اث
ال � �� � �س� ��رط� ��ان يف
لندن" ،ب�صمات
جر ثو مية "
ق � � ��د ت� ��� �س ��اع ��د
يف حت � � ��دي � � ��د
املر�ضى الذين
�سي�صبحو ن
م � � � �ق � � ��اوم � �ي ��ن
للعالج.
واقرتح الفريق
�أن ه � � � � � ��ؤالء
امل��ر� �ض��ى ميكن
�أن ي�ستفيدوا
من ا�سرتاتيجيات
ال � � �ت � � �ع� � ��ام� � ��ل م ��ع
ميكروبيوم �أمعائهم.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن
�أن يخ�ضع ال��رج��ال لعملية
زرع ال �ب�راز �أو ي ��أم��ل الباحثون
يف �إن � �ت� ��اج م �� �ش ��روب زب � � ��ادي غني
بالبكترييا املفيدة.
وا�ستخدم فريق العلماء من معهد
�أب� �ح ��اث ال �� �س��رط��ان ب �ل �ن��دن ومعهد
�أبحاث الأورام يف بيلينزونا ب�سوي�سرا

ال �ت��ي تعي�ش ع ��ادة يف اجل���س��م ،وع� ��ادة م��ا ت �ك��ون ذات قيمة
للإن�سان من خالل امل�ساعدة على اله�ضم .ومع ذلك ،ميكن
لل�سرطان والأمرا�ض الأخرى �أن تدمر هذا التوازن املفيد،
على �سبيل املثال ،من خالل تعزيز
ان�ت���ش��ار ب�ك�ت�يري��ا الأمعاء
وت� ��� �ش� �ج� �ي� �ع� �ه ��ا على
�إط �ل�اق ال���س�م��وم �أو
اجلزيئات الأخرى
ال � � � �ت� � � ��ي ت � � ��ؤث� � ��ر
ع� �ل ��ى اخل�ل�اي ��ا
ال�سرطانية.
و�أو�ضح امل�ؤلف
ال � ��رئ � �ي � �� � �س � ��ي
ل � � �ل� � ��درا� � � �س� � ��ة
و�أ�� �س� �ت ��اذ طب
ال � �� � �س� ��رط� ��ان
ا لتجر يبي ،
ي � � ��وه � � ��ان دي
بونو" :تك�شف
ال �ن �ت��ائ��ج التي
تو�صلنا �إليها
�أن ب��دء العالج
ال� � � �ه � � ��رم � � ��وين
ل � � � �� � � � �س � � ��رط � � ��ان
ال �ب ��رو� � � �س � � �ت� � ��ات
ي � �ط � �ل� ��ق ال � � ��زن � � ��اد
ل �ب �ك �ت�يري��ا الأم� �ع ��اء
ل �ب��دء �إن �ت��اج هرمونات
الأندروجني" .وميكن
لهذا الأن��دروج�ين �أن يحافظ
ع �ل��ى من ��و � �س��رط��ان الربو�ستات
وي��دف��ع مقاومة ال�ع�لاج ال�ه��رم��وين ،ما
ي�ؤدي �إىل تدهور نتائج بقاء الرجال.
ووجد العلماء �أن التخل�ص من بكترييا الأمعاء يف
الفئران امل�صابة ب�سرطان الربو�ستات يبطئ منو الورم

وي�ؤخر ظهور مقاومة الهرمونات.
ووج��دوا �أي�ضا �أن زرع الرباز من الفئران امل�صابة ب�سرطان
الربو�ستات امل�ق��اوم للهرمونات يف الفئران ذات م�ستويات
�شجع
الأندروجني املنخف�ضة ،التي مل تطور مقاومة بعدّ ،
منو الورم.
و�أظهر العلماء �أن بكترييا الأمعاء يف الفئران كانت قادرة
على �إنتاج هرمونات الأندروجني من جزيئات ال�سالئف.
و�أ�شار الربوفي�سور دي بونو �إىل �أنه يف حني �أن هناك حاجة
�إىل مزيد من البحث ،ف�إن هذا االكت�شاف ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
عالجات جديدة تتعامل مع بكترييا الأمعاء لتعمل ل�صالح
املر�ضى.
وميكن �أن ي�أخذ هذا �شكل م�شروب زبادي مع بكترييا حية
ال تنتج هرمونات تغذي ال�سرطان� ،أو زرع ب��راز يف اجلهاز
اله�ضمي للمري�ض من �شخ�ص �آخر م�صاب ببكترييا �أمعاء
خمتلفة.

وق��ال الربوفي�سور كري�ستيان هيلني ،الرئي�س التنفيذي
ملعهد �أب �ح��اث ال�سرطان يف ل�ن��دن�" :إن ت��أث�ير ميكروبيوم
الأم�ع��اء على ال�سرطان هو جم��ال علمي جديد رائ��ع بد�أنا
للتو يف فهمه.
ه��ذه النتائج امل�ث�يرة ه��ي �أول م��ا يك�شف ال�ن�ق��اب ع��ن �آلية
ميكن من خاللها مليكروبيوم الأمعاء �أن يدفع منو �سرطان
الربو�ستات ومقاومة العالج الهرموين.
و�أ�ضاف�" :إن فهم مدى �شيوع البكترييا اجليدة يف القناة
اله�ضمية،
وال�ت��ي تلعب دورا حيويا يف احل�ف��اظ على �صحتنا ،ميكن
�أن تتداخل مع التمثيل الغذائي للهرمونات لدى الرجال
امل�صابني ب�سرطان الربو�ستات ،وميكن �أن ي�ساعدنا يف و�ضع
ا�سرتاتيجيات عالجية جديدة .و�أنا �أتطلع �إىل امل�ضي قدما
يف ه��ذا البحث ،ون��أم��ل �أن حت��دث ا�سرتاتيجيات التالعب
بامليكروبيوم فرقا حقيقيا للمر�ضى".
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ي�شارك النجم ال�سوري حممد حداقي يف عملينْ جديد ْين هما اجلزء الثالث من (حارة القبة) ،وهو م�سل�سل �سوري
حملي ،ويف عمل عربي م�شرتك بعنوان (ب�ستان ال�شرق) ،وهو عمل كوميدي ي�ضم ممثلني من غالبية الدول العربية.
حداقي ،وخالل هذا احلوار ،ر�أى �أن (هناك بع�ض املمثلني ي�ستحقون الأماكن العالية التي و�صلوا �إليها والبع�ض ال َآخر
ال ي�ستحقونها) ،م�ستدرك ًا �أن مثل هذه الأمور حت�صل يف كل دول العامل ،ويوجد دائم ًا يف الكوالي�س وخلف الكامريات نوع
خمتلف من العمل ،ي�ستطيع البع�ض القيام به والبع�ض ال َآخر ال.
وفيما اعترب �أن العمل ال ُيبنى على �أ�سا�س �أن املمثل �أو املمثلة (ترند) على (ال�سو�شيال ميديا) ،لفت �إىل �أن اختيار
املمثل على �أ�سا�س �شكله لي�س خط�أ من الناحية الت�سويقية( ،ولكن يف هذا الزمن� ،أي زمن (ال�سو�شيال ميديا) ،ال �أعرف
�إذا كانت هذه امل�س�ألة مفيدة �أو م�ضرة).
اختيار املمثل على �أ�سا�س �شكله لي�س خط�أ من الناحية الت�سويقية
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حممد حداقي( :ال�سو�شيال ميديا)
مهمة لعر�ض الأفكار التي ن�ؤمن بها
• �إىل جانب اجلزء الثالث من م�سل�سل (ح��ارة القبة)
ت�شارك يف م�سل�سل عربي م�شرتك ،ما تفا�صيله؟
 امل�سل�سل بعنوان (ب�ستان ال�شرق) ،وهو يحكي عن فندقتتواجد فيه جمموعة من الأ�شخا�ص بني عمال ونزالء
من جن�سيات خمتلفة ،وي�شارك يف التمثيل فنانون من
دول عربية عدة كم�صر و�سورية ولبنان واملغرب وتون�س
والأردن.
العمل لي�س �سيا�سياً ،ولكنه يتناول احل��رك��ة ال�سيا�سية
يف ال�شارع العربي بقالب كوميدي ،من خ�لال الإ�ضاءة
ع�ل��ى م���ش��اك��ل ال �ن��ا���س .ال�ن����ص ل�ل��دك�ت��ور مم ��دوح حمادة،
الذي �أ�شرف على ور�شة الكتابة� ،أما الت�صوير فهو حتت
�إدارة املخرج حممد خري العمري .اخللطة بني املمثلني
متجان�سة والتمثيل ُم ْقنِع ،خ�صو�صاً �أن املمثلني اجتمعوا
كثرياً خالل الربوفات التي ا�ستمرت لفرتة طويلة.
• هل ترى �أن الفر�ص متاحة ب�شكل مت�سا ٍو �أمام املمثلني
ال�سوريني الذين يعملون خارج �سورية؟
 كال ،هناك بع�ض املمثلني ي�ستحقون الأماكن العاليةالتي و�صلوا �إليها والبع�ض الآخَ ��ر ال ي�ستحقونها .لكن
مثل هذه الأمور حت�صل يف كل دول العامل ،ويوجد دائماً
يف الكوالي�س وخلف الكامريات نوع خمتلف من العمل،
ي�ستطيع البع�ض القيام به والبع�ض الآخَ ر ال.
ال مي �ك��ن �أن �أح � � �دّد م� ��اذا ي�ح���ص��ل ،وال �أل ��وم
�أ� �ش �خ��ا� �ص �اً يف ذات� �ه ��م ،وال

�أدعي �أن ما يح�صل هو �أمر خاطئ �أم ال ،لأنني ال �أتواجد
يف تلك الأعمال.
ع ��ادة� ،أدخ ��ل �إىل الإن�ت�رن��ت و�أع ��رف �أن ه�ن��اك فيلماً مت
تنفيذه بطريقة معينة ،و�أن امل ُ ْنتِج كانت لديه فكرة معينة
واملُخْ رِج اعتمد منهجاً معيناً ،ولكنني ال �أع��رف كوالي�س
العمل نف�سه.
�إذا
ال �أع � � � � � � � � � � � � � � � ��رف
ك� ��ان يكفيني
�أن �أك � ��ون
ممث ً
ال
جيد اً

�أمام الكامريا �أم �أنه ال يكفي.
• ب��ر�أي��ك ،على �أي �أ�سا�س يتم اختيار املمثل يف بع�ض
الأعمال ،هل على �شكله مث ً
ال؟
 اختيار املمثل على �أ�سا�س �شكله لي�س خط�أ من الناحيةالت�سويقية ،ولكن يف ه��ذا ال��زم��ن� ،أي زم��ن (ال�سو�شيال
ميديا) ،ال �أعرف �إذا كانت هذه امل�س�ألة مفيدة �أو م�ضرة.
يف العامل العربي،
نحن بعيدون عن الر�ؤية الب�صرية الآنية ،لأننا منغلقون
قلي ً
ال على عامل الإن�ترن��ت ،وال توجد لدينا التحديثات
ال��دائ �م��ة ،ل�ك��ن يف اخل ��ارج ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام (ال�سو�شيال
ميديا) بطريقة خمتلفة متاماً.
مث ً
ال�( ،أنطوين) هوبكنز ين�شر عرب ح�سابه على تطبيق
(�إن�ستغرام) معلومة فلكية �أو مقطوعات مو�سيقية،
ويف ال��وق��ت ذات��ه تعر�ض كيم كارد�شيان ��ص��وراً لكالبها
ومالب�سها� ،أي �أن كال النوعني موجودان ،بينما عندنا هذا
املفهوم غائب ،ويوجد مكانه مفهوم عام يقوم على الظهور
عرب (ال�سو�شيال ميديا) بهدف الت�سويق لأنف�سنا.
ويف ر�أيي ال�شخ�صي� ،أن (ال�سو�شيال ميديا) مهمة لعر�ض
الأف�ك��ار التي ن�ؤمن بها� ،سواء من خ�لال ن�شر �أغنية �أو
لوحة فنية �أو مقطوعة مو�سيقية ،ولكن هذا ال يعني �أنني
�أريد تعميم هذا الر�أي ،بل هو جمرد اعتقاد فردي.
يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،يتم الت�سويق ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ل �ف�لان �أو ف�لان��ة لأنهم
ي ��ؤم �ن��ون ب ��أن �ه �م��ا م �� �ص��در للك�سب
املادي.
• وه��ل ه��ذا يعني �أن الفن يف
ال � �ع� ��امل ال� �ع ��رب ��ي ي� �ق ��وم على
العالقات؟
 لطاملا كان الفن يف العاملال� �ع ��رب ��ي ك� ��ذل� ��ك ،وه� ��ذا
الأم � ��ر ل�ي����س جديداً
وهو �سيبقى لفرتة
طويلة ،و�إىل �أن
ن�ق�ت�ن��ع ب�أنه
ي� � � � �ج � � � ��ب
جتهيز

هذه املهنة ب�أف�ضل �شكل ممكن للح�صول عن ُم ْنتَج جيد ه��ذا الأم��ر ال ي�صلح �إنتاجياً ،لأن العمل الفني ال يبنى
ومفيد وم�ؤ ّثر ميكن ت�سويقه،
ب�شكل اعتباطي ،وعلى �أ�سا�س �أن املمثل الفالين �أو املمثلة
متاماً كما يح�صل عند جتهيز �أي م�صنع للح�صول على الفالنية هما (ترند) على (ال�سو�شيال ميديا)،
ُم ْنتَج جيد ميكن ت�سويقه يف الأ�سواق،
ولذا تتم اال�ستعانة بهما يف الأعمال الدرامية ،وكل ذلك
من خالل اال�ستعانة ب�أف�ضل املهند�سني والآالت والعمال من �أجل الك�سب املادي الوفري.
وامليكانيكيني.
• هل لديك ارتباطات فنية جديدة للفرتة املقبلة؟
لذا ،يفرت�ض باملُنتِج �أن ي�ستعني ب�أف�ضل الكتّاب واملُخْ رِجني  -نعم ،هناك حت�ضريات لعمل م�سرحي كان يفرت�ض �أن
واملمثلني،
يكون جاهزاً للعر�ض يف املو�سم امل�سرحي احل��ايل ،ولكن
ال��ذي��ن ميلكون ف�ك��راً مبنياً بطريقة علمية ،بعيداً عن ظ��روف الت�صوير مل ت�سمح بذلك ،لذلك �أرج��أن��اه للعام
امل��راه�ن��ات واال��س�ت�ع��ان��ة بعنا�صر م��ن هنا وه�ن��اك لإمتام املقبل ،على �أن نقوم بالربوفات خالل املو�سم الرم�ضاين
العمل الفني ،من منطلق (بركي بيطلع معنا �شي).
املقبل ومن ثم نقوم بعر�ضه الحقاً.

رمي البارودي ابنة حممود حميدة نرمني الفقى ت�صور دورها فى اجلزء
الثالث من م�سل�سل (�أبو العرو�سة)
و�سو�سن بدر يف (نقل عام)
يوا�صل �صناع م�سل�سل (نقل عام) ت�صوير م�شاهد العمل
على قدم و�ساق� ،سع ًيا لإنهاء كافة م�شاهده خالل الفرتة
املقبلة.
و�أ�شارت م�صادر�أنه جار تكثيف �ساعات العمل لإنهاء �أكرب
ق��در ممكن من امل�شاهد ،لالنتهاء منه قبل مطلع العام
املقبل ،متهيدًا لعر�ضه مبو�سم ال�شتاء ،م�ؤكدة �أن الفنانة
رمي البارودي تظهر بدور االبنة الكربى للفنان حممود
حميدة والفنانة �سو�سن بدر �ضمن الأحدث ولديها �شقيها
فقط ،بينما لديها �أخوة ولكن من �أم �أخرى.
امل�سل�سل ت��دور �أح��داث��ه يف  30حلقة ح��ول عائلة حممود
حميدة وزوج�ت��ه �سو�سن ب��در و�أبنائهما ،وعائلة حميدة
الثانية مع دينا و�أبنائهما.
وي�سجل العمل التعاون الثاين بني حممود حميدة واملنتج
رميون مقار وحممد حممود عبد العزيز ،بعدما قدم معه
م�سل�سل (الأب الروحي) اجلزء الأول عام .2017
دور �سو�سن بدر
وجت���س��د �سو�سن ب��در دور زوج ��ة حم�م��ود ح�م�ي��دة للمرة
الثانية بعد م�سل�سل (الأب ال��روح��ي)� ،أم��ا دينا فتتعاون
مع ال�شركة املنتجة للمرة اخلام�سة ،بعدما قدمت معها
م�سل�سالت (ب ��اب اخل �ل��ق) ب�ط��ول��ة حم �م��ود ع�ب��د العزيز
(الطوفان) ع��ام ( ،2017الأب ال��روح��ي) اجل��زء الثاين
ع ��ام  ،2018و(رح �ي ��م) ب�ط��ول��ة ي��ا��س��ر ج�ل�ال ال ��ذي مت
عر�ضه يف �شهر رم�ضان عام .2018
يذكر �أن حممود حميدة يعر�ض له حالياً فيلم (العارف)
مع �أحمد عز و�أحمد فهمى و�إخراج �أحمد عالء عرب �إحدى
املن�صات ،وينتظر عر�ض فيلمني جديدين خالل الفرتة
املقبلة وهما (ريت�سا) مب�شاركة �أحمد الفي�شاوي� ،أمري
امل�صري ،عائ�شة بن �أحمد مي الغيطي ،ك��ارول�ين عزمي
و�إخراج �أحمد ي�سرى ،و(الكاهن) الذي ي�شارك يف بطولته
درة ،اياد ن�صار ،ح�سني فهمي ،فتحي عبد الوهاب ،جمال
�سليمان و�إخراج عثمان �أبو لني.

ب� ��د�أت ال�ف�ن��ان��ة ن��رم�ين ال �ف �ق��ى ،ت���ص��وي��ر دوره ��ا
يف اجل��زء ال�ث��ال��ث م��ن م�سل�سل "�أبو العرو�سة"
وت�ستكمل ن��رم�ين ال�ف�ق��ى ال� ��دور ال ��ذي قدمته
خ�لال اجلزءين الأول وال�ث��اين ،حيث تقدم دور
زوج��ة و�أم تعاين م��ن م�شاكل دائ�م��ة م��ع زوجها
وتربطها ع�لاق��ة �أ��س��ري��ة بعائلة (الأ� �س �ت��اذ عبد
احلميد).
وق��ال��ت نرمني الفقى �إن�ه��ا �سعيدة بالعودة �إىل
لوكي�شن ت�صوير امل�سل�سل م��رة �أخ ��رى ،خا�صة
و�أن �ه��ا ت�ع�ت�بر امل�سل�سل م��ن �أه ��م الأع �م��ال التي
ت�شارك فيها كما �أن كوالي�سه تت�سم باملحبة واملرح
بني �أبطاله.
وبد�أ فريق عمل م�سل�سل "�أبو العرو�سة" ت�صوير

�أول م���ش��اه��د اجل ��زء ال�ث��ال��ث الأ� �س �ب��وع املا�ضى� ،أح �م��د � �ص �ي��ام�� ،ص�ف��اء ال �ط��وخ��ي ،حم�م��د حامت،
ريا مع اجلمهور �أثناء �أماين كمال ،ديانا ه�شام ،وكارولني عزمي ،كوكى
والعمل قد حقق ً
جناحا كب ً
ع��ر���ض اجل��ز�أي��ن املا�ضيني ،حيث مت تقدميهما جم��دى ،نان�سى ��ص�لاح ،ن��دا ع��ادل ،وكتبه هاين
على �شا�شة قناة  ،dmcوي�ت��وىل اخ��راج اجلزء كمال ،و�إخراج كمال من�صور.
الثالث هانى كمال الذى يكتب العمل �أي�ضاً و من
املقرر عر�ضه عرب �إحدى �شا�شات ال�شركة املتحدة �أحداث م�سل�سل ابو العرو�سة
ودارت �أحداث اجلزء الأول والثانى من امل�سل�سل
بداية العام اجلديد .
حول امل�شكالت داخل الأ�سرة امل�صرية بني الآباء
والأب � �ن ��اء ،ن �ظ � ًرا الخ �ت�ل�اف الأج� �ي ��ال والتطور
�أبطال م�سل�سل ابو العرو�سة
م�سل�سل "�أبو العرو�سة" اجلزء الأول والثانى قام الكبري الذى طر�أ على املجتمع ،ويركز امل�سل�سل
ببطولته �سيد رجب� ،سو�سن بدر ،مدحت �صالح ،على الطبقة الو�سطى والتحوالت التى �أ�صابتها،
نرمني الفقي ،رانيا فريد �شوقى ،خالد كمال ،و�شخ�صية امل��وظ��ف امل���ص��رى وك�ي��ف ت�غ�يرت فى
م�ي��دو ع ��ادل ،والء ال���ش��ري��ف ،حم�م��ود حجازي ،الفرتة الأخرية.
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طبيب يتحدث عن تطعيم احلوامل واملر�ضعات

قال كبري الأطباء يف م�ست�شفى "فيالتوف" الـ15
التابع لإدارة ال�صحة يف مو�سكو ،فالريي فيكوركو،
�إن��ه ال يو�صي ب ��أن تتلقى الن�ساء املر�ضعات لقاحا
��ض��د "كوفيد –  ،"19ول�ك��ن �أث �ن��اء احل�م��ل ميكن
تطعيمهن.
جاء ذلك على ل�سانه يف مقابلة �أجرتها معه يوم 21
�أكتوبر �إذاعة "�أ�صداء مو�سكو" الرو�سية حيث �أجاب
عن �س�ؤال موجه �إليه عما �إذا كانت الر�ضاعة مانعا
لتلقي لقاح �ضد فريو�س كورونا.
"و�أو�ضح قائال  ":ال ميكنني قول �أي �شيء ب�ش�أن
احل �م��ل ،ول �ك��ن ه �ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ال��درا� �س��ات ،مبا
يف ذل ��ك ب �ح��وث ع�ل�م�ي��ة رو� �س �ي��ة ،ت�ف�ي��د ب ��أن��ه ميكن

ا�ستخدام التطعيم �أثناء احلمل ،وفيما يتعلق بفرتة
الر�ضاعة ،ف�إنني ال �أو�صي املر�ضعات بتلقي لقاح".
و�أ�� �ش ��ار يف ال��وق��ت ذات� ��ه �إىل �أن ال �ن �� �س��اء احلوامل
امل�صابات بفريو�س كورونا اخلطري للغاية ب��د�أن يف
دخول م�ست�شفى الوالدة وهن ال يتحملن يف حقيقة
الأمر امل�س�ؤوليه عن �أنف�سهن فح�سب بل وعن الطفل
�أي�ضا ،وغالبا ما يكون لدى الأطفال املولودين لدى
�أم�ه��ات م�صابات بفريو�س ك��ورون��ا اختبار �سلبي لـ
"بي �سي �إر" (اختبار وجود فريو�س كورونا) ،ولكن
�إذا ك��ان االخ�ت�ب��ار اي�ج��اب�ي��ا ،ف�ه��ذا ي��دل على �إ�صابة
الطفل بـ"كوفيد –  ،"19فيتم نقله �إىل م�ست�شفى
الأطفال.

اخرتاق ال�سرطان مع اكت�شاف
طريقة ثورية لعالج املر�ضى!

القرفة والتعلم

ك�شفت درا�سة علمية حديثة �أ�شرف عليها باحثون �أمريكيون� ،أن تناول
القرفة قد ي�ؤدى �إىل حت�سني القدرة على التعلم.
ووفقًا لنتائج الدرا�سة اجلديدة �أو�ضح الباحثون �أن القرفة من �أف�ضل
ال�ت��واب��ل على الإط�ل�اق لأن�ه��ا غنية مب���ض��ادات الأك���س��دة ال�ت��ي حتمى من
�أمرا�ض املخ.
ووجدت الدرا�سة التي �أجراها العلماء الأمريكيون من جامعة را�ش على
الفئران �أن القرفة تعزز القدرة على التعلم ،وهذا من �ش�أنه �أن يكون واحدا
من �أ�سلم و�أ�سهل املناهج لتحويل الأ�شخا�ص غري القابلة للتعلم لآخرين
قادرين على التعلم.
و�أ��ض��اف الباحثون �أن القرفة تتحول �إىل بنزوات ال�صوديوم ،وه��ى مادة
كيميائية ت�ستخدم يف العقاقري املعاجلة لتلف الدماغ ،وهذا بدوره يح�سن
الذاكرة والتعلم.

ـ �أين ُولد �أول رئي�س م�صري اللواء حممد جنيب؟
ُولد يف مدينة اخلرطوم.

ـ من هو �أمري البيان؟
�شكيب �أر�سالن.

ـ ما هو معنى كلمة البتول يف اللغة العربية؟
العذراء.

ـ ما هو �أغلى معدن من حيث ال�سعر يف العامل؟
معدن الراديوم.

ـ ما �أطول نهر موجود يف العامل؟
نهر النيل يف قارة �إفريقيا.

القرود تقفر على �أحد املنظمني �أثناء تناول الفاكهة خالل مهرجان القرود ال�سنوي ،الذي ا�ست�ؤنف بعد
توقف دام عامني ب�سبب جائحة  ، COVID-19يف مقاطعة لوبوري  ،تايالند .رويرتز

حقق باحثون اخرتاقا هاما بعد �أن اكت�شفوا طريقة ثورية لعالج �سرطان
الثدي عندما ينت�شر �إىل الدماغ.
ولأول مرة يف العامل ،ميكن �أن توفر الطريقة اجلديدة �أ�سلوبا غري جراحي
لفتح ح��دود الدماغ م�ؤقتا لل�سماح ل�ل�أدوي��ة امل�ضادة لل��أورام با�ستهداف
ال�سرطان .ويحمي الدماغ طبقة من اخلاليا املتخ�ص�صة ت�سمى احلاجز
الدموي الدماغي ،وي�سمح للمواد الالزمة مثل الأك�سجني وال�سكر مع
احلفاظ على املواد ال�سامة .ولكن الآن ،متكن العلماء من ا�ستخدام تقنية
امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية املتقدمة لفتح احلاجز ال��دم��وي الدماغي ب�شكل
م�ؤقت وغري جراحي يف املر�ضى امل�صابني ب�سرطان الثدي الذي انت�شر يف
�أدمغتهم.
و�شملت الدرا�سة �أربع ن�ساء م�صابات ب�سرطان الثدي الإيجابي HER2
الذي انت�شر �إىل الدماغ.
ويف ��س��رط��ان��ات ال �ث��دي �إي�ج��اب�ي��ة  ،HER2حت�م��ل اخل�لاي��ا ال�سرطانية
بروتينا ( )HER2يجعلها تنمو .ولكن بع�ض الأدوية مثل ترا�ستوزوماب
( )Herceptinت�ساعد يف ا�ستهداف هذا الربوتني.
وم��ن خ�لال فتح ح��دود ال��دم��اغ م�ؤقتا ،ك��ان  Herceptinق��ادرا على
ا�ستهداف �أورام دماغ املري�ض.
وبا�ستخدام املوجات فوق ال�صوتية مب�ساعدة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي،
�إذا ظهر احل��اج��ز ال��دم��وي ال��دم��اغ��ي كغالف بال�ستيكي ،ق��ال الباحثون
�إن التقنية "تفكك" هذا الغالف البال�ستيكي يف �أماكن معينة مما مينح
الدواء منفذا للدخول �إىل الدماغ.
وقال الباحثون �إن ميناء الدخول تغلق يف غ�ضون � 24ساعة .وكانت هناك
دالئ��ل على �أن ه��ذه التقنية ت��زي��د م��ن كمية ال ��دواء ال�ت��ي ت�صل �إىل ورم
الدماغ.
ولكن وفقا للباحثني ،ف ��إن النتائج �أول�ي��ة وال متثل �سوى "�إثبات �صحة
مفهوم".
وقال الدكتور نري ليب�سمان ،كبري الباحثني يف الدرا�سة وجراح الأع�صاب
يف مركز  Sunnybrookللعلوم ال�صحية يف تورنتو" :نحن يف املرحلة
الأوىل ،ونثبت �أن هذا ممكن و�آمن" .لكن الباحثني قالوا �إن كمية �صغرية
ن�سبيا من عقار  Herceptinميكنها اخرتاق الدماغ.
و�أ�ضاف ليب�سمان �أن الهدف النهائي هو معرفة ما �إذا كانت هذه التقنية
حت�سن ال�سيطرة طويلة املدى على منو ورم الدماغ ،وميكن �أن ت�ساعد يف
�إطالة معدالت البقاء على قيد احلياة.
وقال الدكتور ت�شارلز �شابريو ،الأ�ستاذ وطبيب الأورام يف كلية الطب يف
�إيكان ،ماونت �سيناي يف نيويورك� ،إن ع��ددا من تركيبات الأدوي��ة ،مبا يف
ذل��ك عقار  ،Herceptinلها "ن�شاط" �ضد �أورام امل��خ ل��دى مر�ضى
�سرطان الثدي الإيجابي .HER2
وقال �إنه عندما انت�شر ال�سرطان �إىل املخ ،ف�إن احلاجز الدموي الدماغي
"يت�شو�ش" بالفعل.
و ُن�شرت النتائج يف � 13أكتوبر يف جملة Science Translational
.Medicine

• دودة الأر�ض لي�س لها عيون.
• ت�ستطيع البومة �أن تدير ر�أ�سها ب�شكل دائري.
• الري�سوع ( يرقانة الفرا�شة ) لها  1.300ع�ضلة يف ج�سمها.
• �إن (الزايتول) مادة �سكرية ت�ستخرج من التني و الفراولة و ال ت�سبب الت�سو�س
• منتج (الع�سل) ال يتعفن مهما طال به الزمن لأن به مادة م�ضادة للتعفن
• تبلغ ن�سبة املاء يف الع�سل الطبيعي 22%
• الأفعى ال �أ�ضرا�س لها.
• يتطلب �سلق بي�ضة النعامة (تزن كيلو ون�صف الكيلو) من الوقت مائة دقيقة.
• الهيكل العظمي للأ�سماك غ�ضرويف بالكامل.
• �سكر اخل�شب له نف�س مميزات ال�سكر العادي  ،مع �أنه لي�س له نف�س الطعم .
• عندما يتعفن البي�ض ي�صبح حمتواه من الزالل الأبي�ض �أكرث ميوعة.
• ت�سمع �أنثى اجلندب بقوائمها.
• ي�أكل احللزون �أوراق ال�شجر عن طريق جر�شها بوا�سطة الل�سان ،وميكن �أن ت�صل �أ�سنان احللزون �إىل
� 25.000سن
• الفئران ال ت�ستطيع التقي�ؤ.

نكران اجلميل
كان لأم ح�سان ثالثة اوالد اكربهم ح�سان وابنة واحدة ا�سمها هدي وكان ر�أ�سها �صلب اليقتنع بغري االوالد
واالوالد فقط فدائما ما تقول ان الربكة يف الولد اما البنت فهي للبيت فقط ،عندما تويف زوجها ظنت ان
اوالده��ا �سيعنونها االانها وج��دت العك�س فقد قبع الكبري ح�سان خلف زوجته ي�أمتر امرها ويخاف غ�ضبها
ون�سي غ�ضب امه وغ�ضب ربه ،اما الأو�سط فكان يبحث عن النقود اينما كانت ليكنزها ،هو يدعي الفقر حتي
التطالبه امه مبا تعي�ش منه واال�صغر كان يحب ان ياخذ فقط لكنه اليعطي فكيف ان ذهب المه اال تطالبه
بنفقة ..ح�سنا ليبقي بعيدا يف املدينة حيث ال ت�ستطيع الو�صول اليه .مل يبقي غري هدي وهي متو�سطة العمر
لكن لال�سف مل تدعها امها تتعلم اال قليال تقر�أ وتكتب بدون ان ت�ستكمل تعليمها لكن ذكائها منت قدراتها
الثقافية بالكتب التي جتدها عند اقاربها فتلتهمها حتي تعلمت منها الكثري ..ومع عمرها الب�سيط كانت
متلك موهبتني حياكة املالب�س وتربية االران��ب .نعم االران��ب كانت تع�شق ذل��ك احليوان الوديع فملئت به
حظريتها ال�صغرية وعندما بد�أت تتكاثر� ،ضعتهما يف غرف البيت الفارغة وملا كان اخوتها قد رحلوا خوفا من
م�سئولية رعاية امها فهي ت�ضع يف غرفهم االرانب التي تاتي لها بفائدة اكرث مما ياتي بها اخواتها ومع االيام
كانت ت�سهر علي ماكينة احلياكة ت�صنع اجمل املالب�س ملن حولها مقابل املال وتعتني ب�صغارها ونظافتها حتي
ا�صبحت واكانها تاجرة ياتي اليها النا�س من كل مكان لي�شرتون االرانب وتراقب ا�سعار ال�سوق وتعرف متي
تتوقف عن البيع ومتي تبيع هكذا علمتها االيام ان لكل �شئ �سبب.
يف احد االيام دخلت هي علي امها وقد كانت تختم �صالتها ف�سمعتها تدعو لها باخلري والعافية وال�سرت وان
اليريها اهلل �شرا يف اوالده��ا وال مينحها �أوالدا ناكرين للجميل مثلما فعل معها ثم بكت بكاء حارا فاقرتبت
منها ابنتها لتقول اهلل �ساترنا وال ينق�صنا �شيء فلما البكاء فقالت االم ابكي علي اوالدي فانا اخاف ان يعطيهم
اهلل اوالدا يفعلون بهم ما فعلوه بي اخاف من عقاب اهلل لهم ولكن يكفيني اين مل اق�صر معهم يف �شئ وعندما
االقي ربي �ساكون را�ضية عنهم و�سا�ساحمهم من االن .عا�شت ام ح�سان كثريا يف رعاية زوج ابنتها الذي عو�ضها
حنان �أوالدها ولو مل متت منذ فرتة لر�أت �أوالدها الثالثة يدفعون الثمن مع �أوالدهم هو اق�سي و�أغلظ منهم
قلوبا وال يعرفون رحمة وال �شفقة تركوا �آباءهم يت�سولون وهم يعي�شون يف النعيم ..والأيام تدور.

