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حتليل اللعاب الب�شري  يك�شف اأ�شرار ال�شيخوخة
هذه  ال�شخوخة،  ملرحلة  و�شولك  على  دليال  �شتكون  اللعاب  مكونات 
اليابان  م��ن  ب��اح��ث��ون  اأج���رى  بعدما  حقيقيا،  اأم���را  ب��ات��ت  الفر�شية 

حتليالت للعاب الب�شري، ك�شفت بدورها حقائق علمية مثرية.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث��ون حت��ل��ي��ال ���ش��ام��ال ل��الأي�����ش��ات ال��ت��ي ي��ت��ك��ون منها 
من  طواعية  عليها  احل�شول  مت  عينات  با�شتخدام  الب�شري،  اللعاب 
جمموعتني من الأفراد، املجموعة الأوىل: ترتاوح اأعمار اأفرادها بني 
27 و33 عاما، واملجموعة الثانية: ترتاوح اأعمار الأفراد فيها بني 72 
بدورية  درا�شة جديدة  التحليالت يف  نتائج هذه  ون�شرت  عاما،  و80 
"�شاينتيفيك ريبورت�س". يقول العلماء اإنه مل ي�شبق درا�شة التغريات 
التي حتدث يف اللعاب يف حالت التقدم يف العمر، لكن التحاليل اأثبتت 

اأن كميات بع�س امل�شتقلبات مرتبطة بال�شعف واخلرف.
 "0 "جي  وح��دة اخلاليا  الباحثون من  الدرا�شة اجلديدة، حدد  ويف 
99 م�شتقلبا  ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا   اأوك���ي���ن���اوا يف ج��ام��ع��ة  مب��ع��ه��د 
امل�شتقلبات خمتلفة  21 من هذه  اللعاب، وكانت كميات  داخل عينات 
بني املجموعتني. وامل�شتقلبات هي املنتجات الو�شيطة اأو النهائية من 
تكون  اأن  ميكن  اأج�شامنا،  داخ��ل  حتدث  التي  الكيميائية  التفاعالت 
مرتبطة بالطاقة، واله�شم، والنمو، و�شحة اخللية، واأكرث من ذلك.

ويقول الربوفي�شور ميت�شوهريو ياناجيدا الذي يقود فريق البحث: 
وجتعل  بال�شيخوخة،  املرتبطة  احلالت  بني  من  واخلرف،  "الوهن 

احلياة اليومية للمر�شى �شعبة للغاية".

نتائج م�شجعة لعالج اأكرث �شرطانات العني �شيوعا
اأ���ش��ك��ال ���ش��رط��ان ال��ع��ني �شيوعاً لدى  اأك���رث  اأظ��ه��ر ع��الج ج��دي��د �شد 
يتوىل  كوري" ال��ذي  "معهد  اأعلن  ما  وفق  م�شجعة،  نتائج  البالغني 

معاجلة نحو ثلثي الإ�شابات اجلديدة بهذا ال�شرطان يف فرن�شا.
الكبد(  يف  )غالًبا  نقائل  �شكل  على  العنبي  امليالنيني  ال��ورم  وينت�شر 
لدى واحد من كل ثالثة مر�شى. ويبلغ عدد الإ�شابات به يف فرن�شا 

ما بني 500 و600 �شنوياً.
ولحظ "معهد كوري" اأن اأي عالج فاعل حقاً لهذه النقائل مل يكن 
متوافراً اإىل اليوم. اإل اأن درا�شة �شريرية بّينت للمرة الأوىل فاعلية 
يتعلق  م��ا  "تيبنتافو�شب"، يف  ه��و  املناعي  ال��ع��الج  م��ن  ج��زيء جديد 

ببقاء امل�شابني بهذا ال�شرطان على قيد احلياة.
اأوف ميدي�شني" اخلمي�س نتائج  اإنغلند جورنال  "نيو  ون�شرت جملة 
املرحلة الثالثة والأخرية من الدرا�شة التي تولت تن�شيقها يف فرن�شا 
اخت�شا�شية الأورام الطبية يف "معهد كوري" �شويف ببرينو نيومان.

73 يف املئة  اأن  378 مري�شاً  اأجريت على  وتبني من الدرا�شة التي 
ممن تلقوا "تيبنتافو�س" بقوا على قيد احلياة ملدة عام واحد، يف حني 

بلغت الن�شبة 59 يف املئة لدى املر�شى الآخرين.

اإ�شابة كورونا اخلفيفة ت�شرب الدماغ
خل�شت درا�شة علمية جديدة اإىل اأن الإ�شابة مبر�س "كوفيد 19-" 
الذي ي�شببه فريو�س كورونا، تت�شبت باآثار �شلبية على الدماغ، حتى 

واإن كانت الإ�شابة خفيفة.
اإن���ه مت  �شيان�س" العلمي  "ليف  م��وق��ع  ن�شر  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت 
مراجعة بيانات اأكرث من 45 األف �شخ�س م�شجلة يف البنك احليوي 
الربيطاين، مبا يف يف ذلك بيانات ت�شوير الدماغ، وتعود ن�شبة كبرية 

من هذه البيانات اإىل فرتة ما قبل اجلائحة.
وعمل الباحثون على حتليل هذه ال�شور، كما حللوا ال�شور اخلا�شة 
من  مزيد  اإج��راء  منهم  وطلبوا  ك��ورون��ا،  بفريو�س  امل�شابني  باأولئك 

فحو�س الدماغ.
وبعد ذلك، قارن الباحثون بني امل�شابني بكورونا مع الذين مل ي�شابوا 
العوامل  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  الدماغ،  �شور  حيث  من  بالفريو�س، 

الأخرى مثل العمر واجلن�س وغريهما.
وخل�س الباحثون اإىل وجود اختالفات كبرية يف املادة الرمادية، التي 
تتكون من اأج�شام اخلاليا الع�شبية التي تعالج املعلومات يف الدماغ، 

بني اأولئك امل�شابني بكورونا وبني الذين مل ي�شبوا به.
امل�شابني  لدى  تقل�شت  الرمادية  امل��ادة  اأن�شجة  �شماكة  اأن  واأو�شحوا 
بكورونا. ومن النتائج املثرية يف الدرا�شة، اأن الذين يعانون من اإ�شابة 
اأو حتى الب�شيطة التي ل تتطلب دخول امل�شت�شفى،  كورونا ال�شديدة 

عانوا من نف�س عار�س فقدان �شمك اأن�شجة املادة الرمادية.
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ل�شبب خطري.. �شحب اأكرث 
من 3 ماليني و�شادة لالأطفال 
و�شادة  م��الي��ني   3 م��ن  اأك���رث  �شحب  "بوبي" الأم��ريك��ي��ة  �شركة  اأعلنت 
ا�شرتخاء حلديثي الولدة، بعد اأن مت ربط املنتج بثماين حالت اختناق 

للر�شع.
ونقل موقع "بزفيد نيوز" عن "بوبي" قولها اأول اأول اأم�س اخلمي�س، اإن 
 Original" قرار ال�شحب ينطبق على جميع طرازات ال�شركة، وهي
 Preferred Newborn"و  "Newborn Lounger
 Pottery Barn Kids Boppy"و  "Lounger

."Newborn Lounger
من جهتها، قالت جلنة �شالمة املنتجات ال�شتهالكية يف اأمريكا: "ورد 
جانبهم  اأو  ظهرهم  على  و�شعوا  اأن  بعد  بالختناق  اأ�شيبوا  الر�شع  اأن 

على و�شادة ال�شتلقاء، ثم وجدوا على بطونهم".
 2015 دي�شمرب  املبلغ عنها حدثت بني  الوفيات  اأن  اللجنة  واأو�شحت 

ويونيو 2020.
الطفل  دع��م  "و�شادة  اأن���ه  اأ���ش��ا���س  على  ال�شهري  املنتج  ت�شويق  وي��ج��ري 

الوحيدة امل�شممة ب�شكل فريد، والتي متنح الراحة لطفلك".
الوليات  الإن��رتن��ت يف  وع��رب  املتاجر  "بوبي" تباع يف  ط���رازات  وك��ان��ت 

املتحدة وكندا، منذ يناير 2004 اإىل غاية  الأربعاء املا�شي

الأمري اأندرو يقر 
بتبلغه بدعوى بحقه 

اأن����درو امل��الح��ق ق�شائيا يف  اأق���ر الأم���ري 
نيويورك بتهمة العتداء اجلن�شي، باأنه 
حم���ور م�����ش��ار ق�����ش��ائ��ي ر���ش��م��ي يف اإط���ار 
من�شوبة  جن�شية  جرائم  ب�شاأن  التحقيق 
الأم���ريك���ي جيفري  امل����ايل  اخل��ب��ري  اإىل 
بح�شب  ال�شجن،  يف  ت��ويف  ال��ذي  اإب�شتني 

وثيقة ق�شائية اأمريكية.
للغاية  امل���ح���رج���ة  ال��ق�����ش��ي��ة  ه�����ذه  ويف 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وجهت  ل��ل��ع��ائ��ل��ة 
ام������راأة اأم���ريك���ي���ة ات���ه���ام���ات ع��ل��ن��ي��ة اإىل 
الثانية  اإليزابيث  للملكة  ال��ث��اين  الب��ن 
ع��ل��ي��ه��ا. ويف مطلع  ج��ن�����ش��ي��ا  ب���الع���ت���داء 
ال�شهر الفائت، اأقامت هذه املراأة وا�شمها 
اأم��ام حمكمة  دع��وى  فريجينيا جوفري 
وقائع  خلفية  على  الفدرالية  مانهاتن 
ح�شلت قبل اأكرث من عقدين حني كانت 

ل تزال قا�شرة.
التا�شع من  امل��وؤرخ��ة يف  ال��دع��وى  وه���ذه 
اآب-اأغ�����ش��ط�����س، ���ُش��ل��م��ت ر���ش��م��ي��ا يف 27 
امللكية  ويند�شور  دارة  اإىل  اآب-اأغ�شط�س 
اأن���درو، لكنه ك��ان ينفي  يف غياب الأم��ري 
اإ�شعار ر�شمي  اأي  اأيام ت�شلمه  منذ ع�شرة 

يف هذا الإطار.

اأعرا�ص �شائعة للقلق ُت�شّخ�ص غالبا 
اآخر! اأمر  اأنها  " على  خاطئ  "ب�شكل  �ص 23

م�شغ العلكة بعد اجلراحة 
ميكن اأن ي�شاعد على اله�شم

قد  القلب  جراحة  بعد  العلكة  م�شغ  اأن  اإىل  جديدة  اأمركية  درا�شة  تو�شلت 
ال�شعور  على  امل��ر���ش��ى  ي�شاعد  مم��ا  اله�شمي،  اجل��ه��از  عمل  ب��دء  اإىل  ي���وؤدي 
الذين ل  اأولئك  اأق��رب من  امل�شت�شفى يف وقت  بالتح�شن ورمب��ا اخل��روج من 

مي�شغون العلكة.
وفًقا لباحثني من مركز اآبالند للدرا�شات اجلراحية، يعد م�شغ العلكة بعد 
املر�شى بعد  اجلراحة تدخاًل فعاًل وغري مكلف ي�شاعد على حت�شني �شعور 
لديهم  تتعزز  اأن  امل��رج��ح  فمن  بالتح�شن،  املر�شى  ي�شعر  عندما  اجل��راح��ة. 

املقدرة على التعايف، ويخرجون يف نهاية املطاف ب�شكل اأ�شرع.
وقال الباحث �شريفيان �شبينع: " ميكن ا�شتخدام هذه الطريقة الب�شيطة مع 
جميع املر�شى بعد خ�شوعهم للجراحة، وهو اإجراء اآمن ول ينطوي على اآي 

خماطر حمتملة"
اجلراحة  ملوؤمتر  ع�شرة  الثامنة  ال��دورة  يف  تقدميها  مت  التي  الدرا�شة  اأثناء 
العلكة  القلب،  يف  جراحية  لعملية  خ�شعوا  ا  مري�شً  341 م�شغ  ال�شنوي، 

اخلالية من ال�شكر بعد اجلراحة.
بعد  العلكة  مب�شغ  قاموا  الذين  املر�شى  من  فقط  اثنني  اأن  البحث  ووج��د 
املر�شى  اأظهر  حني  يف  اله�شمي،  اجلهاز  يف  الرتياح  بعدم  �شعروا  اجلراحة 

املتبقون حت�شناً ملحوظاً يف �شحتهم بعد اجلراحة بوقت ق�شري.

اأهمية النوم
لكثريين،  بالن�شبة  كبرية  م�شكلة  النوم  على  القدرة  وعدم 
 Nature and Science ع��ن  ���ش��ادر  لتقرير  وف��ق��اً 
من  وغ��ريه  ل��الأرق  يكون  اأن  ميكن  حيث   ،  of Sleep
الأمد  وطويلة  موؤقتة  ت��اأث��ريات  بالنوم  املتعلقة  امل�شكالت 

على ج�شمك.
جيداً  ال��ن��وم  ل��ع��دم  امل���دى  ق�شرية  الآث����ار  بع�س  وتت�شمن 
زيادة م�شتويات التوتر، وتطور ا�شطرابات مزاجية معينة، 

و�شعف الذاكرة والقدرة الإدراكية.
زيادة  ل���الأرق  امل��دى  املحتملة طويلة  الآث���ار  ت�شمل  ك��ذل��ك، 
الدموية،  والأوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب  ب���اأم���را����س  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 
ومتالزمة التمثيل الغذائي، ومر�س ال�شكري من النوع 2، 

وارتفاع �شغط الدم.

كيف ميكن لل�ساي اأن ي�ساعدك على النوم؟
ثبت اأن ال�شاي عامل مفيد يف تقليل الأرق، وخل�شت اإحدى 
اأن �شرب ال�شاي  اإىل  اأبحاث الطب التكاملي  الدرا�شات من 
الع�شبي با�شتمرار على مدى 4 اأ�شابيع �شاعد يف تقليل �شدة 

اأعرا�س الأرق لدى امل�شاركني.
 Nutrients كما، وجدت درا�شة اأجريت عام 2017 من
تقليل  يف  �شاعد  الكافيني  منخف�س  الأخ�����ش��ر  ال�����ش��اي  اأن 
نوم  اإىل  اأدى  ما  العمر،  منت�شف  يف  البالغني  لدى  التوتر 

اأف�شل ب�شكل عام.
اإىل  الأرج���ح  على  ي��رج��ع  ذل��ك  يف  ال�شبب  اأن  اإىل  وخل�شت 
ال�شاي  يف  امل��وج��ودة   theanine "الثيانني"  م�شتويات 
بقدرته على خف�س  اأميني معروف  الأخ�شر، وهو حم�س 

م�شتويات التوتر.
واأو���ش��ح��ت ال��درا���ش��ة اأن���ه م��ن اأج���ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ال�شاي 

الأخ�شر الذي يح�شن النوم، من املهم اختيار نوع يحتوي 
على م�شتويات منخف�شة من الكافيني.

اأن �شاي  اأي�����ش��اً  امل��ع��روف  ال�شاي الأخ�����ش��ر، م��ن  اإىل ج��ان��ب 
التعليم  ملجلة  وف��ق��اً  ال��ن��وم،  م�شاكل  يف  ي�شاعد  ال��ب��اب��وجن 
يف  البابوجن  �شاي  ي�شاعد  اأن  ميكن  حيث  ال�شحة،  وتعزيز 
حت�شني جودة النوم عن طريق تقليل التوتر، وقد ثبت اأنه 
عوامل  وه��ي  والك��ت��ئ��اب،  القلق  اأع��را���س  تقليل  يف  ي�شاعد 

�شائعة يف ا�شطراب النوم.

اختيار ال�ساي الأن�سب
اأم����ا ال�����ش��يء امل��ه��م ال����ذي ي��ج��ب ت��ذك��ره ع��ن��د اخ��ت��ي��ار �شاي 
وهذا  الكافيني.  خ��ي��ارات  جتنب  هو  النوم  على  مل�شاعدتك 
يعني اأنك �شرتغب يف البتعاد عن ال�شاي الأ�شود مثل �شاي 
"اإيرل غراي" اأو �شاي اأو الإفطار الإجنليزي، بالإ�شافة اإىل 

اأي �شاي اأخ�شر اأو �شاي مات�شا "ما مل يقل الكافيني".

ب�سرى �سارة ملحبي ال�ساي
ت��ب��ني اأن ���ش��رب ك���وب م��ن ال�����ش��اي ي��ع��زز ال���ق���درات العقلية 
ويح�شن الأداء يف املهام الإبداعية، بح�شب ما ن�شرته "ديلي 
 Food Quality نقاًل عن جملة  ميل" الربيطانية، 

.and Preference

التفكري املتقارب
اإ���ش��راف جامعة بكني جت��ارب ملعرفة  باحثون حت��ت  اأج���رى 
الإن�شان  ق��درات  يح�شن  اأن  ميكن  ال�شاي  �شرب  ك��ان  اإذا  ما 
الذي  التفكري  املتقارب، وهو نوع  بالتفكري  لأداء ما ي�شمى 
ا�شتنتاج  ي�شتخدمه حلل امل�شكالت التي ميكن من خاللها 
احلل من خالل تطبيق �شل�شلة من القواعد املحددة جيًدا 

والتفكري املنطقي.

فوائد معرفية و�سحية
اأ�شارت النتائج اإىل اأن �شرب ال�شاي ب�شكل منتظم رمبا ياأتي 
بفوائد معرفية، بالإ�شافة اإىل اأخرى �شحية حمتملة، من 

بينها العي�س لعمر اأطول بدون اأمرا�س.
اأو�شح عامل النف�س يل وانغ، الذي اأجرى الدرا�شة وفريقه 
"ت�شري نتائجنا  البحثي من جامعة بكني بال�شني، قائاًل: 
اإىل اأن ال�شاي ميكن اأن ي�شاعد يف حت�شني الأداء العقلي عند 

مواجهة مهمة �شعبة ب�شكل خا�س".
ا على ال�شتمرار  اأي�شً "ي�شاعد النا�س  اأن امل�شروب  واأ�شافت 

يف "اأداء" هذه املهمة دون تعب".
تكليفهم  مت  م��ت��ط��وع  �شخ�س   100 ال��درا���ش��ة  يف  ���ش��ارك 
وال��ت��ي مت  الأل��غ��از،  اأو ح��ل  الكلمات  رب��ط  باإكمال مهام  اإم��ا 
مع  ال�شعوبة،  من  متفاوتة  بدرجات  واختيارها  حتديدها 
على  الأوىل  ح�شلت  جمموعتني  اإىل  امل�����ش��ارك��ني  تق�شيم 

ال�شاي فيما تناول اأفراد املجموعة الثانية املياه فقط.
وتو�شل الباحثون اإىل وجود �شلة بني تناول ال�شاي وزيادة 
القدرة على حل امل�شكالت امل�شتمر مع انتقال الأ�شخا�س اإىل 
الن�شف الأخري من اختباراتهم - وهي ظاهرة اأطلق عليها 

الباحثون ا�شم "تاأثري الن�شف املنق�شم".

ال�سعادة والهتمام
كما قال الباحثون اإن "امل�شاركني يف جمموعة ال�شاي كانوا 
اأكرث �شعادة واهتماًما باملهمة اأكرث من اأولئك يف جمموعة 
مهمة  عملية  اأهمية  لها  "النتائج  اأن  اإىل  وخل�شوا  املياه". 
اأولئك  اأو  لأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�����ش��ارك��ون يف ال��ع��م��ل الإب���داع���ي 

املعر�شني لالإرهاق "اأثناء اأداء اأعمالهم".

�شبط الآلف من 
زعانف اأ�شماك قر�ص

الكولومبية  ال�����ش��ل��ط��ات  ���ش��ب��ط��ت 
قبل  القر�س  اأ�شماك  زعانف  اآلف 
اإىل  اأن ت�شحن ب�شكل غري قانوين 

هونغ كونغ، كما اأعلن م�شوؤولون.
بوغوتا  ال��ب��ي��ئ��ة يف  وزي����رة  وق��ال��ت 
ال�شلطات  اإن  اأوروت����ي����ا  ك��ارول��ي��ن��ا 
 3493 "�شبطت  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
كيلوغراما  و117  ق��ر���س  زعنفة 
م����ن م���ث���ان���ات اأ�����ش����م����اك ك����ان����ت يف 

طريقها اإىل هونغ كونغ".
وت�شيء هذه ال�شحنة على الطلب 
امل�شتمر على زعانف اأ�شماك القر�س 
ال��زف��اف يف  ت��ق��ّدم يف حفالت  التي 
ويزعم  ال�شينية  املجتمعات  بع�س 
طبية.  خ�����ش��ائ�����س  مت���ل���ك  اأن����ه����ا 
واكت�شفت الزعانف التي ا�شتح�شل 
األف  اإىل   900 ق��راب��ة  م��ن  عليها 
ق��ر���س اجل��م��ع��ة يف خم�شة  ���ش��م��ك��ة 
اأكرث  اإل���دورادو،  �شناديق يف مطار 

مطارات بوغوتا ازدحاما.
التي  الزعانف  اإن  اأوروت��ي��ا  وق��ال��ت 
ثالثة  م����ن  "اأكرث  م����ن  اأزي�����ل�����ت 
قد  ال��ق��ر���س،  اأ���ش��م��اك  اأنواع" م��ن 
خالل  من  عليها  ا�شتح�شل  يكون 
ُمدينة  القانوين"  غري  "ال�شيد 
رجعة  ل  ال���ذي  البيئي  "ال�شرر 
ف��ي��ه ال����ذي حل��ق ب��ال��ن��ظ��ام البيئي 

البحري يف كولومبيا".
ال�شرطة  اأن  امل�����ش��وؤول��ة  واأو���ش��ح��ت 

الوطنية �شتتوىل التحقيق.

ق�شة م�شورة عن 
حياة جيمي كارتر 

م�شورة  ق�شة  اأي����ام  خ���الل  ت�����ش��در 
جديدة عن حياة الرئي�س الأمريكي 
يبلغ  اأن  قبل  كارتر  جيمي  الأ�شبق 
اأول  ال�����ش��اب��ع وال��ت�����ش��ع��ني يف  ع��ام��ه 
اأكتوبر ت�شرين الأول. وبذلك يعترب 
الأ�شبق،  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��رئ��ي�����س 
من  ال��رئ��ا���ش��ة  من�شب  �شغل  ال���ذي 
 ،1981 ع�����ام  اإىل   1977 ع�����ام 
�شل�شلة  اإىل  ي��ن�����ش��م  رم����ز  اأح������دث 
الق�ش�س امل�شورة )بوليتيكال باور( 
"ال�شلطة ال�شيا�شية" التي ت�شدرها 
�شركة تايدال ويف. وي�شرد الكتاب 
عالقة  الأربعاء  يوم  �شُيطرح  الذي 
احل���ب ال��ت��ي ب����داأت ق��ب��ل 75 عاما 
جونيور  ك��ارت��ر  اإي���رل  جيم�س  ب��ني 
وزوج���ت���ه روزال�����ني وك��ذل��ك رحلته 
ورئا�شته  الأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت  اإىل 
ل���ف���رتة واح������دة وذل�����ك م���ن خالل 
جيمينيز.  م���ارت���ن  ل��ل��ف��ن��ان  ر����ش���وم 
الق�شة  كاتب  فريزل  مايكل  وق��ال 
حتظى  الروؤ�شاء  من  "قلة  بيان  يف 
بعد  ال�شحافة  يف  اإيجابية  ب�شرية 
ال��رئ��ا���ش��ة، لكن حياة  ان��ت��ه��اء ف��رتة 
متيزت  الرئا�شة  بعد  كارتر  جيمي 
وبالتفاين  ف���ت���ور  دون  ب���اخل���دم���ة 

للبلد الذي يحبه.

عليك بال�شاي.. فهذا ما �شتعاين 
منه اإن امتنعت عن �شربه

اليوم،  اأوقات  جميع  ويف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�ساي  ُي�ستهلك 
والبع�ض  القهوة،  من  بدًل  ال�سباح  يف  يتناولونه  النا�ض  فبع�ض 
الآخر ي�ستمتع بوقت ال�ساي يف فرتة ما بعد الظهر، وهناك من 

يحب �سربه قبل النوم.
لل�ساي  يكون  اأن  ميكن  �سربه،  وقت  عن  النظر  وبغ�ض 

بال�سرطان،  الإ�سابة  خطر  تقليل  مثل  دائمة  فوائد 
�سحة  حت�سني  وحتى  ال��وزن،  اإنقا�ض  يف  وامل�ساعدة 

قلبك.
ولكن بالن�سبة لأولئك الذين ل ي�سربون ال�ساي 

الذي  اأنه ل ي�ستحق وقتهم، فما  اأو يعتقدون 
يفوتهم اأي�سًا؟

واأحد الآثار اجلانبية الرئي�سية لعدم �سرب 
ال�ساي هو اأنك قد تفوتك فر�سة احل�سول 

الأبحاث  لأن  وذل��ك  اأف�سل،  ن��وم  على 
من  معينة  اأنواعًا  اأن  اإظهار  يف  ت�ستمر 
لها  الكافيني  منخف�ض  الأع�ساب  �ساي 
على  ت�ساعدك  اأن  ميكن  خ�سائ�ض 
اجلودة  وحت�سني  اأ�سرع  ب�سكل  النوم 

 Eat this" العامة للراحة، وفق موقع
."Not that
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

األقى معايل زكي اأنور ن�شيبة امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ، ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، حم��ا���ش��رة ث��ق��اف��ي��ة يف 
يف  مدينة"العني  اأث��ر  ح��ول    ، للكتاب  العني  معر�س 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  الفكري  التكوين 
الثقايف  الربنامج  �شمن  وذل��ك  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

ملعر�س العني للكتاب .
"زايد وال��ع��ني ..اأث���ر  ب��ع��ن��وان  �شهد امل��ح��ا���ش��رة وه���ي  
املكان يف وجدان القائد املوؤ�ش�س" عدد من امل�شوؤولني 

واملثقفني وجمع غفري من جمهور معر�س الكتاب .
لها  ق���دم  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة  يف  ح��دي��ث��ه  معاليه  ا�شتهل 
واأت�شّرُف  " اأع���ت���زُّ  ب��ال��ق��ول   ، ع��ب��ي��د  ع��ل��ي  الإع���الم���ي 
الهام  الثقايف  احل��دث  ه��ذا  يف  اليوم  َمعكْم  بتواجدي 
ال����ذي ُي��ع��ن��ى ب��اأث��ر م��دي��ن��ِة ال��ع��ني يف وج����دان القائد 
�����س،  حمتفيا ب���روؤي���ِة ال�����ش��ي��خ زاي����د رِح��م��ه اهلل   امل��وؤ���شِ
وبرُتاِثِه  الغنّي بالإجنازاِت التي اأذهلِت العامَل باأ�ِشره. 
الثقافة  دائ���رة  اإىل  اجل��زي��ل  بال�شكَر  اأت��وّج��َه  اأن  واأَوّد 
وال�شياحة - اأبوظبي على ا�شت�شافتي يف هذه اجلل�شة 
كافُة  َتفخُر  كلماٍت  ا�شتعر�شنا  "لو  وق��ال   " القيمة. 
بناْء، متكنْي،  تنميْة،  اإجن��ازاٍت،  بوجوِدها مثل:  الأمِم 
تعليٍم وغرُيها الكثري، َلوجدنا اأنها وبب�شاطٍة �شديدٍة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذِن  له  املغفور  م�شريَة  �ُس  ُتلخِّ
العربية  الإم����ارات  دول���ة  موؤ�ش�َس  نهيان،  اآل  �شلطان 
وُمتقّدمًة  ُمتطّورًة  احتاديًة  دولًة  اأق��اَم  الذي  املتحدة، 
بكافِة املقايي�ْس، وقاَد ريادَتها لتحتلَّ مكانًة �شائدًة يف 
ماً يف العامل. ول تكاد ُتذَكر  م�شافِّ الدوِل الأكرَث تقدُّ
العي�ِس،  ورفاهيَة  املُرتفع  الفردي  الدخِل  ذاِت  ال��دوَل 
اإل وتكوُن الإماراَت يف طليَعِتها. كلُّ هذا واأكرْث بف�شِل 
باأن  العميَق  واإمي��اَن��ه  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�شيخ  ج��ه��وِد 
ِل�شعِبِه  واأنَّ  لل�شعوْب  احلقيقيُة  ال���رثوُة  هو  الإن�����ش��اَن 

وبالدِه القدرَة على حتقيِق امل�شتحيالت.
اأن����ور ن�شيبة يف ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل "  وذك����ر م��ع��ايل زك���ي 
عندما نريد الكالم َعن العالقِة احلميمة التي كانت 
تربط ال�شيخ زايد رِحَمُه اهلل مبدينِة العني وباملنطقة 
ال�شرقية من اإمارة  اأبو ظبي، علينا اأن نت�شورها واأن 
ن�شورها على اأنها كانت عالقَة ِع�شٍق و�شغٍف وحمبٍة، 
وكما  التاريخية.  َم�شرَيِته  ُط��واَل  اهلل  رِح��َم��ُه  رافَقتُه 
لكي  ب��ه  اأت��ت  حنون  اأٍُم  برعايِة  �شغريا  ِطفال  ج��اءه��ا 
واحاِتها اخل�شراِء اجلميلة،  والأم���اَن يف  الأم��َن  جتَد 
بقَي على مرِّ ال�شنني، وباُلرغم من م�شاغلِه اجل�شيمة، 
يرَتدُد عليها، ويتغنى مبفاِتنها، ويحِر�ُس على منِوها 
الكرمِي  العي�ِس  م��ع��اي��رِي  اأرق���ى  وت��اأم��نِي  وازده���اِره���ا،  

ل�شكاِنها. 
وا�شتطرد قائال " ِبقدِر اهتماُمه الكبري بتنمية العني 
وتطويِرها، لالنتقاِل بها من ق�شاوِة العي�ِس واحلاجة،  
اإىل م�شاِف املدِن الع�شريِة احلديثة يف زمٍن قيا�شي، 
ح��ِر���َس ���ش��م��ُوُه بنف�ِس ال��وق��ِت اأن حُت��اِف��َظ  امل��دي��ن��ُة يف 
الُعمراِنيِة  خ�����ش��اِئ�����ش��ه��ا   ع��ل��ى  احل�����ش��ري��ِة  تنميِتها 
ال���رُتاث���ي���ة، ب��ح��ي��ث ل ت��رت��ف��ُع ف��ي��ه��ا ن��اط��ح��اُت �شحاٍب  
حتِجُب النظَر عن اأ�شجاِر النخيِل الزاهيِة يف الأُُف��ِق ، 
اأو عن ُكثباِن املدينِة الرملية الذهبية، وعن ت�شاري�َس 

جبل حفيت ال�شاهقة.  
واأ�شاف " حِر�َس كذلك رِحَمه اهلل على ِحمايِة واحاِت 
املتناثرِة،  ُقراها  الأثريَة يف  الرئي�شَة ومواِقَعها  العني 
م��ن ت��داخ��ل ال��ت��و���ش��ِع ال��ع��م��راين احل��ث��ي��ث  داخ���َل تلك 
الرُتاِث  ُمراعاِة  على  احِلر�ُس  هذا  واملواقع.  الواحاِت 
احل�����ش��ري  ب��ُرغ��ِم ���ُش��رع��ِة وت���رية التغيري وال��ن��م��و يف 
الأمم  مبنظمِة  دف��ع  التحتية  والُبنى  امل��راف��ِق  جميع 
ِلدراِج  اليون�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبيِة  املتحدِة 
املدينِة يف التا�شِع وع�شرين من حزيران 2021 على 

لئحِة مواقِع الرُتاِث الإن�شاين العاملي.
َط  وذكر معاليه ان اختياُر مدينِة العنِي، اأتى كما خطَّ
ال�شمو  �شاحُب  نهجِه  على  وا�شتمرَّ  زاي��د،  ال�شيخ  لها 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ، و���ش��اح��ُب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة، 
ممثل احلاكم يف منطقة العني ، حفظهم اهلل جميعا، 
الأهميَة  خا�س  وب�شكٍل  فيها،  الثقافيَة  املواقَع  يَز  لُتمَّ
اجل��ي��ول��وج��ي��َة والأث���ري���َة وال��ت��اري��خ��ي��َة جل��ب��ِل حفيت، 

الواحات،  ومناطق  �شعود،  بنت  وِب��ِدع  هيلي،  وح�شارِة 
التي  والتنوَع  الكماليَة  تعطيها  التي  الأف��الج،  ونظاُم 
النوع يف  ه��ذا  اأخ��رى من  مواقَع  تواِجَدها يف  ُي�شَعب 

العامل. 
واأو�شح اأن ال�شيخ زايد رِحَمه اهلل ، هو اأولَّ من جتوَل يف 
تلك املواقِع وحدد حيثيات مواقِع احل�شارات القدمية 
لبعثاِت الآثار يف خم�شيناِت القرِن املا�شي اأثناَء ِترحاِله 
الدائِم يف �شباه يف كلِّ املناطِق املحيطِة بالواحات، يف 
رحالِته الدوؤوبة لالطالِع على �شئوِن �شعِبِه وللقن�س 
اأتت  التي  اليون�شكو  بعثَة  اأن  واأذك��ُر  وال�شتك�شاف..    
ِلُتقّيَم  وال���رتاث  للثقافة  ظبي  اأب��و  هيئة  م��ن  ب��دع��وة 
م��دي��ن��َة ال��ع��ني ك��م��وق��ٍع م��ر���ش��ٍح ع��ل��ى لئ��ح��ِة اُل����رتاِث 
باأَكمِلها  املدينَة  اأن  اآن��ذاك  امل�شوؤولنَي  اأبلغت  الإن�شاين 

عبارٌة عن ُمتحٍف ح�شاري وثقايف.
ك��م��ا وع��م��َل ال�����ش��ي��خ زاي����د رِح���َم���ُه اهلل وغ��ف��ر ل��ه على 
مثايل،  ترفيٍه  كموِقِع  عاملية  العاٍب  مدينِة  اأوَل  اإن�شاِء 
اأمَر دائرَة  اأثري  واأوَل حديقَة حيوانات، واأوَل ُمتحف 
الثقافة بالإمارة اآنذاك- وكنُت اأعمُل فيها،  بِبناِئِه يف 
" الذي يقُع  العام 1971 هو "متحُف العنِي الوطنيِّ
بالقرِب من قلعِة ال�شيخ �شلطان، وهَو اأقدُم ُمتحٍف يف 
هما  رئي�شيني  ق�شمني  اإىل  ينق�شَم  اأن  واأرادُه  ول��ِة  ال��دَّ
"ق�شُم لآثار" الذي يقدُم للزائِر نبذًة �شاملًة عن عاداِت 
وتقاليِد البالِد، كما يحكي تاريَخ اأوائِل النَّا�ِس الذيَن 
�شكًنوا املنطقِة قبَل اأكرِث من 8000 عام . وِق�ْشٌم اآخٌر 
ملهنِة  النِّفِط، وعر�شاً  قبِل  ما  َحقبِة  تاريَخ  ي�شتعر�ُس 
بالإ�شافِة  اللوؤلوؤِ،  عن  بحًثا  والغو�ِس  مِك،  ال�شَّ �شيِد 

اإىل عر�ٍس لالآلِت املو�شيقيِة وامل�شغولِت الفنيِة. 
اأن تنتهي اعماُل اُلبنى التحتية التي   وذلك كُلُه قبل 

كانت املدينُة باأ�شد احلاجٍة اليها، اميانا منه باأن املرافَق 
الجتماعيَة واحل�شريَة والثقافيَة، التي ُتعنى براحِة 
املواطِن وال��زائ��ر،  وحُت��اِف��ُظ على ال��رثواِت الطبيعية 
الوطن،  ب���رُتاِث  وال��زائ��ر  امل��واط��َن  ��ِرُف  وُت��عَّ والبيئية، 
يِجُب ان تكوَن  اأي�شا يف اعلى مراتِب اولوياتِه. واذكُر 
كيف انَّه كان يحِر�ُس رِحَمُه اهلل منذ �شبعينات القرن 
املا�شي ان ُنرافَق جميَع ُزّواِر الدولِة من امللوِك وروؤ�شاِء 
الُدوِل وِكباِر امل�شوؤولنَي اىل مدينِة العني كجزٍء رئي�س 

من برامِج زياراِتهم الر�شمية.
واكد معاليه ان اهتماُم ال�شيخ زايد رِحَمه اهلل بالزراعِة 
الت�شحِر،  حُم��ارب��ِة  على  ه  وِحر�شُ النخيل،  وب�شجرِة 
وتو�شيِع الُرقِع اخل�شراِء، والعمُل على حتقيِق الأمِن 
اليوَم  اأ�شبحت  البيئة،  على  املحافظِة  م��ع  ال��غ��ذائ��ي، 
جزءا ل يتجزاأ من الذاكرِة ال�شعبية لدولِة الإمارات، 
وهو نهٌج ي�شرُي على ُهداه اجليُل احلايل من قياَدِتنا 

الر�شيدة.   
اأن  اأ�شتطيَع  " ل  ن�شيبة  زك��ي  معايل  ق��ال  اخلتام  ويف 
الفكري  التطوير  يف  العني  اأث��ر  اأنهي مداخلَتي حول 
اإىل احلديِث  اأت��ط��رَق  اأن  دوَن  اهلل  زاي��د رحمه  لل�شيخ 

حول روؤيِته للتعليم.
يخ زايد على نف�شِه عهداً باأْن  لقْد َقطَع املغفوُر لُه ال�شَّ
ِفكِر املغفوِر  يكوَن التعليُم كاملاِء والهواِء، فالتعليُم يف 
لُه ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، كاَن نافذًة وَعَتبًة 
اأ���ش��رَّ على  وال��ِف��ْك��ر، وق��د  ��ق��اف��ِة  ال��ثَّ ِم���ْن عتباِت  ُمهمًة 
ِر،  احَل�شَ اإىل  الّريِف  ِمَن  واملجاينِّ  الإجباريِّ  التَّعليِم 
وا�شتطاَع خالَل 30 عاًما اأْن ميحَو الأميَة بالكامِل يف 

دولِة الإماراِت.
 وكاَن التَّعليُم العايل مِبفهوِمِه احلايلِّ هَو الآخُر ُحُلماً 
بعيَد املناِل، ومْل َيُكْن هناَك خياٌر اأماَم القاِئِد الذي اختاَر 
الُعال طريقاً ومنهجاً لبناِء �شعبِه على اأُ�ُش�ٍس ح�شاريٍة 
َن جامعَة الإماراِت العربيِة املتحدِة،  عريقٍة اإّل اأْن ٌيد�شِّ
ففي �ُشيوِح منطقِة عوِد التوبِة بالعنِي اختار زايٌد تلَك 
البقعَة لأْن تكوَن َمركزاً لالإ�شعاِع احل�شاريِّ والِفكري 
يوؤمُن  كاَن  والعامِل،  بْل  واملنطقِة  الدولِة  �شعيِد  على 
باأنَّ جامعَة الإماراِت �شتكوُن قاطرَة التَّنميِة الب�شريِة 
اأَ   ال�شيُخ زايد   لهذِه اجلامعِة اأ�شباَب  ولِة، وهيَّ يف الدَّ
د ر�شالَتها واأهدافَها بنف�شِه،  النَّجاِح، بْل �َشّرفها باأْن حدَّ
القيَم  اإ�شالميٌة تغر�ُس  اأنَّها جامعٌة عربيٌة  ��َد على  واأكَّ
باِب، وُتك�شبُهم  ُز ثوابَت الأمة، وت�شُقُل قدراِت ال�شَّ وُتعزِّ

مهاراِت الع�شِر، وتوؤهُلُهم خِلدمِة جمتمِعِهم. 
ُخطانا  ي�شدَد  اأن  القدير  العلي  "ندعو  قائال  وختم 
لكي ن�شرَي على نهِج زايد يف مدينة العني ويف جامعِته 
معكم  ُلنكِمَل  بِرئا�شتها  اليوَم  اأت�شرُف  التي  العتيدة 

ر�شالَتُه اخلالدة واأ�شكركم على ح�شِن ال�شتماع " 

••  اأبوظبي-الفجر

اط��ل��ع��ت اإدارة ط���ريان ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اآخ���ر ما 
ت��و���ش��ل��ت اإل���ي���ه ال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بطب 
الن�شخة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  خ����الل  وال��ف�����ش��اء  ال���ط���ريان 
الطبية  اجلمعية  “معر�س  م��ن   91 رق��م  الأمريكية 
“والذي ا�شت�شافته مدينة دينفر يف الوليات املتحدة 

الأمريكية
وت���ع���رف ال���وف���د امل�����ش��ارك ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف 
جم��الت  �شالمة الطريان كما  التقى مع ع��دد كبري 
م��ن ال��وف��ود امل�����ش��ارك��ة والأع�����ش��اء وب��ح��ث �شبل تعزيز 
والف�شاء  ال��ط��ريان  ط��ب  قطاع  يف  امل�شرتك   التعاون 
و�شالمة الطريان.    واأو�شح الرائد طبيب علي �شيف 

طريان  اإدارة  يف  ال��ط��ريان  ط��ب  ف��رع  مدير  الظهوري 
والف�شاء   ال��ط��ريان  اأن جم��ال ط��ب  اأب��وظ��ب��ي   �شرطة 
يحظى باهتمام كبري  من  اجلهات املخت�شة  يف الدولة  
لفتاً  على اأهمية املعر�س  يف تبادل اخلربات وتعزيز 

ال�شراكات الدولية مع الدول العريقة يف هذا املجال.
ال���ط���ريان المريكي  رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ط���ب  اأ�����ش����اد   و 
حتققها  التي  بالنجاحات  ديجون  �شارلز  الربوفي�شور 
دولة الإمارات العربية املتحدة  امل�شتمرة  يف جمال طب 
الطريان وا�شتك�شاف الف�شاء لفتاً  اإىل اأهمية املعر�س 
يف تبادل اخلربات والطالع  على امل�شتجدات  باملجالت 
العلمية  من خالل   الندوات واملوؤمترات يف جمال طب 
الطريان عموماً و �شحة الطيارين والطواقم اجلوية 

على وجه اخل�شو�س.

•• دبي - الفجر

ب�شحة  الوعي  لزيادة  م��ب��ادرات  زليخة  م�شت�شفى  اأطلق   
 29 العاملي" يف  ال��ق��ل��ب  "يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وذل����ك  ال��ق��ل��ب 
على  ال�����ش��وء  لإل���ق���اء  ن�����دوات  ت��ن��ظ��م  ".حيث   ، �شبتمرب 
احل����الت احل��رج��ة وامل��ع��ق��دة وال���ت���ط���ورات ال��ع��الج��ي��ة يف 
جراحة القلب واأمرا�س القلب ،حيث ا�شت�شاف امل�شت�شفى 
املتحدثني  جلنة  �شمن  ليكون  القلب  اأم��را���س  م��وؤمت��ر 
اأمرا�س  اأخ�����ش��ائ��ي   - م��اروث��ان��اي��اج��ام  راج����ان  ال��دك��ت��ور 
ا�شت�شاري   - الديب  فكري  والدكتور   ، التداخلية  القلب 
حممد  يا�شر  والدكتور   ، التداخلية  القلب  اأم��را���س  اأول 
 ، القلب للبالغني والأطفال  ا�شت�شاري جراحة  املني�شي - 
والدكتور حممد اأحمد حلمي - ا�شت�شاري جراحة القلب 
اأمرا�س  اأخ�شائي   - ثيجو�س  جايا�شاندران  والدكتور   ،

القلب التداخلية.
الأمامية  تكرمي موظفي اخلطوط  ، مت  املنا�شبة  وبهذه 

يف م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل��دم��ات الإ����ش���ع���اف، وج��م��ع��ي��ة القلب 
الأمريكية ؛ للتزامهم كاأول م�شتجيبني داعمني ملبادرة 
"اإنقاذ القلوب"، التي تاأتي �شمن برنامج التوعية امل�شتمر 
بامل�شت�شفى من اأجل رفاهية �شكان دولة الإمارات العربية 
املتحدة الذي يقوم بتدريب الأفراد على مهارات الإنعا�س 
اأثناء حالت  اأن تنقذ احلياة  القلبي الرئوي، التي ميكن 

يف  املعتمدين  امل��درب��ني  م��ن  وب��دع��م  القلبية.  ال���ط���وارئ 
الفريق  ا�شت�شافة  مت  الإ���ش��ع��اف،  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة 
دورات  وت��ن��ف��ي��ذ   ، الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ل��ب  بجمعية  اخل��ا���س 
العديد من  الرئوي عرب  القلبي  الإنعا�س  تدريبية حول 
امل�شاجد واملكاتب احلكومية واملدار�س والكليات والنوادي 
وال�شركات  ال��ع��ام��ة  التجمعات  م��ن  وال��ع��دي��د  الريا�شية 

الأخرى بهدف تعليم كل فرد منقذ للحياة مهارة الإنعا�س 
ا  القلبي الرئوي. ويتم دعم اأن�شطة التوعية هذا العام اأي�شً
من قبل: موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف وجمعية القلب 
الأمريكية واخلليج تاميز ودار اخلليج وتطبيق العرو�س 
وتطبيق ِرْزق. وبدوره، قال طاهر �شم�س، الع�شو املنتدب 
اأمرا�س  اأن  “نرى  ال�شحية:  للرعاية  زليخة  ملجموعة 
الوفيات  م��ن   40% ت�شبب  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب 
���ش��ن��وًي��ا ح���ول ال��ع��امل. وت��اأت��ي ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة الأ�شغر 
والأوعية  القلب  يف  خطرية  �شكاوى  ولديها  ا  اأي�شً اإلينا 
خربة  مع  التجهيز  جيد  مرفق  توفري  ويجب  الدموية. 
متعددة التخ�ش�شات لالأ�شخا�س املحتاجني اأثناء حالت 
الك�شف  ن�شجع  اإذ  واإن��ن��ا  القلبية.  ال�شكتة  مثل  ال��ط��وارئ 
والفحو�شات  ال�شحي  احل��ي��اة  ومن��ط  امل��ر���س  ع��ن  املبكر 
املنتظمة ، فاإننا نتفهم اأن حالت الطوارئ ميكن اأن تعقد 
حالت  اأي��ة  حل�شور  م�شتعدون  فنحن  وبالتايل  الأم���ور، 

على مدار ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع".

�سمن الربنامج الثقايف ملعر�ض العني للكتاب

حما�شرة ثقافية حول  اأثر مدينة العني يف التكوين الفكري لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان

 �شرطة اأبوظبي ت�شارك مبعر�ص 
طب الطريان يف الوليات املتحدة  

مبنا�سبة يوم القلب العاملي

م�شت�شفى زليخة تطلق مبادرات لزيادة الوعي ب�شحة القلب 

تعمل حاليًا على م�سروع تاأ�سي�ض اأول خمترب اأ�سعة جنائي يف املنطقة
مرمي املطرو�شي ..اأول طبيبة متخ�ش�شة يف جمال 

الطب الإ�شعاعي اجلنائي على م�شتوى ال�شرق الأو�شط
•• دبي-الفجر: 

ال�شرعي  الطب  اإدارة  يف  الأ�شعة  اأخ�شائية  املطرو�شي،  مرمي  الدكتورة  تعد 
اجلنائي  الإ���ش��ع��اع��ي  ال��ط��ب  جم���ال  يف  تتخ�ش�س  ام����راأة  اأول  دب���ي،  ب�شرطة 
لالأ�شعة  الأوروب���ي  البورد  على  الأو���ش��ط، وهي حا�شلة  ال�شرق  م�شتوى  على 
خمترب  اأول  تاأ�شي�س  م�شروع  على  حالياً  وتعمل  النم�شا،  من  الت�شخي�شية 
"اأ�شعة جنائي" ب�شرطة دبي، ليكون بذلك الأول من نوعه على م�شتوى ال�شرق 
اليدوي.  للت�شريح  كبديل  اجلنائي  الفرتا�شي  الت�شريح  جمال  يف  الأو�شط 
ويف هذا ال�شاأن، قال �شعادة اللواء الدكتور اأحمد عيد املن�شوري، مدير الإدارة 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية ب�شرطة دبي، اإن م�شروع تاأ�شي�س اأول 
خمترب اأ�شعة جنائي على م�شتوى ال�شرق الأو�شط، اأحد امل�شاريع الهامة التي 
وجه معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي بتنفيذها 
خالل املرحلة القادمة، واإن الأدلة اجلنائية يف �شرطة دبي، فخورة بكوادرها 
الب�شرية املتخ�ش�شة وجاهزيتهم العالية لتطبيق اأف�شل املمار�شات والتجارب 
النماذج  اأح���د  امل��ط��رو���ش��ي،  ال��دك��ت��ورة م��رمي  واإن  الأدل���ة اجلنائية،  يف جم��ال 

الن�شائية املتميزة، والتي تعد اإ�شافة مهمة يف العمل اجلنائي يف �شرطة دبي.

تطور م�ستمر
واأ�شاف اللواء املن�شوري، اأن تاأ�شي�س اأول خمترب اأ�شعة جنائية، يعك�س مدى 
امل�شتمر  حر�س �شرطة دبي على ال�شتمرار يف حتقيق الإجن��ازات والتطوير 
وال�شتباقية يف العمل ال�شرطي، واإن الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية اأ�شبحت 
مرجعا مهما واأ�شا�شيا للعمل اجلنائي يف املنطقة، ملا تتميز به من تخ�ش�شات 
متعددة واأنظمة وخمتربات وممار�شات، وكفاءات ب�شرية موؤهلة وقادرة على 
حل الق�شايا اجلنائية واجلرائم املعقدة، وتقدمي الدرا�شات الداعمة للعمل 

اجلنائي على امل�شتوى العاملي.
بدروها قالت الدكتورة مرمي املطرو�شي: اإنني فخورة بعملي يف هذا التخ�ش�س 
القيادة  التحديات فيه، وفخورة بعملي يف  الكثري ل�شعوبة  الذي يعزف عنه 
العمل اجلنائي  الرائدة يف  اأه��م اجلهات  تعد من  التي  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
على امل�شتوى العاملي، ومتلك ر�شيد كبري من اخلربات والكفاءات، ولها �شمعة 
عاملية يف العمل ال�شرطي مبختلف جوانبه مبا فيه العمل اجلنائي، واإن جناح 
املراأة يف �شرطة دبي وا�شتطاعتها الدخول واخلو�س يف خمتلف التخ�ش�شات 
ياأتي يف اإطار حر�س قيادات �شرطة دبي وعلى راأ�شهم معايل الفريق عبداهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، على دعم العن�شر الن�شائي ومتكينه. 
البكالوريو�س يف تخ�ش�س  درجة  على  املطرو�شي: ح�شلت  الدكتورة  وتابعت 
ا�شتكمال  على  حاليا  واأع��م��ل  الطبية،  دب��ي  كلية  م��ن  ع��ام��ة  وج��راح��ة  ط��ب 
متطلبات البورد العربي، واأكملت حتى الآن 14عاما يف �شرطة دبي، يف املجال 
وخارجها،  الدولة  يف  والإ�شابات  الك�شور  وجم��ال  ال�شرعي،  والطب  الطبي 
ال�شحي،  دبي  �شرطة  الأ�شعة يف مركز  ق�شم  رئي�س  نائب  وعملت يف من�شب 
وحاليا اأعمل على م�شروع تاأ�شي�س اأول ق�شم اأ�شعة جنائي على م�شتوى ال�شرق 
الأو�شط بالإ�شافة لكوين الطبيبة الوحيدة يف تخ�ش�س الأ�شعة على م�شتوى 
القيادة العامة يف �شرطة دبي، واأعمل يف املجال ال�شحي الإ�شعاعي و املجال 
الإ�شعاعي اجلنائي يف اإدارتني خمتلفتني، و هما اإدارة الطب ال�شرعي واملركز 
ال�شحي ل�شرطة دبي، وبحمد اهلل اليوم فخورة بكوين اأول امراأة تدخل جمال 

الطب ال�شعاعي اجلنائي على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.

عن املخترب 
واأو�شحت الدكتورة املطرو�شي، اإن الق�شم �شوف يخدم الطب ال�شرعي ب�شكل 
طبيب  طريق  وع��ن  عالية  بدقة  اجلنائية  التقارير  اإع��داد  خ��الل  من  كبري، 
خمت�س يف الأ�شعة يقوم بتطبيق الربوتوكولت الإ�شعاعية اجلنائية العاملية 
للو�شول اإىل م�شتوى الت�شريح الفرتا�شي الذكي كبديل للت�شريح اليدوي، 
املجال، ما ي�شاهم يف حت�شني مو�شوعية  با�شتخدام تقنيات متقدمة يف هذا 
النتائج التي مت التو�شل اإليها يف ت�شريح اجلثث ال�شرعي عن طريق الت�شريح 
الفرتا�شي. وتابعت الدكتورة املطرو�شي، �شيعمل الق�شم من خالل الت�شريح 
الفرتا�شي على حت�شني ن�شبة جودة تقارير الطب ال�شرعي، وتقليل الوقت 
امل�شتغرق يف الت�شريح من يومني اإىل ما يقارب من ن�شف �شاعة، كما �شيمكن 
ك��اإج��راءات احرتازية  بعد  ت�شخي�س احل��الت عن  املتخ�ش�شني من  الأط��ب��اء 
املعدية كفريو�س كورونا وغريه، و�شي�شاهم يف احل�شول على  الأمرا�س  من 
الدماغ واحلالت  بيانات دقيقة و�شعبة لبع�س مناطق اجل�شم مثل موؤخرة 

املتقدمة.

خربات
واأكملت الدكتورة مرمي املطرو�شي، 14 عاما يف �شرطة دبي، وتتمتع بالكثري 
املطبقة  بالقوانني  الريا�شي وخبرية  الطب  الطبية يف جمتمع  املعارف  من 
القوة وخارجها  الريا�شيني يف  امل�شتمر مع  الريا�شيني بحكم احتكاكها  على 
وعلمها بالتحديات النف�شية والطبية، فهي اأي�شا طبيبة ريا�شية �شحية تهتم 
باللياقة البدنية وال�شحة العامة، و�شاهمت يف التوعية يف العام 2020 اأثناء 
جائحة كورونا، بت�شميم فيلم توعوي عن الإجراءات الوقائية والحرتازية 
لفريو�س كورونا وبثه يف قنوات �شرطة دبي ، وقدمت اأي�شاً عن طريق قنوات 
التوا�شل يف �شرطة دبي معلومات عن البتعاث لدرا�شة الأ�شعة الت�شخي�شية.

اإجنازات
عمليات  واإج���راء  خبيثة  اأورام  باكت�شاف  املطرو�شي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  قامت 
اأول  اأنها  كما  فقط،  عامني  خالل  اأ�شخا�س   7" اأرواح  واإنقاذ  لها  ا�شتئ�شال 
قبل  م��ن  واع��ت��م��اده  لالأ�شعة  ال�شحي  املهني  ال��ت��دري��ب  كتيب  ا�شتحدث  م��ن 
هيئة ال�شحة لي�شتفيد منه )14( فنيا �شنويا. كما وقامت الدكتورة مرمي 
واعتماده  للتمري�س  ال�شحي  املهني  التدريب  كتيب  با�شتحداث  املطرو�شي، 
وا�شتحدثت  �شنويا،  ممر�س   )60( منه  لي�شتفيد  ال�شحة  هيئة  قبل  م��ن 
ال�شحة  هيئة  قبل  من  واعتماده  للمخترب  ال�شحي  املهني  التدريب  كتيب 
الهيئة لي�شتفيد منه )30( فني خمترب �شنويا، وا�شتحدثت كتيب التدريب 
املهني ال�شحي لالأ�شنان واعتماده من قبل الهيئة لي�شتفيد منه )20( طبيبا 
واعتماده من  لل�شيدلية  ال�شحي  املهني  التدريب  كتيب  وا�شتحدثت  �شنويا، 

هيئة ال�شحة لي�شتفيد منه )12( �شيديل �شنوياً.
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يعد القلق جزءا طبيعيا من احلياة، حيث يعاين منه معظم النا�ض يف 
مرحلة ما. وتت�سابه العديد من اأعرا�سه اإىل حد كبري مع الأمرا�ض 

الأخرى، حيث يت�سبب القلق اأحيانا يف حدوث م�سكالت ج�سدية.
النف�ض  علم  ا�ست�سارية  ت��وروين،  اإيلينا  الدكتورة  من  كل  وحت��دث 
 ،My Online Therapy �واملوؤ�س�ض امل�سارك/الرئي�ض التنفيذي ل
BWRT، مع موقع  وتريين�ض وات�ض، املعالج النف�سي وموؤ�س�ض معهد 

القلق. واأعرا�ض  عالمات  حول  الأفكار  "اإك�سربي�ض" لتبادل 

وبني  بينها  اخللط  ميكن  التي  القلق  اأع��را���س 
م�شاكل �شحية اأخرى

يف حني اأن القلق هو اإىل حد كبري اأحد مكونات 
ال�شحة العقلية، اإل اأنه ميكن اأن تظهر اأعرا�س 

ج�شدية تربك بع�س امل�شابني.
ج�شدية  اأع����را�����س  "اأي  ت������وروين:  واأو����ش���ح���ت 

للقلق - مثل خفقان القلب اأو �شعوبة التنف�س 
ميكن   - املعدة  اأو  ال�شدر  يف  اآلم  اأو  الغثيان  اأو 
اأن يخلط بينها وبني م�شاكل ال�شحة البدنية. 
وقد ي�شمل ذلك م�شاكل يف القلب اأو م�شاكل يف 
اله�شمي.  اجلهاز  اأمرا�س  اأو  التنف�شي  اجلهاز 
اأي�شا: قد  اأن يحدث هذا بالعك�س  ولكن ميكن 

على  اجل�شدية  ال�شحة  م�شكالت  بع�س  تظهر 
�شكل قلق. لذلك، اإذا كنت قلقا ب�شاأن اأي اأعرا�س 

ج�شدية، فمن اجليد ا�شت�شارة طبيب عام".
ووف���ق���ا ل���وات�������س، ف�����اإن اآلم ال�����ش��در ه���ي اأح���د 
تدفع  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ال�����ش��ائ��ع��ة  الأع�����را������س 
قلبية  "نوبة  ب�شبب  امل�شت�شفى  اإىل  الأ�شخا�س 

م�شتبه بها".
اأي�����ش��ا بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ذل����ك،  وم���ع 
الأعرا�س غري املتوقعة التي واجهها املعاجلون 

على مر ال�شنني.
للقلق  �شائعة  اأعرا�س  �شتة  ُت�شّخ�س  ما  وغالبا 

ب�شكل خاطئ:
ال�شدر. • اأمل 

القلب. • خفقان 
املعدة. يف  • اآلم 

• الغثيان.
التنف�س. • �شعوبة 

اله�شمي. اجلهاز  • م�شاكل 
وك�شف وات�س عن نوبات كاذبة ميكن اأن حتاكي 
الكالم،  يف  م�شاكل  اأو  ال�شوت  وفقدان  ال�شرع، 
وم�شاكل يف الذاكرة ميكن اأن حتاكي العالمات 
املبكرة من اأعرا�س اخلرف وال�شكتة الدماغية.

وميكن اأن تكون اأعرا�س القلق حمرية، وخميفة 
يف بع�س الأحيان، لأولئك الذين مل يعانوا منها 

من قبل.
وقالت توروين: "قد تبدو الأعرا�س اجل�شدية 
لنوبة الهلع غامرة لدرجة اأن �شخ�شا ما يعتقد 
حقا اأنه �شيموت. خا�شة اإذا كان �شيئا مل يحدث 

لهم من قبل، وهم ل يدركون ما هو".
واأ�شاف وات�س اأن القلق نف�شه ميكن اأن يكون يف 
ال��ذي قد يجعل  ال�شبب  كثري من الأح��ي��ان هو 
امل�شابني يعتقدون اأن اأعرا�شهم هي موؤ�شر على 

حالة طبية ج�شدية مقلقة.
واأو�شح: "اإن الدماغ الب�شري مييل اإىل التفكري 
واخل���وف م��ن الأ����ش���واأ، وه��ي �شمة م��وروث��ة عن 

اأ�شالفنا القدماء. يف تلك الأيام، كان افرتا�س 
اأن �شيئا ما قد يقتلك، يوؤدي اإىل البقاء على قيد 
اأن��ه لن يفعل ذلك.  اأك��رث من اف��رتا���س  احلياة 
الأخبار  يجعل  ال��ذي  الدقيق  ال�شبب  هو  وه��ذا 
ال�شيئة لها تاأثري دائم اأكرث من الأخبار اجليدة 
- ال�شتعداد للرتكيز على الأخبار ال�شيئة حتى 

نتمكن من اإيجاد طريقة لتجنب النتيجة".
والعقلية  اجل�شدية  الأع���را����س  بع�س  وه��ن��اك 
التي ترتبط ب�شكل �شائع بالقلق. ويقول وات�س 
اإن احلالة لها "نطاق اأعرا�س اأو�شع من جمرد 

حالة اأخرى".
ومع ذلك، فاإن بع�س العالمات الأك��رث �شيوعا 

املرتبطة بها ت�شمل:
والذاكرة. •  "�شبابية" الدماغ 

املت�شارعة. • الأفكار 
�شيق  اأو  التنف�س  ف��رط  التنف�س،  �شعوبة   •

التنف�س.
اخلفقان. اأو  النب�س  • ت�شارع 

املعدة. "الفرا�شات" يف  ب�  • ال�شعور 
وال�شاقني. الذراعني  يف  وخز  اأو  • �شعف 

عادة  تنجم  القلق  "نوبات  ت���وروين:  واأ���ش��اف��ت 
عن �شيء حمدد، وعادة ما حتدث بعد فرتة من 
القلق املفرط؛ يف حني اأن نوبات الهلع تاأتي من 
فراغ، والأعرا�س متيل اإىل اأن تكون اأكرث حدة. 
الهلع قد  لنوبة  �شهرة  الأقل  الأعرا�س  وبع�س 
ال�شعور  اأو  التفكك  اأو  ب��اخل��در  ال�شعور  ت�شمل 
املعدة". "باخلروج من اجل�شد" والغثيان واأمل 

م����اذا اأف��ع��ل اإذا اع��ت��ق��دت اأن��ن��ي ق��د اأع����اين من 

القلق؟
يحث كال اخلبريين الأ�شخا�س الذين يعانون 

من القلق على طلب امل�شاعدة.
طلب  يف  ب���اأ����س  ل  "تذكر،  ت�������وروين:  وق���ال���ت 

امل�شاعدة". 
لي�س  القلق  اإن  وات�����س  ق��ال  مم��اث��ل،  �شياق  ويف 
"طبيعي"  جانب  احلقيقة  يف  ولكنه  "غريبا" 

من احلياة.
ومع ذلك، بالن�شبة ل�شطرابات القلق ال�شديدة، 

فاإن اأي اأعرا�س ت�شتحق زيارة الطبيب.
واأو�شح وات�س: 

"من ال�شهل اأن نفرت�س اأن الأعرا�س اخلفيفة 
القلق، ولكن ل توجد طريقة  اأك��رث من  لي�شت 
ال�شتق�شاء  بخالف  ذل��ك  لكت�شاف  م�شمونة 
ت�شعر  ك��ن��ت  اإذا  ح��ت��ى  ���ش��ح��ي��ح  وه����ذا  ال��ط��ب��ي. 

بالقلق فقط، ولكن ل تعرف ال�شبب، 
حيث ميكن اأن يكون ذلك يف كثري من الأحيان 
عالمة على مر�س ج�شدي مل ينتج عنه اأعرا�س 

اأخرى حتى الآن - ميكن اكت�شافه مبكرا".
امل�شاعدة  ط��رق  م��ن  متنوعة  جمموعة  وه��ن��اك 
املتاحة للقلق، مبا يف ذلك العالج ال�شلوكي املعريف 

.)BWRT( والعالج الدماغي التكراري
قلقك يخرج عن  كان  "اإذا  ت��وروين:  واأو�شحت 
ن��ط��اق ال�����ش��ي��ط��رة، ف��ق��د ي��ك��ون ال���ع���الج مفيدا 

للغاية. 
يف جل�شتك، �شي�شاعدك طبيب نف�شاين يف معرفة 
ال�شبب اجلذري لقلقك، وحتديد اأي حمفزات، 
ويعلمك مهارات وتقنيات التاأقلم للم�شاعدة يف 

تبديد خماوفك والتعامل معها".

يعاين منه معظم النا�ض يف مرحلة ما

اأعرا�ص �شائعة للقلق ُت�شّخ�ص غالبا "ب�شكل خاطئ " على اأنها اأمر اآخر!

ومر�س باركن�شون هو حالة �شائعة تنتج عن ت�شرر الدماغ 
ول  ال��زم��ن.  م��ن  ف��رتة طويلة  م��دى  على  متزايد  ب�شكل 
يدرك الكثريون اأن جلد املرء ميكن اأن ي�شري اإىل احلالة 
الإنذار  اأع��را���س  اأح��د  يكون  اأن  ميكن  النحو،  ه��ذا  وعلى 

املبكر اأي�شا.
وغالبا ما يعاين امل�شابون مبر�س باركن�شون من تغريات 
دهنية  ال��ت��غ��ي��ريات  ه���ذه  ت�شمل  اأن  ومي��ك��ن  ب�شرتهم.  يف 
التهاب  با�شم  املعروف  والق�شور  واحلكة  اجللد  واح��م��رار 

اجللد الدهني.
"التغيري  باركن�شون:  ملر�س  الأوروب��ي��ة  اجلمعية  وقالت 
الأكرث �شيوعا يف جلد امل�شاب مبر�س باركن�شون هو زيادة 
الدهون، خا�شة حول اجلبهة والأنف وفروة الراأ�س، حيث 
ترتكز الغدد الدهنية. وميكن اأن ي�شبب مر�س باركن�شون 
اإفرازا زائدا من هذه الغدد من مادة دهنية ت�شمى الزهم 
وال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ن�����ش��ارة ال��ب�����ش��رة وت��وف��ر احلماية، 
ولكن هذا الإنتاج الزائد منها يجعل الب�شرة تبدو دهنية 

وبراقة".
من  اأك��رث  ده��ون��ا  باركن�شون  مبر�س  امل�شابون  ينتج  وق��د 
الدهني  اجللد  التهاب  با�شم  احلالة  هذه  وُتعرف  املعتاد. 
الوجه  وخا�شة  اجل��ل��د،  اأن  وتعني   )seborrhoea(

وفروة الراأ�س، ي�شبح دهنيا ولمعا.
ت�شمى  �شغرية  غ��دد  "هناك  باركن�شون:  موؤ�ش�شة  وقالت 
الغدد الدهنية حتت �شطح اجللد". واأ�شافت: "تفرز هذه 
الغدد مادة دهنية يف ب�شيالت ال�شعر. وي�شاعد هذا الزيت 
عادة على حماية اجللد، ولكن الكثري منه ميكن اأن ي�شبب 
وهناك  الدهني.  اجللد  التهاب  با�شم  اإليها  ي�شار  م�شاكل 

غدد �شغرية ت�شمى الغدد الدهنية حتت �شطح اجللد".
ما  الدهني  اجل��ل��د  للتهاب  ال�شائعة  ال��ع��الم��ات  وت�شمل 

يلي:
- تق�شر اجللد )ق�شرة الراأ�س( يف فروة الراأ�س اأو ال�شعر اأو 

احلاجبني اأو اللحية اأو ال�شارب
بي�شاء  بق�شور  مغطاة  الدهني  اجللد  م��ن  بقع  ظهور   -

الوجه  اأو  ال��راأ���س  ف���روة  على  ق�شرة  اأو  ال��ل��ون  �شفراء  اأو 
اأو  اأو اجلفون  الأذن��ني  اأو  اأو احلاجبني  الأن��ف  اأو جوانب 

ال�شدر اأو الإبطني اأو منطقة الأُربية اأو اأ�شفل الثديني.
- احمرار اجللد

-احلكة
وتقول اإحدى الدرا�شات اإن التهاب اجللد الدهني يف عامة 
الإ�شابة  خطر  يف  طفيفة  ب��زي��ادة  مرتبطا  ك��ان  ال�شكان 

مبر�س باركن�شون وقد ي�شبق الت�شخي�س.
فقدان  مثل  اع��ت��م��اده��ا،  ميكن  الطريقة  ه��ذه  اأن  وُوج���د 
وا�شطرابات  ال�شريعة  العني  حركة  و�شلوك  ال�شم  حا�شة 

النوم والإم�شاك،
 يف ت�شخي�س مر�س باركن�شون.

بالتهاب  �شخ�س م�شاب  ك��ل  اأن  يعني  ل  ه��ذا  ذل��ك،  وم��ع 
ي�شري  ولكنه  باركن�شون،  مبر�س  �شي�شاب  الدهني  اجللد 
ال��ت��ه��اب اجللد  اإىل  ي����وؤدي  ال���ذي  الأع�����ش��اب  ت��ل��ف  اأن  اإىل 

الدهني هو نذير لهذه احلالة لدى البع�س.

تغيريات يف اجللد قد تك�شف خطر الإ�شابة مبر�ص باركن�شون مبكرا
قد يكون من ال�سعب اكت�ساف اأعرا�ض مر�ض باركن�سون يف مراحله املبكرة حيث متيل العالمات اإىل التطور ببطء �سديد.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353270         بتاريخ: 2021/06/14
با�ش��م: �شيكو هولدجنز كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر با�شم �شيكو هولدجنز كوربوري�شن(

 وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�شوم، ت�شو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شاعات، ال�شاعات الكبرية، �شاعات التوقيت، اأدوات ومعدات قيا�س الزمن والوقت؛ العلب او احلافظات 
والأجزاء و�شناديق ال�شاعات واللوازم جلميع الب�شائع املذكورة، جميعها �شمن الفئة 14.

الواق�عة بالفئة: 14
و�شف العالمة: كلمة SPEEDTIMER باحرف لتينية باللون ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353363         بتاريخ: 2021/06/14
رقم الأولوية : 2020/17880

تاريخ الأولوية : 2020/12/15
بلد الأولوية: �شوي�شرا 

با�ش��م: األي�شتيال ا�س ايه
وعنوانه: فيا كانتونال 19، 6900 لوغانو، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حاويات عازلة للحرارة للم�شروبات؛ اأوعية ال�شرب؛ الأكمام العازلة حلمل اأو لقب�س علب امل�شروبات؛ 

لفائف معزولة حرارياً للعلب للحفاظ على املحتويات �شاخنة اأو باردة.
الواق�عة بالفئة: 21

و�شف العالمة: عبارة MO@CAN باحرف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353364         بتاريخ: 2021/06/14
رقم الأولوية : 2020/17880

تاريخ الأولوية : 2020/12/15
بلد الأولوية: �شوي�شرا 

با�ش��م: األي�شتيال ا�س ايه
وعنوانه: فيا كانتونال 19، 6900 لوغانو، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شروبات احلليب، م�شروبات فيها احلليب �شائد اأو غالب؛ احل�شاء اأو ال�شوربة؛ امل�شتح�شرات ل�شنع 

املرق؛ املرق.
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة MO@CAN باحرف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353365         بتاريخ: 2021/06/14
رقم الأولوية : 2020/17880

تاريخ الأولوية : 2020/12/15
بلد الأولوية: �شوي�شرا 

با�ش��م: األي�شتيال ا�س ايه
وعنوانه: فيا كانتونال 19، 6900 لوغانو، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الكاكاو؛  اأ�شا�شها  م�شروبات  ال�شطناعية؛  القهوة  اأو  ال�شناعي  ال��ن  الكاكاو،  ال�شاي،  ال��ن،  اأو  القهوة 
م�شروبات اأ�شا�شها القهوة؛ م�شروبات اأ�شا�شها البابوجن؛ م�شروبات اأ�شا�شها ال�شوكولتة؛ م�شروبات اأ�شا�شها 

ال�شاي؛ م�شروبات الكاكاو مع احلليب.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة MO@CAN باحرف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

اأو   ، التجارية يف وزارة القت�شاد  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353704         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  )ل�شق(  ن�شا  معجون  املنزلية؛  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  )غ��راء(  ل�شق  م��واد 
ل�شاقات  للنقل(؛  معدة  )�شور  بالحتكاك  تنقل  ر�شوم  املنزلية؛  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  املنزلية؛غراء 
اأو  للقرطا�شية  الل�شق  تلقائية  اأ�شرطة  املنزلية؛  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  ل�شقة  اأ�شرطة  )قرطا�شية(؛ 
لالأغرا�س املنزلية؛ اأ�شرطة ل�شقة )قرطا�شية(؛ اأ�شرطة ل�شقة للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية؛ �شمغ 
)مواد ل�شقة( للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية؛ اأقم�شة ل�شقة )القما�س ال�شمعي( لأغرا�س القرطا�شية؛ 

ورق وا�شي.
الواق�عة بالفئة: 16

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353705         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

�شمغ �شجر البالته؛ مطاط ا�شطناعي؛ مركبات منع الت�شرب للمفا�شل؛ اربطة ل�شقة بخالف القرطا�شية 
ولي�شت لغايات طبية او منزلية؛ ا�شرطة ل�شقة بخالف القرطا�شية ولي�شت لغايات طبية او منزلية؛ لباد 
اأ�شرطة  للتغليف؛  هو  ما  بخالف  بال�شتيكية  اأغطية  الن�شيجي؛  لال�شتخدام  لي�شت  مرنة  خيوط  ع��ازل؛ 

عازلة؛ اغلفة مانعة لت�شرب املاء؛ عوازل؛ زيوت عازلة؛ ورق عازل؛ ان�شجة اأو قما�س عازلة.
الواق�عة بالفئة: 17

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353706         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معدنية  غري  �شنانري  اأو  م�شابك  للمالب�س؛  معدنية  غري  �شنانري  اأو  م�شابك  لل�شتائر؛  �شنانري  اأو  م�شابك 
املفاتيح؛ رفوف للتخزين؛ رفوف الثاث؛  اأو بال�شتيكية؛ لوحات لتعليق  ل�شكك املالب�س؛ �شناديق خ�شبية 
اأرفف )اأثاث(؛ �شناديق اأو �شلة مهمالت غري معدنية ؛ ياقات اأو اأطواق غري معدنية لربط املوا�شري؛ اوعية 

ثابتة للمناديل غري معدنية؛ لوحات عر�س.
الواق�عة بالفئة: 20

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353707         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ا�شفنج؛  حامالت  لل�شابون؛  حامالت  اأو  �شحون  تواليت؛  ورق  حامالت  املنا�شف؛  لتعليق  وحلقات  ق�شبان 
حامالت فرا�شي ا�شنان؛ قواعد لفرا�شي احلالقة؛ اوعية لنفث او �شخ ال�شابون؛ حاملة املنا�شف الورقية؛ 
ا�شفنج لغايات منزلية؛ �شوف فولذي للتنظيف؛ مزيالت الوبر اأو الن�شيج الكتاين كهربائي اأو غري كهربائي؛  

و�شادات حماية لال�شتخدام املنزيل.
الواق�عة بالفئة: 21

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353366         بتاريخ: 2021/06/14
رقم الأولوية : 2020/17880

تاريخ الأولوية : 2020/12/15
بلد الأولوية: �شوي�شرا 

با�ش��م: األي�شتيال ا�س ايه
وعنوانه: فيا كانتونال 19، 6900 لوغانو، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شروبات؛  ل�شنع  الكحولية  غري  الأخ��رى  وامل�شتح�شرات  �شربات  اأو  �شراب  كحولية؛  غري  م�شروبات 

م�شروبات اأ�شا�شها النبات اأو اخل�شروات؛ م�شروبات الطاقة.
الواق�عة بالفئة: 32

و�شف العالمة: عبارة MO@CAN باحرف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353701         بتاريخ: 2021/06/20
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

غراء لأغرا�س �شناعية؛ لوا�شق لأغرا�س �شناعية؛ �شيليكون؛ �شمغ )مواد ل�شقة( لالأغرا�س ال�شناعية؛ 
مادة  الغراء(؛  )اإزال��ة  الإلت�شاق  واإزال��ة  للف�شل  م�شتح�شرات  )التحجيم(؛  ال�شطوح  لتغرية  م�شتح�شرات 

غروية للتهذيب والتح�شري؛ مذيبات ال�شمغ.
الواق�عة بالفئة: 1

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353702         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

دهانات اأكريلية؛  دهانات م�شعة اأو م�شيئة؛ مثبتات للورني�س؛ �شحوم م�شادة لل�شداأ؛ زيوت م�شادة لل�شداأ؛ 
م�شتح�شرات م�شادة لل�شداأ؛ اأربطة م�شادة للتاآكل؛ جمففات )عوامل جتفيف( للدهانات.

الواق�عة بالفئة: 2
TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 

كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 353703         بتاريخ: 2021/06/20 
با�ش��م: �شانت - جوبني دو برازيل برودوت�س اند�شرتيايز اي بارا كون�شرت�شو ال تي دي ايه

 وعنوانه: اأفينيدا �شانتا مارينا، 482، 1 اندار، اجوا برانكا، �شاو باولو، 05036-903، ا�س بي - الربازيل
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد �شحج اأو كا�شطة؛ �شمع �شقل اأو تلميع؛ منظفات بخالف امل�شتخدمة يف العمليات الت�شنيعية ولغايات 
تلميع؛ حجارة  اأو  �شنفرة(؛ ورق �شقل  التنظيف؛ قما�س زجاج )قما�س  طبية؛ ورق زج��اج؛ زيوت لأغرا�س 
الدهان؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  ال�شداأ؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  )ُملمعات(؛  تلميع  م�شتح�شرات  تلميع؛  اأو  �شقل 
م�شتح�شرات اإزالة الالكيه؛ م�شتح�شرات اإزالة الطالء اأو الورني�س؛ كرميات �شقل اأو تلميع؛ م�شتح�شرات 

تنظيف؛ حماليل جلي اأو تطهري، �شابون؛ مزيالت البقع.
الواق�عة بالفئة: 3

TEK بحروف لتينية باللون البي�س وا�شفلهما  و�شف العالمة: م�شتطيل باللون ال�شود بداخله كلمة 
كلمة BOND بحروف لتينية باللون ال�شود على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 354164         بتاريخ: 2021/06/26
با�ش��م: التون قايا ان�شاأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �شريكيتي

 وعنوانه: 4. اورغانايزي �شانايى بوجلي�شي، 83409 نولو كادي، نو: 8 ، �شهيتكاميل - غازيانتيب / تركيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات التجميل واأدوات الزينة غري الطبية؛ معاجني ا�شنان غري طبية؛ العطور؛ الزيوت العطرية؛ 
والتلميع  التنظيف  م�شتح�شرات  والغ�شيل؛  الكي  ل�شتخدامات  الأخ���رى  وامل���واد  التبيي�س  م�شتح�شرات 
وال�شقل واجللي والك�شط؛ مناديل جتميل مبللة م�شبقا؛ مناديل التطهري مبللة م�شبقا؛ مناديل لالأطفال 
الطبية؛  والأغ��را���س  الت�شنيع  عمليات  يف  ا�شتخدامها  بخالف  املنظفات  التنظيف؛  مب�شتح�شرات  مبللة 

�شابون؛ ال�شامبو؛ غ�شول اليد.
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة Confy  مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف لتينية فيها حرف O داخله دائرة 
فيها نقطة باللون الكحلي والرزق وال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 354199         بتاريخ: 2021/06/27
با�ش��م: �شركة اراك�س للمواد الغذائية ذ.م.م.

وعنوانه: �شندوق بريد 60806، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لوز مطحون؛ بقول حمفوظة؛ كافيار؛ متور؛ �شمك حمفوظ؛ رقائق فواكه؛ هالم )جلي( الفواكه؛ فواكه 
حمفوظة؛  كماأة  زبيب؛  للطعام؛  زيتون  زيت  مك�شرات؛  حم�شر؛  بندق  فواكه؛  مربى  َمربيات؛  مطبوخة؛ 

خ�شروات مطبوخة.
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: كلمات Feed Your Energy With Nature بحروف لتينية باللون البي�س 
على خلفية باللون الحمر املتدرج.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355376         بتاريخ: 2021/07/11
با�ش��م: ال�شيد بالل حممد احلموي

 وعنوانه: عقار رقم 5668، �شارع الربعني احلي ال�شمايل، مع�شمية ال�شام، ريف دم�شق، �شوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�شاغو؛  التابيوكا  النودلز؛  ومعكرونة  واملعكرونة  الأرز  ال�شطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة 
دقيق الطحني وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات والفطائر واحللويات؛ البوظة )اأي�س 
اخلمرية،  الأ�شود؛  الع�شل  الع�شل،  ال�شكر،  لالأكل؛  القابلة  املثلجات  من  وغريها  الفواكه  ومثلجات  كرمي( 
امل��ح��ف��وظ��ة؛ اخل����ردل؛ اخل��ل وال�شل�شات وغريها  الأع�����ش��اب  ال��ب��ه��ارات،  ال��ت��واب��ل،  امل��ل��ح،  م�شحوق اخل��ب��ي��ز؛ 
الب�شكويت؛  ؛  القهوة  اأ�شا�شها  التي  امل�شروبات  القهوة؛  وبدائل  القهوة  مثلجة(؛  )مياه  الثلج  التوابل؛  من 

ال�شوكولتة ال�شائلة؛ ال�شوكولتة؛ ال�شكاكر.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة احل�م�وي ا�شفلها كلمة al hamawi بحروف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355441         بتاريخ: 2021/07/11
با�ش��م: �شوكني كيميكال اند اجنينريجن كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: 29-5، تاكادا 3- ت�شومي، تو�شيما- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد ل�شقة لالأغرا�س ال�شناعية
الواق�عة بالفئة: 1

باللون  بالتينية   Soken وكلمة  خا�س  ب�شكل  مكتوب  بالتينية   S ح��رف  العالمة:  و�شف 
ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355442         بتاريخ: 2021/07/11
با�ش��م: �شوكني كيميكال اند اجنينريجن كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: 29-5، تاكادا 3- ت�شومي، تو�شيما- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد ل�شقة لالأغرا�س ال�شناعية
الواق�عة بالفئة: 1

و�شف العالمة: اأحرف SK وكلمة Dyne بالتينية مع اأحرف يابانية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355443         بتاريخ: 2021/07/11
با�ش��م: �شوكني كيميكال اند اجنينريجن كو.، ال تي دي.

 وعنوانه: 29-5، تاكادا 3- ت�شومي، تو�شيما- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد ل�شقة لالأغرا�س ال�شناعية
الواق�عة بالفئة: 1

و�شف العالمة: اأحرف S K بالتينية مع اأحرف يابانية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355445         بتاريخ: 2021/07/11
با�ش��م: �شاج فود برودكت�س برايفت ليمتد

 وعنوانه: 1/5، اأ�شاريا جاغادي�س �شاندرا بو�س رود، فيفث فلور، كولكاتا 700  020، وي�شت بنجال، 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الهند 

)نوع من  الر�شك  اخلبز،  الكوكيز،  الب�شكويت،  احلبوب؛  امل�شنوعة من  وامل�شتح�شرات  الدقيق 
خردل؛  ملح،  خبز،  م�شحوق  حلويات،  فطائر،  اأو  معجنات  كيك،  بق�شماط(،  ي�شمى  الب�شكويت 

�شافوري )نبات عطري من عائلة النعناع(؛ بهارات؛ القهوة و ال�شاي.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: كلمة BISK بحروف لتينية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355467         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: �شينزهني اي يف بي ا�س تكنولوجي كو. ال تي دي.

 وعنوانه: روم 201، �شيفنتي �شك�شث بلدج.، ليانتاجن اند�شرتيال زون، تاجنوي كوميونتي، فنغهواجن �شب-
دي�شرتيكت، جواجنمينج دي�شرتيكت، �شينزهني، جواجندوجن 518000، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الإلكرتونية؛  ال�شجائر  يف  لال�شتخدام  العطرية  ال��زي��وت  بخالف  املنكهات  للمدخن؛  الفموية  املبخرات 
الإلكرتونية؛  التبغ  اأنابيب  الإلكرتونية؛  ال�شجائر  يف  لال�شتخدام  �شائلة  حماليل  الإلكرتونية؛  ال�شجائر 
ال�شيجار  الإلكرتونية؛  ال�شجائر  علب  التقليدية؛  لل�شجائر  كبديل  ل�شتخدامها  الإلكرتونية  ال�شجائر 

الإلكرتوين؛ حماليل النيكوتني ال�شائلة لال�شتخدام يف ال�شجائر الإلكرتونية.
الواق�عة بالفئة: 34

و�شف العالمة: كلمات BF-MESH ا�شفلها كلمة inside مكتوبة داخل فقاعة بحروف لتينية باللون 
ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355493         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املجمدة  واخل�شروات  الفواكه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  الدواجن  وحلوم  والأ�شماك  اللحوم 
، احلليب ومنتجات  البي�س  بال�شكر،  واملحفوظة واملجففة واملطهوة، مربيات وفواكه مطبوخة 
ال�شوربات،  ال�شم�شم(،  ب��ذور  )عجينة  طحينية  ل��الأك��ل،  ال�شاحلة  وال��ده��ون  ال��زي��وت  احلليب، 

اليخنة.
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355496         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو ؛ الأرز؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ 
امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل  النحل والع�شل الأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛  مثلجات �شاحلة لالأكل ؛ ع�شل 
مقبالت  التوابل؛  )�شميد(؛   ك�شك�س  الثلج؛  البهارات؛  اخل�شار؛  مرق  مالح؛  ماء  )التوابل(؛   وال�شل�شات 

هندية )توابل(؛ تورتات )كيك بالفواكه(؛ التبولة.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355498         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه 
وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355500         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الإ�شت�شارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال ؛ خدمات ال�شراء لالآخرين؛ خدمات الدعاية والإعالن 
؛ خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات حقوق المتياز التجاري وحتديدا" 

توفري املعرفة التجارية ملنح المتياز التجاري.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355761         بتاريخ: 2021/07/15
با�ش��م: �شركة كمل ل�شناعة الأحذية وال�شتثمار

 وعنوانه: اخلليل، فل�شطني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س؛ احذية و�شبا�شب و�شنادل رجايل �شتاتي ولدي
الواق�عة بالفئة: 25

احلرفان  وي��ع��ل��وه��م��ا  لت��ي��ن��ي��ة  ب��ح��روف   CAMEL SANDALS ك��ل��م��ات  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
الالتينيان K Z ويعلوهما خطن متموجني على �شكل تالل رملية وبجانبهما من الي�شار ر�شم جمل 

والعالمة باللون ال�شود والرمادي.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355946         بتاريخ: 2021/07/17
با�ش��م: تكنوفورم كابرانو + برونهوفر جي ام بي ات�س

 وعنوانه: فريدريت�شزبالتز 8، 34117 كا�شل، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها؛ مواد بناء معدنية؛ مواد معدنية للبناء؛ مواد تقوية معدنية للبناء؛ 
مواد اإن�شاء معدنية؛ نوافذ معدنية؛ نوافذ املنيوم؛ �شبائك معدنية ت�شتخدم يف ال�شناعة ؛ معادن غري نفي�شة 
م�شبوكة  �شبائكه  اأو  الألومنيوم  �شبه م�شنعة من  ال�شناعة؛ مواد  ت�شتخدم يف  م�شكلة  �شبه  او  م�شكلة  غري 
ورقائق وم�شحوق ولفائف اأو مبثوقة؛ مواد �شبه م�شنعة من النحا�س اأو �شبائكه م�شبوكة ورقائق وم�شحوق 
اأو  ولفائف  وم�شحوق  ورقائق  م�شبوكة  �شبائكه  اأو  الر�شا�س  من  م�شنعة  �شبه  م��واد  مبثوقة؛  اأو  ولفائف 
مبثوقة؛ مواد �شبه م�شنعة من النيكل اأو �شبائكه م�شبوكة ورقائق وم�شحوق ولفائف اأو مبثوقة؛ مواد �شبه 
م�شنعة من الق�شدير اأو �شبائكه م�شبوكة ورقائق وم�شحوق ولفائف اأو مبثوقة؛ املباين اأو الهياكل املعدنية 

القابلة للنقل؛ ابواب معدنية؛ األواح زجاجية مزدوجة من املعدن حتتوي على زجاج عازل.
الواق�عة بالفئة: 6

و�شف العالمة: كلمة تكنوفورم بالعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355947         بتاريخ: 2021/07/17
با�ش��م: تكنوفورم كابرانو + برونهوفر جي ام بي ات�س

 وعنوانه: فريدريت�شزبالتز 8، 34117 كا�شل، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
الهواء؛  تربيد  اأجهزة  الهواء؛  تكييف  من�شاآت  الهواء؛  تكييف  اأجهزة  للمركبات؛  ه��واء  مكيفات  ال�شحية؛ 
من�شاآت تر�شيح الهواء؛ اأجهزة ومكنات تنقية الهواء؛ اأجهزة اإعادة ت�شخني الهواء؛ موا�شري )اأنابيب( املراجل 
ملن�شاآت التدفئة؛ اأدوات ومن�شاآت تربيد؛ من�شاآت واآلت تربيد؛ من�شاآت تربيد للماء؛ من�شاآت تربيد لل�شوائل؛ 
الهواء(؛ مر�شحات )فالتر(  تكييف  من�شاآت  )اأج��زاء من  م��راوح  الهواء(؛  )لتكييف  م��راوح  تبخري؛  اأجهزة 
تكييف الهواء؛ مكثفات غاز، بخالف اأجزاء الآلت؛ وحدات اإزالة امللوحة؛ اأجهز اإزالة امللوحة؛ من�شاآت اإزالة 
امللوحة؛ وحدات اإزالة امللوحة؛ حمطات حتلية املياه؛ مركمات حرارية؛ مبادلت حرارية، لي�شت اأجزاء اآلت؛ 
اأو  ال�شائل  اأو  ال�شلب  الوقود  لت�شخني  اأجهزة  ت�شخني؛  اأجهزة  الكيميائية؛  للمعاجلة  احلرارية  املبادلت 
الغازي؛ مراجل ت�شخني؛ من�شاآت تدفئة؛ اأجهزة اإعادة توليد احلرارة؛ اأجهزة تدار بالهواء ال�شاخن؛ لوازم 
تنظيم لأجهزة وموا�شري املاء اأو الغاز؛ لوازم ال�شالمة لأجهزة وموا�شري املاء اأو الغاز؛ مراجل بخار، بخالف 
اأجزاء الآلت؛ من�شاآت توليد البخار؛ متديدات تر�شيح املياه؛ من�شاآت تنقية املاء؛ اأجهزة واآلت لتنقية املاء؛ 

من�شاآت اإمداد املياه.
الواق�عة بالفئة: 11

و�شف العالمة: كلمة تكنوفورم بالعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355948         بتاريخ: 2021/07/17
با�ش��م: تكنوفورم كابرانو + برونهوفر جي ام بي ات�س

 وعنوانه: فريدريت�شزبالتز 8، 34117 كا�شل، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

للبناء؛  �شقالت غري معدنية  للمباين؛  تغليف غري معدنية  م��واد  للبناء؛  األ��واح غري معدنية  بناء )غري معدنية(؛  م��واد 
مواد تقوية غري معدنية للبناء؛ مواد البناء من البال�شتيك؛ مواد بناء غري معدنية للبناء؛ الهياكل واملباين املتنقلة غري 
معدنية  غري  هياكل  معدنية؛  غري  اجلاهزة  البناء  مكونات  البناء؛  يف  لال�شتخدام  معدنية  غري  هيكلية  عنا�شر  معدنية، 
للبناء؛ الت�شكيالت غري املعدنية لبناء املباين؛ البال�شتيك املتمدد لال�شتخدام يف البناء؛ زجاج عازل )للمباين(؛ نوافذ غري 
معدنية؛ اطر غري معدنية للنوافذ؛ نوافذ اإطارية غري معدنية؛ نوافذ من الفينيل؛ اطر بال�شتيكية  للنوافذ؛ الواح زجاج 
للبناء؛ دعامات نوافذ غري معدنية؛ اأطواق نوافذ غري معدنية؛ اإطارات نوافذ غري معدنية؛ نوافذ اطارية غري معدنية؛ 
نوافذ غري معدنية؛ زجاج النوافذ للبناء؛ زنانري نوافذ من البال�شتيك؛ اأبواب غري معدنية؛ وحدات اأبواب غري معدنية؛ 
األواح متعددة الطبقات من البال�شتيك لال�شتخدام يف البناء؛ طالءات  لوحات والواح مقاومة للماء غري معدنية للبناء؛ 
مكونات  معدنية؛  غري  م��واد  من  مباين  واجهات  معدنية؛  غري  بناء  جبهات  معدنية؛  غري  رباطات  للبناء؛  معدنية  غري 
واجهات مباين من مواد غري معدنية؛ مكونات واجهات مباين غري معدنية؛ عنا�شر واجهات مباين من مواد غري معدنية؛ 
واجهات نوافذ غري معدنية؛ ا�شقف غري معدنية؛ مواد ت�شقيف غري معدنية؛ اغطية غري معدنية لال�شقف؛ مواد تغليف 
غري معدنية جلدران املباين؛ بطانات غري معدنية جلدران املباين؛ بطانات غري معدنية جلدران املباين؛ الواح جدار غري 
معدنية؛ الواح جدران من البال�شتيك؛ األواح زجاجية مع اإطار غري معدين للبناء؛ عنا�شر التزجيج امل�شنوعة من الزجاج 
؛ ا�شقف غري معدنية للمباين؛ فوا�شل متدد لي�شت معدنية للجدران؛ موا�شري �شلبة غري معدنية للبناء؛ زجاج نوافذ ما 

عدا زجاج نوافذ املركبات؛ زجاج لنوافذ املباين.
الواق�عة بالفئة: 19

و�شف العالمة: كلمة تكنوفورم بالعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355508         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم احلفالت )الرتفيه( ، وتنظيم الأحداث الرتفيهية ؛ خدمات النادي الرتفيهي.
الواق�عة بالفئة: 41

و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355510         بتاريخ: 2021/07/12
با�ش��م: مول�شو هولدينج جي اأم بي ات�س

 وعنوانه: هريمان- حيباوير- �شرتا�شه 24، 1220 فيينا، النم�شا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري وتو�شيل الأطعمة وامل�شروبات، خدمات املقاهي ؛خدمات املطاعم ؛ خدمات مطاعم تقدمي 
املتنقلة )الكانتينات( ؛ خدمات  اأو  املوؤقتة  املطاعم  الكافترييات ؛ خدمات  الوجبات اخلفيفة ؛ خدمات 
مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات تاأجري الكرا�شي واملوائد وبيا�شات املوائد والأواين الزجاجية والأثاث 

واملواد الزخرفية املتعلقة بخدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة: كلمة NENI بحروف لتينية وعربية باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355634         بتاريخ: 2021/07/14
با�ش��م: جوديفا بيلجم بي. يف. / ا�س. اآر. ال.

 وعنوانه: رو دي فيترييناير 42 دي 1070 بروك�شل بلجيكا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

حلويات؛ �شوكولتة؛ ب�شكويت؛ ب�شكويت ه�س اأو مقرم�س؛ الويفر )ب�شكويت(؛ القهوة؛ الكاكاو؛ امل�شروبات 
ا�شا�شها القهوة اأو الكاكاو؛ امل�شروبات ا�شا�شها ال�شوكولتة؛ ال�شاي؛ �شاي مثلج؛ بوظة )اأي�شكرمي(؛ مثلجات 

�شاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 30

باللون  خلفية  على  الذهبى  باللون  لتينية  بحروف   GODIVA CAFE كلمات  العالمة:  و�شف 
ال�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355635         بتاريخ: 2021/07/14
با�ش��م: جوديفا بيلجم بي. يف. / ا�س. اآر. ال.

 وعنوانه: رو دي فيترييناير 42 دي 1070 بروك�شل بلجيكا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام وال�شراب.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة: كلمات GODIVA CAFE بحروف لتينية باللون الذهبى على خلفية 
باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 355951         بتاريخ: 2021/07/17
با�ش��م: فول�شري كوزماتيك �شانايي يف تيجاريت انونيم �شريكيتي

 وعنوانه: �شايل ماهالي�شي، اداباجالر كادي�شي، نو:16، نيلوفري- بور�شا / تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات التجميل واأدوات الزينة غري طبية؛ منظفات اأ�شنان غري طبية؛ عطور وزيوت عطرية؛ 
تنظيف  املالب�س؛ م�شتح�شرات  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 

قويات لل�شعر. و�شقل وجلي وك�شط؛ �شامبو؛ مُّ
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: كلمة Tresan بحروف لتينية باللون الأخ�شر.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم : 355952         بتاريخ: 2021/07/17
با�ش��م: �شيرتي جييم تك�شتيل �شانايي يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي

 - �شي�شلي  ع�شمانبه،   ،8 نو:  �شوكاك،  ع�شمانبه  ماتباجيه  ماهالي�شي،  مي�شروتييت  وعنوانه:   
ا�شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س، الب�شة القدم، اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
على  خا�س  ب�شكل   Sحرف فوقها  الجنليزية  باللغة   SETRE كلمة  عبارة  العالمة:  و�شف 

خط مائل باللون ال�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 167181

با�ش��م: التون قايا التجارية 

وعنوانه: �س . ب 3955 دبي – هاتف: 2350664 ف 2350665- المارات

وامل�شجلة حتت رقم : )167181(  بتاريخ:  2014/01/27

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2021/12/27 وحتى تاريخ : 2031/12/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد 26 �شبتمرب 2021 �لعدد 13350

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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طرق دبي: 15 مليار درهم حجم م�ساريع البنية التحتية للطرق ومنظومة النقل اجلماعي ملعر�ض اإك�سبو 2020

الطاير : بدعم حممد بن را�شد ومتابعة حمدان بن حممد اأجنزنا 15 م�شروعًا لتوفري خدمة تنقل ا�شتثنائية لزوار املعر�ص
�سراء 50 قطارا بت�ساميم داخلية جديدة توفر راحة اأكرث للركاب وذات طاقة ا�ستيعابية اأكرب

الذكية  املرورية  باللوحات  ال�شتعانة  خالل 
والداخلية  اخلارجية  الطرق  على  املتوزعة 

اإىل التوجه للمواقف البديلة.
ونظراً ل�شخامة م�شاريع الطرق فقد جرى 
تق�شيمها اإىل �شت مراحل اأجنزت جميعها يف 

مطلع عام 2020 و�شملت :
1 - تطوير تقاطع �شارع ال�شيخ حممد بن 
اإك�شبو وذلك بتحويل الدوار  زايد مع �شارع 
ال�شابق على تقاطع �شارع ال�شيخ حممد بن 
جم�شر  تقاطع  اإىل  اإك�شبو  ���ش��ارع  م��ع  زاي���د 
يوفر حركة مرورية حرة يف كل اجتاه وزيادة 
عدد م�شارات �شارع اإك�شبو من اأربعة م�شارات 
اإىل �شتة م�شارات يف كل اجتاه واإن�شاء طرق 
خدمة يف كال الجتاهني مع توفري حركات 
امل�شروع  و�شاهم  املج�شرة؛  احل��رة  اللتفاف 
 16500 يف زيادة الطاقة ال�شتيعابية من 
يف  مركبة   69000 اإىل  ال�شاعة  يف  مركبة 

ال�شاعة.
�شارع  على  تقاطعني جم�شرين  تنفيذ   -  2
ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي������د ل���ت���اأم���ني حركة 
املعر�س  موقع  واإىل  من  واخل��روج  الدخول 
الأول: تقاطع اإك�شبوويخدم احلركة املرورية 
ال���ق���ادم���ة م���ن دب����ي وال�������ش���ارق���ة والإم�������ارات 
املركبات يف موقع  لدخول مواقف  الأخ��رى 
/تقاطع  وال��ث��اين:   2020 اإك�شبو  معر�س 
املرورية  احلركة  ويخدم  مكتوم/  اآل  مطار 
ال���ق���ادم���ة م���ن دب����ي وال�������ش���ارق���ة والإم�������ارات 
اإىل  اإ�شافة  املعر�س  موقع  باجتاه  الأخ��رى 
وي�شهم  كيلومرتا   16 بطول  ط��رق  اأع��م��ال 
ال�شتيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  امل�شروع  ه��ذا 
ال�شاعة  يف  م��رك��ب��ة   21600 م��ن  ل��ل�����ش��ارع 
للمدخل  ال�شاعة  يف  مركبة   45000 اإىل 
ال�شاعة  يف  م��رك��ب��ة  و48200  اجل��ن��وب��ي 

للمدخل ال�شمايل.
بن  زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  تقاطع  تطوير   -  3
ح��م��دان اآل ن��ه��ي��ان م��ع ���ش��ارع اإك�����ش��ب��و جرى 
خالله حتويل الدوار املحكوم باإ�شارة �شوئية 
اإىل تقاطع جم�شر يوفر حركة مرورية حرة 
يف جميع الجتاهات لي�شهم يف زيادة الطاقة 
ال�شاعة  5000 مركبة يف  ال�شتيعابية من 
يوفر  كما  ال�شاعة  يف  مركبة   62100 اإىل 
اإك�شبو  معر�س  اإىل  مبا�شرة  مرورية  حركة 
ب��اجت��اه ال��غ��رب ع��ل��ى ط��ري��ق اإك�����ش��ب��و و�شعة 
امل��رور من معر�س  اإ�شافية حلركة  مرورية 
ال�شيخ  و���ش��ارع  اإك�شبو  ���ش��ارع  ب��اجت��اه  اإك�شبو 
م��ا ي�شهم  اآل نهيان وه��و  ب��ن ح��م��دان  زاي���د 
احلركة  وان�شيابية  الرحلة  زم��ن  تقليل  يف 

املرورية.
�شارع  وتو�شعة  تقاطعات  ثالثة  -تطوير   4
ال�شيخ زايد بن حمدان اآل نهيان من م�شارين 
يف كل اجتاه اإىل خم�شة م�شارات يف كل اجتاه 
حيث جرى تطوير تقاطع �شارع ال�شيخ زايد 
���ش��ارع اليالي�س  ن��ه��ي��ان م��ع  اآل  ب��ن ح��م��دان 
حركة  ي��وف��ر  جم�شر  تقاطع  اإىل  وحت��وي��ل��ه 
مرورية حرة يف خمتلف الجتاهات وتطوير 
اإن�شاء  ع���رب  وال���ث���ال���ث  ال���ث���اين  ال��ت��ق��اط��ع��ني 
�شارع  على  اجت��اه  كل  يف  مب�شارين  ج�شرين 
ال�شيخ زايد بن حمدان اآل نهيان حمكومني 
املرورية  احلركات  لتوفري  �شوئية  باإ�شارات 
واإن�شاء  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  تخدم  التي 
اجتاه  كل  يف  م�شارين  ب�شعة  خدمي  طريق 
على �شارع ال�شيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 
و�شارع اليالي�س اإ�شافة اإىل تطوير مداخل 
جممع دبي لال�شتثمار على �شارع اليالي�س 
ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  رف���ع  يف  ���ش��اه��م  ال���ذي 
اإىل  ال�شاعة  يف  مركبة   7800 من  لل�شارع 
منطقة  يف  ال�����ش��اع��ة  يف  م��رك��ب��ة   49800
4800 م��رك��ب��ة يف  ال��ت��ق��اط��ع احل����ر وم����ن 
28800 مركبة يف ال�شاعة يف  اإىل  ال�شاعة 

التقاطعات املحكومة باإ�شارات �شوئية.
تطوير تقاطع �شارع الإمارات مع �شارع   -  5

•• دبي- وام:

اأكد معايل مطر حممد الطاير املدير العام 
رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف ه��ي��ئ��ة الطرق 
التحتية  البنية  جاهزية  بدبي  واملوا�شالت 
النقل  ومنظومة  الطرق  ب�شبكات  اخلا�شة 
اجلماعي لتوفري خدمة تنقل فريدة و�شهلة 
اإك�شبو  معر�س  وزوار  للم�شاركني  و�شريعة 
2020 دبي من خمتلف مناطق اإمارة دبي 

ومن باقي اإمارات الدولة.
وقال معاليه اإن الهيئة اأجنزت بف�شل الدعم 
ال��ك��ب��ريي��ن م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو  وال��رع��اي��ة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
دبي “رعاه اهلل”، واملتابعة احلثيثة من �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 15 
 2020 اإك�شبو  معر�س  خل��دم��ة  م�����ش��روع��اً 
درهم  مليار   15 م��ن  ب��اأك��رث  قيمتها  ُت��ق��ّدر 
 15 بطول  دبي  2020 ملرتو  م�شار  اأهمها 
�شبع حمطات و�شراء  الذي ي�شم  كيلومرتا 
توفر  جديدة  داخلية  بت�شاميم  قطارا   50
ا�شتيعابية  طاقة  وذات  للركاب  اأك��رث  راح��ة 
اأك�����رب وت��ن��ف��ي��ذ ���ش��ب��ك��ة وا���ش��ع��ة م���ن الطرق 
وتنفيذ  ك��ي��ل��وم��رت  م�����ش��رب   138 ب���ط���ول 
من  اأك��رث  وتوفري  جم�شرة  تقاطعات  ت�شعة 
اأحدث  وف��ق  عامة  موا�شالت  حافلة   200
حمطة   18 وتخ�شي�س  العاملية  املوا�شفات 
ل��ل��ح��اف��الت م���وزع���ة ع��ل��ى املناطق  وم��وق��ف��ا 
احليوية يف دبي واملدن الرئي�شة يف خمتلف 

اإمارات الدولة.
واأو�شح اأن الهيئة حر�شت على توفري اأكرث 
من 15 األف مركبة اأجرة وليموزين وكذلك 
موقع  يف  للمركبات  موقف  األ��ف   30 اإدارة 
الذكية  التقنيات  وتوظيف  اإك�شبو  معر�س 
لت�شهيل  ال�شطناعي  والذكاء  والتطبيقات 
اإك�شبو عرب املرتو  حركة تنقل زوار معر�س 
اإىل  ..م�شريا  الأج��رة  ومركبات  واحلافالت 
اأن ا�شتعدادات الهيئة ل�شت�شافة هذا احلدث 
التحكم  مركز  تنفيذ  كذلك  �شملت  العاملي 
يعد  ال���ذي  وال��ط��رق  النقل  لأنظمة  امل��وح��د 
اأحد اأكرب واأح��دث مراكز التحكم يف العامل 
وهو  الذكية  املرورية  لالأنظمة  دبي  ومركز 
من اأحدث مراكز التحكم املروري يف العامل 
اإدارة  من حيث توظيف التقنيات الذكية يف 

احلركة املرورية.
وق���ال م��ع��ايل امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
املديرين اإن هيئة الطرق واملوا�شالت عملت 
مدينة  ف���وز  لإع����الن  الأوىل  اللحظة  م��ن��ذ 
 2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  با�شت�شافة  دب���ي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
بتنفيذ  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الطرق  �شبكات  م��ن  متكاملة  حتتية  بنية 
لتوفري خدمة  املختلفة  املوا�شالت  واأنظمة 
للم�شاركني  و�شريعة  و�شهلة  ف��ري��دة  تنقل 
داخل  م��ن   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  وزوار 
كما  املعر�س  زي��ارة  لتكون  وخارجها  الدولة 
ودورة  للجميع  مميزة  جتربة  �شموه  اأراده��ا 

ا�شتثنائية يف تاريخ معار�س اإك�شبو.
اإك�شبو  حم��ط��ة  ت�شغيل  ���ش��ي��ب��داأ   : واأ����ش���اف 
2020 ملرتو دبي يف الأول من اأكتوبر تزامناً 
مع الفتتاح الر�شمي ملعر�س اإك�شبو و�شيقدم 
والأخ�شر  الأح����م����ر  ب��خ��ط��ي��ه  دب�����ي  م�����رتو 
ال�شبت  م��ن  الأي���ام  خ��الل  للركاب  خدماته 
�شباحاً   5:00 ال�شاعة  م��ن  الرب��ع��اء  حتى 
حتى ال�شاعة 1:15 بعد من�شف الليل ويوم 
حتى  �شباحاً   5:00 ال�شاعة  من  اخلمي�س 
2:15 بعد منت�شف الليل ويوم اجلمعة من 
ال�شاعة 8:00 �شباحاً حتى ال�شاعة 1:15 
التقاطر  زمن  و�شيكون  الليل  منت�شف  بعد 
ثانية  و38  دقيقتني  ال��ذروة  �شاعات  خ��الل 
فيما يبداأ ترام دبي يف تقدمي خدماته خالل 
الأيام من ال�شبت حتى اخلمي�س من ال�شاعة 
بعد   1:00 ال�شاعة  حتى  �شباحاً   6:00
ال�شاعة  م��ن  اجلمعة  وي���وم  الليل  منت�شف 
بعد   1:00 ال�شاعة  حتى  �شباحاً   8:00

منت�شف الليل.
العامة  املوا�شالت  و�شتعمل خدمة حافالت 
/ح���اف���الت اإك�����ش��ب��و/ م���ن ال�����ش��اع��ة 6:30 
�شباحاً وت�شتمر حتى 90 دقيقة بعد اإغالق 
بوابات املعر�س فيما تبداأ خدمة نقل الركاب 
ب��واب��ات املعر�س  اإىل  امل��رك��ب��ات  م��ن م��واق��ف 

الثالث يف ال�شاعة 9:00 �شباحاً حتى 90 
دق��ي��ق��ة ب��ع��د اإغ����الق ب��واب��ات امل��ع��ر���س وتبداأ 
البوابات  ب��ني  ال����زوار  نقل  خ��دم��ة ح��اف��الت 
اجلمهور/  تنقل  /حافالت  املعر�س:  داخ��ل 
من ال�شاعة 6:30 �شباحاً حتى 90 دقيقة 
وي�شتمر تقدمي  املعر�س  بوابات  اإغالق  بعد 
خدمة مركبات الأجرة واحلجز الإلكرتوين 

على مدار ال�شاعة.
ال��ه��ي��ئ��ة و���ش��ع��ت عدة  اأن  واأو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه 
موقع  يف  احل�������ش���ود  لإدارة  ف��ن��ي��ة  خ���ط���ط 
وحميط احلدث من خالل و�شع اآلية لتنقل 
و�شائل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل��ع��ر���س  زوار  وح��رك��ة 
املرتو  حم��ط��ات  خ��الل  م��ن  املختلفة  النقل 
وحمطات احلافالت داخل الإمارة وخارجها 
اإ�شافة اإىل مركبات الأجرة املوزعة يف موقع 
احلركة  لإدارة  خطة  و�شعت  كما  احل���دث، 
���ش��ب��ك��ة الطرق  ل��ل��م��رك��ب��ات ع��ل��ى  امل����روري����ة 
موقع  �شمن  املرورية  والتقاطعات  املحيطة 
الأ�شبوع  نهاية  وعطلة  اأي���ام  خ��الل  احل��دث 
فعاليات  فيها  ت�ُقام  التي  الأي��ام  اإىل  اإ�شافة 
املعر�س،  ف����رتة  خ����الل  ك����ربى  وم��ن��ا���ش��ب��ات 
عالوة على و�شع خطط بديلة للتعامل مع 
حدوث  ح��ال  يف  املحتملة  الفر�شيات  جميع 
ازدحامات مرورية ل�شمان ان�شيابية احلركة 
اأيام احلدث،  املرورية ب�شكل دائم على مدار 
اأي�شاً خططاً  و�شعت  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرياً 
الطوارئ  ح��الت  يف  وال�شتجابة  للتوا�شل 
والأزم��������ات وت�����ش��م��ل و����ش���ع ح���ل���ول ملختلف 
متنوعة  وخ��ط��ط��ا  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال��ف��ر���ش��ي��ات 
ال��ف��وري��ة يف  امل��روري��ة  ال��ت��ح��وي��الت  لتطبيق 
حال حدوث اأية اإغالقات على جميع الطرق 

والتقاطعات املحيطة مبوقع احلدث.
التي  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�شيابية  ول�شمان 
تخدم معر�س اإك�شبو 2020 دبي وامل�شاريع 
امل�شتقبلية يف املنطقة .. قال معاليه اإن هيئة 
اأجنزت م�شروع تطوير  واملوا�شالت  الطرق 
املعر�س  امل��ح��ي��ط��ة مب���وق���ع  ال���ط���رق  ���ش��ب��ك��ة 
�شملت تطوير ت�شعة تقاطعات جم�شرة توفر 
الجتاهات  جميع  يف  ح���رة  م��روري��ة  ح��رك��ة 
اإجمايل  بطول  ج�شراً   64 تنفيذ  ت�شمنت 
ي��ب��ل��غ 13 ك��ي��ل��وم��رتاً وخ��م�����ش��ة اأن����ف����اق: /

�شندوقية/ بطول 450 مرتاً وتنفيذ طرق 
 25 وتوفري  كيلومرت  138 م�شرب  بطول 
م�شاراً لدخول املركبات ملوقع املعر�س و21 
الهيئة  و�شتقوم  املوقع  من  للخروج  م�شاراً 
األ��ف موقف للمركبات يف   30 ب��اإدارة قرابة 
اإك�شبو موزعة على عدد من  موقع معر�س 
وال�شتدامة  وال��ت��ن��ق��ل  /ال��ف��ر���س  امل��ن��اط��ق: 
الهيئة  و�شتتوىل  ني�شان/  ومواقف  والعامل 
اإدارة هذه املواقف با�شتخدام اأحدث الأجهزة 
ان�شيابية  ل�شمان  امل��واق��ف  لإدارة  التقنية 
وخروجها  دخولها  وعملية  املركبات  حركة 
�شت�شتخدم  حيث  اآمنة  ب�شورة  امل��واق��ف  من 
املواقف  واإدارة  ال��ذك��ي��ة  امل���روري���ة  ال��ل��وح��ات 
من خالل نظام ذكي مت�شل مبركز مراقبة 
املواقف  على  لال�شتدلل  امل��روري��ة  احل��رك��ة 
املتوفرة �شمن موقع احلدث وُو�شعت خططا 
بديلة للتعامل مع امتالء املواقف وذلك من 

اإىل  ال�شابق  ال���دوار  بتحويل  وذل���ك  اإك�شبو 
تقاطع جم�شر يوفر حركة مرورية حرة يف 
جميع الجتاهات وزيادة عدد م�شارات �شارع 
اإىل �شتة م�شارات  اأربعة م�شارات  اإك�شبو من 
كيلومرتات  ث���الث���ة  ب���ط���ول  اجت�����اه  ك���ل  يف 
وتطوير �شارع الإمارات بطول قرابة خم�شة 
واأ�شهم  خدمية  ط��رق  واإن�����ش��اء  كيلومرتات 
لل�شارع  ال�شتيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  ذل��ك 
من 2000 مركبة يف ال�شاعة اإىل 54000 

مركبة يف ال�شاعة.
اإك�����ش��ب��و وذل����ك بتنفيذ  ���ش��ارع  ت��ط��وي��ر   -  6
بطول  وط��رق  كيلومرت   2.6 بطول  ج�شور 
قرابة ثالثة كيلومرتات وزاد عدد م�شارات 
م�شارات  �شتة  اإىل  ثالثة  م��ن  اإك�شبو  ���ش��ارع 
مع  كيلومرتات  ثالثة  بطول  اجت��اه  ك��ل  يف 
الو�شع  ل��ت��ح�����ش��ني  اإ����ش���اف���ة ط����رق خ��دم��ي��ة 
اإك�شبو  �شارع  للطرق احلالية ورفع  امل��روري 
عند تقاطعه مع �شارع الأ�شايل بج�شر طوله 
800 مرت و�شعة �شتة م�شارات يف كل اجتاه 
اإك�شبو  �شارع  اآخرين لربط  واإن�شاء ج�شرين 
بطريق اخلدمة يف املنطقة بطول كيلومرت 
واح����د ل��ت��وف��ري ح��رك��ة ان�����ش��ي��اب��ي��ة م��ن واإىل 
موقع معر�س اإك�شبو و�شاهم افتتاح امل�شروع 
من  لل�شارع  ال�شتيعابية  الطاقة  زي���ادة  يف 
 37800 اإىل  ال�شاعة  24200 مركبة يف 

مركبة يف ال�شاعة.
يعد  الذي  دبي  الكبري ملرتو  للدور  وتعزيزاً 
العمود الفقري لنظام النقل اجلماعي ودوره 
لل�شكان  اليومية  التنقل  حركة  يف  املحوري 
والبيئية  والجتماعية  القت�شادية  واملنافع 
 2009/9/9 التي حققها منذ ت�شغيله يف 
م�شار  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  ..ن���ف���ذت 
2020 مل��رتو دب��ي ال��ذي ميتد م��ن حمطة 
اإىل حمطة  الأح��م��ر  اخل��ط  على  علي  جبل 
اإك�شبو 2020 بطول 15 كيلومرتاً وي�شم 
و�شهاًل  اآم��ن��اً  تنقال  وي��وف��ر  حم��ط��ات  �شبع 
لزوار معر�س اإك�شبو ومناطق دبي على حد 

�شواء.
كثافة  ذات  مناطق   2020 م�شار  وي��خ��دم 
األف   270 من  باأكرث  تقدر  عالية  �شكانية 
ودي�شكفري  احل��دائ��ق  مناطق  ت�شم  ن�شمة 
جاردنز والفرجان وعقارات جمريا للجولف 
موقع  جانب  اإىل  لال�شتثمار  دب��ي  وجممع 

معر�س اإك�شبو 2020 دبي.
بنحو  للم�شار  ال�شتيعابية  الطاقة  وت��ق��در 
الجتاهني:  يف  ال�شاعة  يف  راك���ب  األ���ف   46
ال����واح����د يف  األ�����ف راك�����ب يف الجت������اه   23/
م�شتخدميه  عدد  ي�شل  اأن  ويتوقع  ال�شاعة 
اإىل قرابة 275 األف راكب يف اليوم بحلول 
قرابة  ي�شتخدم  اأن  يتوقع  كما   2030 عام 
35 األف زائر يومياً حمطة اإك�شبو 2020 
ل��ل��و���ش��ول اإىل م��وق��ع امل��ع��ر���س خ���الل اأي���ام 
الأ�شبوع ويرتفع العدد لنحو 47 األف زائر 
يوميا خالل اأيام نهاية الأ�شبوع وميثل هذا 
العدد قرابة %29 من اإجمايل عدد الزوار 

اليومي املتوقع ملعر�س اإك�شبو.
حمطات:   ���ش��ب��ع   2020 م�������ش���ار  وي�������ش���م 
حمطة واحدة انتقالية و3 حمطات علوية 

اأيقونة:  وحمطة  الأر����س  حتت  وحمطتني 
املحطات  م�شاحة  وت���رتاوح   2020 اإك�شبو 
و8800   8100 ب��ني  امل�����ش��ار  يف  ال��ع��ل��وي��ة 
املحطتني  م�شاحة  ت��رتاوح  فيما  مربع  مرت 
و28700   27000 ب����ني  ال��ن��ف��ق��ي��ت��ني 
اإك�شبو  حم��ط��ة  م�شاحة  وت��ب��ل��غ  م��رب��ع  م��رت 

18800 مرت مربع.
للمحطات  اخل��ارج��ي��ة  الت�شاميم  وح��م��ل��ت 
اأمناطاً معمارية مميزة مطورة عن ت�شاميم 
امل��ح��ط��ات ع��ل��ى ط���ول خ��ط��ي امل���رتو الأحمر 
اأمن��اط وهي  اأربعة  على  وت�شتمل  والأخ�شر 
املحطة الأيقونة داخل موقع معر�س اإك�شبو 
2020 واملحطة التبادلية للربط بني م�شار 
دب���ي عند  مل���رتو  الأح���م���ر  2020 واخل����ط 
لت�شميم  م�شابهة  وه��ي  علي  جبل  حمطة 
على  حفاظاً  وذلك  ال�شابقة  املرتو  حمطات 
هوية و�شكل املحطات على �شارع ال�شيخ زايد 
العلوية  للمحطات  الآخ����ران  النمطان  اأم��ا 
وال��ن��ف��ق��ي��ة ف��ق��د روع����ي ف��ي��ه��ا ت��وف��ري طاقة 
ا�شتيعابية اأكرب من املحطات املوجودة حالياً 
ت�شميمية  مل�شات  واإ�شافة  الأحمر  اخلط  يف 
ومتطلبات  واحل����داث����ة  ال��ب�����ش��اط��ة  حت���اك���ي 

ال�شتدامة.
بت�شميمها   2020 اإك�شبو  حمطة  وتتميز 
لتظهر  الطائرة  اأجنحة  �شكل  على  الفريد 
البتكار  نحو  امل�شتقبل  دبي  مدينة  انطالق 
وتبلغ طاقتها ال�شتيعابية 522 األف راكب 
مبعدل  الجت����اه����ني  يف  ال����واح����د  ال���ي���وم  يف 
الجتاهني  ال�����ش��اع��ة يف  يف  راك����ب  األ����ف   29
منظومة  مع  التكامل  ت�شميمها  يف  وروع��ي 
مواقف  ُخ�ش�شت  حيث  العامة  امل��وا���ش��الت 

للحافالت ومركبات الأجرة.
للجولف  ج���م���ريا  ع����ق����ارات  وت���ع���د حم��ط��ة 
م�شاحتها  تبلغ  دب��ي  يف  نفقيه  حمطة  اأك��رب 
مرتاً   232 وطولها  مربع  مرت   28700
يف  راك��ب��اً   11555 ال�شتيعابية  وطاقتها 
 250 ال���ذروة ون��ح��و  اأوق���ات  ال�شاعة خ��الل 

األف راكب يومياً.
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  خ�ش�شت  وق���د 
خلدمة  اإك�شبو/  /حافالت  حافالت:   203
2020 دبي من  اإك�شبو  ونقل زوار معر�س 
18 حم��ط��ة ب��واق��ع ت�����ش��ع حم��ط��ات يف دبي 
اإمارات  وت�شع حمطات موزعة على خمتلف 
ال���دول���ة و���ش��ي��ك��ون ت��ق��دمي خ��دم��ة حافالت 
املوا�شالت العامة يف دبي جماناً للركاب من 
خطني  اإىل  اإ�شافة  وم��واق��ف  حمطات  ت�شع 
لنقل الزوار من الفنادق مبا�شرة اإىل موقع 

احلدث.
الركاب  لنقل  حافلة   126 الهيئة  وح��ددت 
دب���ي ملوقع  م��ن ت�شع حم��ط��ات وم��واق��ف يف 
املعر�س والعك�س وهي نخلة جمريا والرباحة 
والغبيبة وات�شالت والقرية العاملية واملدينة 
مول  ودب���ي  لل�شيلكون  دب��ي  وواح���ة  العاملية 
ومطار دبي الدويل: املبنى رقم 3 ويرتاوح 
عدد الرحالت اليومية من 455 اإىل 476 
الركاب  نقل  خدمة  الهيئة  توفر  كما  رحلة 
ب��واب��ات املعر�س  اإىل  امل��رك��ب��ات  م��ن م��واق��ف 
الثالث وهي: الفر�س والتنقل وال�شتدامة 
وكذلك خدمة حافالت داخلية لنقل الزوار 
بني البوابات داخل املعر�س: حافالت تنقل 
حافلة   77 ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ت�����ش��غ��ل  اجل���م���ه���ور. 
خارج  مواقع  ت�شعة  من  املعر�س  زوار  لنقل 
دبي منها ثالث حمطات يف مدينة اأبوظبي 
وهي حمطة مطار اأبوظبي الدويل وحمطة 
اأبوظبي الرئي�شة للحافالت وحمطة املارينا 
م��ول وواح���دة يف مدينة ال��ع��ني ه��ي حمطة 
العني للحافالت وحمطتان يف ال�شارقة هما 
مويلح  وحمطة  للحافالت  اجلبيل  حمطة 
راأ�س اخليمة للحافالت  اإىل حمطة  اإ�شافة 
وحم����ط����ة ع���ج���م���ان ل���ل���ح���اف���الت وم���وق���ف 
احلافالت بالقرب من �شيتي �شنرت الفجرية 
و�شتكون هناك 193 رحلة يومياً خالل اأيام 
الأ�شبوع ترتفع اإىل 213 رحلة خالل نهاية 

الأ�شبوع /يومي اخلمي�س واجلمعة/.
واأن�������ش���اأت ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���الت ت�شع 
العامة  امل����وا�����ش����الت  حل����اف����الت  حم���ط���ات 
اإك�����ش��ب��و م��وزع��ة على  خل��دم��ة زوار م��ع��ر���س 
الغبيبة  وه����ي:  دب����ي  احل��ي��وي��ة يف  امل��ن��اط��ق 
وات�شالت والرباحة وواحة دبي لل�شيليكون 
واملدينة العاملية ومطار دبي الدويل: /املبنى 
والقرية  3/ ونخلة جمريا ودبي مول  رقم 

العاملية.

اأحمد بن �شعود املعال : القوانني العقارية اجلديدة 
ت�شهم يف جاذبية املناخ ال�شتثماري باأم القيوين

•• اأم القيوين-وام: 

اأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد 
التنفيذي  املجل�س  نائب رئي�س  املعال 
التي  بالقوانني  القيوين  اأم  لإم���ارة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���دره���ا 
املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود 
الأعلى حاكم اأم القيوين يف ما يخ�س 
العقاري  والت�شجيل  العقارية  امللكية 
العقاري  ال��ت��م��ل��ك  م��ن��اط��ق  وحت��دي��د 

احلر لالأجانب.
وقال ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد 
القوانني  اإن  ام�س  ت�شريح  يف  املعال 
جديدة  م���الم���ح  ت���ر����ش���م  اجل����دي����دة 

اإم����ارة  يف  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  مل�شتقبل 
اأن  واأكد  بالإمارة.  ال�شتثماري  املناخ  زيادة جاذبية  وت�شهم يف  القيوين،  اأم 
القوانني ت�شهم يف اإحداث نقلة نوعية يف توطيد مقومات النمو القت�شادي، 
وتعزيز اأداء القطاع العقاري، وذلك من خالل التخطيط للقطاع العقاري 
الإ�شافة  لتحقيق  وم��درو���ش��ة  وا���ش��ح��ة  ا�شرتاتيجية  وو���ش��ع  الإم�����ارة،  يف 

للم�شاريع العقارية، لزيادة م�شتوى تناف�شية القطاع وتاأكيد جاذبيته.

خالد بن را�شد املعال : القوانني العقارية اجلديدة 
حتفز امل�شتثمرين املواطنني والأجانب على التملك

•• اأم القيوين- وام:

املعال  را���ش��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
اأم  يف  الأم���������ريي  ال�����دي�����وان  رئ���ي�������س 
اأ�شدرها  ال��ت��ي  ب��ال��ق��وان��ني  ال��ق��ي��وي��ن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد 
اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو 
القيوين يف ما يخ�س امللكية العقارية 
والت�شجيل العقاري وحتديد مناطق 

التملك احلر لالأجانب.
وقال ال�شيخ خالد بن را�شد املعال اإن 
هذه القوانني تعترب خطوة يف الجتاه 
امل�شتقبلية  الروؤية  وتخدم  ال�شحيح 
دولة  �شيا�شات  م��ع  متا�شياً  ل��الإم��ارة 

الإمارات عرب قانون التملك العقاري بال�شماح جلميع اجلن�شيات بالتملك 
م�شجعة  تكون  �شوف  القوانني  ه��ذه  اأن  واأو���ش��ح  ال�شتثمارية.  املناطق  يف 
عليه  ن�شت  ما  اإىل  م�شرياً  والأج��ان��ب،  املواطنني  للم�شتثمرين  وحمفزة 
القوانني مبنح الأجانب وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة اململوكة جزئياً 

لالأجانب و�شركات املنطقة احلرة و�شركات الأوف�شور حق التملك.

قمة دبي اجلبلية و�شاللت حتا امل�شتدامة 
م�شروعان عامليان يعززان مكانة دبي ال�شياحية

•• دبي-وام:

تفقد معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
“�شاللت حتا  و  “قمة دبي اجلبلية”  كهرباء ومياه دبي موقع م�شروعي 
امل�شتدامة” يف منطقة حتا وهي من بني امل�شروعات الكربى التي تنفذها 
الهيئة يف املنطقة. وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” قد اعتمد 
6 م�شاريع جديدة يف منطقة حتا ليعلن انطالق مرحلة تنموية جديدة 
مزدهرة فيها يف خمتلف القطاعات مبنية على اأ�ش�س النجاح الكبري خلطة 
حتا التنموية والتي كانت قد اأطلقت يف 2016 وجعلت من املنطقة مق�شداً 
�شياحياً رائداً. و�شت�شاهم هذه امل�شاريع يف تطوير منطقة حتا ب�شكل كبري 
اإىل موقع جاذب حملياً  وحيوي وعلى كل امل�شتويات مبا يف ذلك حتويلها 
واملبتكرة وهي  الريادية  امل�شاريع  ال�شياحي عرب هذه  امل�شتوى  على  وعاملياً 
يف  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  راف��ق  امل�شتدامة.  التنمية  �شتعزز  م�شاريع 
التنفيذي  النائب  لوتاه  نا�شر  املهند�س  من  كل  الهيئة  جانب  من  جولته 
وفريق  امل�شروع  البدواوي مدير  واملهند�س خليفة  الإنتاج  لقطاع  للرئي�س 

امل�شروع.
مدير  قبل  م��ن  مف�شل  �شرح  اإىل  الطاير  معايل  ا�شتمع  ال��زي��ارة  وخ��الل 
امل�شروع عن اآخر امل�شتجدات املتعلقة باعتماد الت�شاميم الهند�شية مل�شروع 
والتحديات  للتنفيذ  الزمنية  اخلطة  على  واط��ل��ع  اجلبلية”  دب��ي  “قمة 
املتواجدة يف املوقع وكيفية التغلب عليها. وقد مت تعيني ا�شت�شاريني عامليني 
متخ�ش�شني يف هذا املجال ل�شمان اإجناز امل�شروع وفق اأعلى املعايري العاملية 

يف اجلودة وال�شالمة والأمان.
وقال معايل �شعيد حممد الطاير : نهتدي بروؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وا�شتثماري  �شياحي  حّتا مركز جذب  تكون  اأن  يف  “رعاه اهلل”  دبي  حاكم 
حيث  اجلذابة  وطبيعتها  العريق  املدينة  ت��راث  على  احلفاظ  مع  بامتياز 
حتا  منطقة  تطوير  يف  امل�شاهمة  ب��ه��دف  رائ���دة  م�شروعات  الهيئة  تنفذ 
اإ�شافة  وتلبية احتياجات التنمية الجتماعية والقت�شادية والبيئية فيها 
واأكد  املجتمع.  �شعادة  وتعزيز  ملواطنيها  مبتكرة  عمل  فر�س  توفري  اإىل 
و”�شاللت  اجلبلية”  دب��ي  “قمة  م�شروعي  تنفيذ  على  احلر�س  معاليه 
حتا امل�شتدامة” با�شتخدام اأحدث التقنيات واأكرثها تطوراً واأماناً لتالئم 
العاملية  البيئية  املعايري  اأعلى  للمنطقة مع مراعاة  اجليولوجية  العوامل 
امل�شروع مع حميطه ويقدم  وليتناغم  للحفاظ على حممية حتا اجلبلية 
دولة  يف  اجلبلية  املناطق  جمال  واإظ��ه��ار  لل�شائح  وف��ري��دة  نوعية  جتربة 
امل�شاريع التي تنفذها الهيئة يف حتا �شتوفر  اأن  الإم��ارات. واأو�شح الطاير 
واأك��رث من  والت�شغيلية  والإداري����ة  الفنية  امل��ج��الت  يف  200 وظيفة  نحو 
اإذ  ال�شياحية  الزوار والأن�شطة اخلارجية واملرافق  300 وظيفة يف مركز 
توفر بيوت العطالت اجلديدة دخاًل �شنوياً يزيد على 100 مليون درهم 

ملواطني هذه املنطقة.

- تنفيذ طرق بطول 138 
م�سرب كيلومرت وتطوير 9 
تقاطعات �سملت 64 ج�سرًا.

- 25 م�سارًا لدخول 
املركبات موقع املعر�ض و21 

م�سارًا للخروج من املوقع

حافالت لنقل زوار املعر�ص من  203
 18 حمطة موزعة على دبي ومدن الدولة الرئي�شة
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دبي اجلنوب تنجز اأكرث من 4,000 معاملة 
لدعم الدول امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر:

يف اإطار حر�شها على توفري الدعم للدول امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي، 
�شمن  الدوليني  امل�شاركني  اأجنحة  تطوير  اأعمال  جميع  اكتمال  و�شمان 
الفرته الزمنية املتفق عليها، اأعلنت موؤ�ش�شة مدينة دبي للطريان وال�شركة 
معاملة من   4،000 على  يزيد  ما  اإجن��از  اجل��ن��وب، عن  دب��ي  لها  التابعة 
خالل من�شتها املتكاملة “اإيكونيك�س” التي مت تطويرها لتوفري التوا�شل 
املرن واملوحد بني دبي اجلنوب وجميع الكيانات و ال�شلطات املحلية الآخرى 

املتعلقة مبعر�س اإك�شبو من خالل بوابة ذكية موحدة جلميع اخلدمات.
ومتت  رئي�شية،  خمططات  و  ت�شاميم  حزمة  م�شاركة  دول��ة  ك��ل  وق��دم��ت 
الإن�شائي  بالت�شميم  املتعلقة  تلك  خا�شة  داخ��ل��ي��اً،  منها  ج��زء  م��راج��ع��ة 
مع  الأخ��رى  اجلوانب  ومناق�شة  م�شاركة  بينما متت  املعمارية،  والهند�شة 
ال�شلطات املحلية للح�شول على اآراءها واإ�شدار �شهادات عدم املمانعة لها. 
وبعد النتهاء من اأعمال املراجعة والتقييم من قبل جميع الأطراف املعنية، 
مت جتميع كافة احلزم، واإحالتها اإىل اللجان التنظيمية املخت�شة يف معر�س 

اإك�شبو 2020 دبي. 
ومن بني اخلدمات التي مت توفريها، قيام دبي اجلنوب مبراجعة و اعتماد 
252 ت�شميماً داخليا جُمهزاً لأجنحة ومرافق موزعة يف مناطق خمتلفة 
يف اإك�شبو 2020، بالإ�شافة اإىل اإ�شدار 93 رخ�شة بناء للدول امل�شاركة و 
م�شاريع اأخرى منها على �شبيل املثال اجلناح الرئي�شي يف منطقة الفر�س 
اإك�شبو مول  و  الرئي�شية  ال�شتقبال  و�شاحات  العمودية  الطائرات  ومهبط 
وحمطات الكهرباء الرئي�شية الثالثة، ف�شاًل عن مباٍن وخدمات خمتلفة. 
املحلية  ال�شلطات  م��ع  بالتن�شيق  واع��ت��م��اده��ا  الت�شاميم  م��راج��ع��ة  ومت��ت 
املخت�شة، كما مت اإ�شدار الت�شاريح و �شهادات الإجناز للعديد من املطاعم 
على  ح�شولها  بعد  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شهرية  وال��دول��ي��ة  املحلية 
الإعتمادات الت�شغيلية الالزمة من ال�شلطات املحلية الأخرى. ومت اأخرياً 
الوقت  امل�شاركة يف  ال��دول  النهائية جلميع  التفتي�س  النتهاء من عمليات 

املنا�شب للتاأكد من جاهزيتها التامة يوم الإفتتاح. 
وعالوة على ذلك، اأكد م�شروع حممد بن را�شد للطريان، اأول منطقة حرة 
على  اجلنوب،  دبي  يف  املنطقة  م�شتوى  على  الطريان  خلدمات  خم�ش�شة 
ا�شتعداده التام ل�شتقبال الزوار، وتقدمي اأف�شل اخلدمات لهم عرب مبنى 
الطريان اخلا�س يف امل�شروع. وياأتي ذلك يف اإطار التعاون امل�شتمر بني دبي 
اجلنوب واملوؤ�ش�شات احلكومية املختلفة، للتاأكيد على مكانة الإمارة، وعلى 

نحو يعك�س �شمعتها املرموقة التي تعززت على مدى عقود.
كبار  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد  ل�شتقبال  اخل��ا���س  ال��ط��ريان  مبنى  جتهيز  ومت 
ال�شخ�شيات وامل�شاركني، بالتن�شيق مع منظمي املعر�س واجلهات احلكومية 
املعنية الأخرى، على �شوء التوقعات التي ترجح زيادة عدد امل�شافرين من 
كبار ال�شخ�شيات عرب املبنى خالل احلدث العاملي. و�شتتم زيادة عدد مرافق 
اختبار كورونا ل�شمان ق�شاء امل�شافرين اأقل وقت ممكن يف املبنى. وعالوة 
على ذلك، �شيكون امل�شغلون الأر�شيون يف م�شروع حممد بن را�شد للطريان 

على اأمت جاهزية للرتحيب بالزوار وا�شتقبالهم وفق اأعلى املعايري.
ومن اأبرز املنجزات الأخرى قرب اإطالق املرحلة الأوىل من م�شروع “دبي 
التابع  العمودية  الطائرات  مركز   ،Dubai Helipark هيليبارك« 
مل�شروع حممد بن را�شد للطريان، بهدف تلبية احتياجات كبار ال�شخ�شيات 
الذين يودون ال�شتفادة من اأفخم و�شائل النقل احل�شرية حل�شور املعر�س، 
اأنحاء  والتنقل جواً اىل العديد من مهابط الطائرات العمودية يف جميع 
دولة الإمارات العربية املتحدة. و�شتعمل خدمات متوين الطائرات التابعة 
لطريان الإمارات من خالل من�شاأتها يف م�شروع حممد بن را�شد للطريان، 
ملواكبة الطلب املتزايد للم�شافرين القادمني عرب مبنى كبار ال�شخ�شيات.

وق���ال ���ش��ع��ادة خليفة ال���زف���ني، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة م��دي��ن��ة دبي 
اإىل ما �شتقدمه دبي  العامل  اأنظار  الوقت الذي تتجه فيه  “يف  للطريان: 
وتتمثل  ال�شخم.  العاملي  احل��دث  هذا  الإ�شهام يف  ي�شعدنا  املعر�س،  خالل 
مهمتنا بدبي اجلنوب يف التناغم مع املبادرات والأن�شطة احلكومية، خا�شة 
تلك الهادفة اإىل تعزيز مكانة الإمارة على اخلريطة العاملية. ومما ل �شك 
فيه اأن اجلهود املخل�شة للجهات احلكومية واخلا�شة يف جميع اأنحاء دبي 
لدعم احلدث �شتكون مبثابة �شهادة على العزمية ال�شادقة التي غر�شتها 

قيادتنا الر�شيدة وكر�شتها يف مواطنيها«.

ا�شتثمر يف ال�شارقة يك�شف فر�ص
 ال�شتثمار الأجنبي يف اإك�شبو 2020 دبي

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة(  يف  )ا�شتثمر  املبا�شر  الأجنبي  لال�شتثمار  ال�شارقة  مكتب  اأعلن 
عن م�شاركته يف معر�س “اإك�شبو دبي 2020” الذي �شتنطلق فعالياته يف 
الأول من اأكتوبر املقبل وي�شتمر حتى 31 مار�س 2022 وذلك يف “مركز 
الأجنبي  ال�شتثمار  فر�س  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  الأعمال”  توا�شل 

املبا�شر يف القطاعات التي �شتقود التنمية امل�شتدامة يف اإمارة ال�شارقة.
البيئة   ”2020 دب���ي  “اإك�شبو  يف  م�شاركته  خ���الل  امل��ك��ت��ب  وي�شتعر�س 
الرئي�شة  والقطاعات  ال�شارقة  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  املتطورة  ال�شتثمارية 
النا�شئة  الأج��ن��ب��ي��ة وال�����ش��رك��ات  ف��ر���ش��اً جل���ذب ال���ش��ت��ث��م��ارات  ال��ت��ي ت�شكل 
واللوج�شتية  والثقافة  ال�شياحة  واأهمها  الإم���ارة  اأ���ش��واق  اإىل  العامل  ح��ول 
والبتكار  الب�شري  امل��ال  وراأ���س  ال�شحية  والرعاية  اخل�شراء  وتكنولوجيا 

والت�شنيع املتقدم وتكنولوجيا الزراعية.
وينظم املكتب جت�شيداً ل�شعار املعر�س “توا�شل العقول.. و�شنع امل�شتقبل” 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  التي جتمع  النقا�شية  واجلل�شات  الأن�شطة  من  عدداً 
من القطاعني العام واخلا�س يف الإمارة مع جمتمع الأعمال العاملي ملناق�شة 
جمموعة من املو�شوعات والأفكار الإبداعية التي ميكن من خاللها ر�شم 
يف  لال�شتثمار  اأف�شل  م�شتقبل  ببناء  ت�شهم  التي  للفر�س  طريق  خارطة 

الإمارة.
لال�شتثمار  ال�شارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�شرخ  جمعة  حممد  وق��ال 
الأجنبي املبا�شر اإن ا�شت�شافة معر�س /اإك�شبو دبي 2020/ يتيح للعاملني 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  واملنطقة  الإم�����ارات  يف  ال�شتثمارية  ال��ق��ط��اع��ات  جممل  يف 
الدولة  م��ن مكانة  يعزز  ال��ذي  الأم���ر  ال��ع��امل  ب��ل��دان  نظرائهم يف خمتلف 

كوجهة عاملية للم�شتثمرين وال�شركات النا�شئة.
واأ�شاف امل�شرخ : نحر�س خالل املعر�س على التعريف بالفر�س الوا�شعة 
للم�شتثمرين  النمو  و�شريع  املتنوع  ال�شارقة  اإم��ارة  اقت�شاد  يتيحها  التي 
العامليني الذين ميكنهم الو�شول اإىل قطاعات حيوية تعزز ثقافة ال�شتثمار 

امل�شوؤول والنمو امل�شتدام والتوزيع ال�شرتاتيجي لراأ�س املال.

بهدف تعزيز البحث العلمي يف جمالت البتكار والتكنولوجيا املتقدمة

القمة العاملية للحكومات توقع اتفاقية �شراكة مع معهد البتكار التكنولوجي

•• دبي-الفجر: 

اتفاقية  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
ذراع  التكنولوج������ي،  البتك��������ار  معهد  م��ع  ���ش��راك��ة 
الأب����ح����اث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��اب��������������������������ع مل��ج��ل�����س اأب���ح���اث 
جهوده�����ا  �شمن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
العلمي  البحث  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  ال�����ش��راك��ات  لتو�شيع 
والتجارب  امل��م��ار���ش��ات  واأف�ش��������ل  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
والتكنولوجي�����ا  الب���ت���ك���ار  جم�����الت  يف  ال��ن��اج��ح�����ة، 
ا�شت�شراف  يف  احل��ك��وم��ات  جل��ه��ود  ال��داع��م��ة  املتقدمة 
امل�شتقبل وتطوير املب������ادرات والأفك��������ار التي ت�شهم يف 
اإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وبناء م�شتقبل اأف�شل 

لالأجيال القادمة.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزير 
ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي والق��ت�����ش��اد الرقمي  ال���دول���ة 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د، م��دي��ر م��وؤ���ش�����ش��ة القمة 
العاملية للحكومات، و�شعادة في�شل البناي الأمني العام 

ملجل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة.
وتهدف التفاقية اإىل تعزيز جمالت التعاون وتو�شيع 
العلمية  الأب��ح��اث  دع��م  يف  ت�شهم  التي  ال�شراكة  اآف���اق 
علمية  مقرتحات  وت��ق��دمي  والآراء  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
وع��م��ل��ي��ة يف جم���ال الب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يتالءم 
التحديات  ملواجهة  العاملية  والتطورات  املتغريات  مع 
واإي���ج���اد ح��ل��ول ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ت��ع��زز جاهزية 

الأداء  مب�����ش��ت��وى  والرت����ق����اء  للم�شتقبل  احل��ك��وم��ات 
لتح�شني حياة النا�س.

عمر �سلطان العلماء: الأبحاث
 العلمية والأفكار التطويرية

 تدعم  ابتكار حلول فعالة للتحديات
دولة  حكومة  اأن  العلماء  �شلطان  عمر  م��ع��ايل  واأك���د 
الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الأبحاث  دع��م  على  حري�شة  “رعاه اهلل”،  دب��ي  حاكم 
اأداة  ت�شكل  التي  التطويرية  الأف��ك��ار  وتبني  العلمية 
التي  للتحديات،  الفعالة  واحللول  لالبتكارات  داعمة 

تنعك�س اإيجاباً على العمل احلكومي.
اخلربات  وت��ب��ادل  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اإن  وق��ال 
التطويرية مع اجلهات احلكومية واخلا�شة  وال��روؤى 
العاملية  ال���ق���م���ة  ع���م���ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  اأول�����وي�����ة  مي���ث���ل 
للحكومات، ل�شتك�شاف فر�س جديدة وحلول مبتكرة 
املقبلة،  للمرحلة  الإع���داد  يف  احلكومات  جهود  تدعم 
وترتقي  التطلعات  تلبي  جديدة  اأف��ك��اراً  تتطلب  التي 
احلكومي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ع��زز  الأداء  مب�����ش��ت��وى 

امل�شتقبلي.
تو�شيع  اإط��ار  يف  ياأتي  التفاقية  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
دائ����رة ال�����ش��راك��ات ال��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا ال��ق��م��ة م��ع اجلهات 
والتن�شيق  التعاون  تعزيز  بهدف  واخلا�شة  احلكومية 
اأف�شل  وتبادل اخلربات يف خمتلف املجالت لت�شميم 
ت�شكيل حكومات  التي تدعم جهود  واملبادرات  احللول 

امل�شتقبل.

في�سل البناي: م�ساركة اخلربات 
يف جمالت التكنولوجيا والبتكار

من جهته، اأكد �شعادة في�شل البناي اأن معهد البتكار 
التكنولوجي �شي�شعى من خالل ال�شراكة مع موؤ�ش�شة 
جمال  يف  خربته  مل�شاركة  للحكومات  العاملية  القمة 
العلمية  الأب���ح���اث  م�����ش��ار  يف  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
التخ�ش�شية  املجالت  خمتلف  يف  املتقدمة  والتقنيات 
امل�شتقلة،  والروبوتات  الكوانتوم،  وه��ي  املعهد،  �شمن 
والت�شفري، واملواد املتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة 

املوّجهة، والأنظمة الآمنة«.
ع��ل��ى مدار  ���ش��ه��دن��ا ج��م��ي��ع��اً  “كما  ال��ب��ن��اي:  واأ����ش���اف 
الثمانية ع�شر �شهراً املا�شية، فاإن الرتكيز على البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ه��و ال�شبيل 
وامل�شار الوا�شح للم�شي قدماً، ومتا�شياً مع توجيهات 
قيادتنا الر�شيدة، نعمل يف جمل�س اأبحاث التكنولوجيا 

املتطورة ومعهد الإبتكار التكنولوجي
على تعزيز اأجندة التكنولوجيا املتقدمة، والعمل على 
بناء وتر�شيخ ريادة دولة الإمارات يف هذا املجال املهم، 
ونطمح دوماً للمزيد من الإزدهار والتقدم يف م�شرية 

البتكار وال�شتك�شاف يف املرحلة القادمة«.

تبادل اخلربات والأفكار 
التطويرية يف جمال البتكار

وتركز جمالت التعاون مع معهد البتكار التكنولوجي 
والتجارب  والأب���ح���اث  ال��درا���ش��ات  اأف�����ش��ل  ت��ب��ادل  على 
والتطبيقات يف جمالت العلوم والتكنولوجيا املتقدمة، 
مثل حو�شبة الكوانتوم، والروبوتات امل�شتقلة، والأمن 

ت�شلط  م�شرتكة  وفعاليات  مبادرات  واإط��الق  الرقمي 
احلكومات  م�شتقبل  وا�شت�شراف  متكني  على  ال�شوء 
اإىل عقد  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
م�شتجدات  ح��ول  واجتماعات  ور���س  وتنظيم  ح���وارات 
من  جديدة  اآف��اق  وا�شتك�شاف  املتقدمة  التكنولوجيا 
التعاون مع كبار اخلرباء العامليني يف  املعرفة وتعزيز 
�شتى املجالت ل�شمان جاهزية احلكومات للم�شتقبل. 
اإىل حتقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  الب��ت��ك��ار  م��ع��ه��د  وي���ه���دف 
من  التحويلية  والتكنولوجيا  العلمية  الكت�شافات 
خالل ا�شتقطاب اأملع العقول العلمية مل�شاعدة املجتمع 
العاملية  القمة  اأن  بالذكر،  اجلدير  التحديات.  حل  يف 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  اإط��الق��ه��ا  ال��ت��ي مت  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
حتت  جتمع  رائ��دة  عاملية  من�شة  ت�شكل   ،2013 ع��ام 
وكبار  وال�����وزراء  احل��ك��وم��ات  ق���ادة  م��ن  نخبة  مظلتها 
امل�شوؤولني و�شانعي القرار ورواد الأفكار واملخت�شني يف 
ال�شوؤون املالية والقت�شادية والجتماعية من خمتلف 
التي  والأفكار  واملعارف  اخل��ربات  لتبادل  العامل،  دول 
وت�شت�شيف  احلكومات،  م�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  ت�شهم 
واملبادرات  واجلل�شات  ال��ور���س  من  متنوعة  جمموعة 
يف  املمار�شات  واأف�شل  الجت��اه��ات  اأح��دث  ل�شتعرا�س 
ل�شتباق  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ق��دمي  احل��ك��وم��ات،  ق��ي��ادة 

التحديات العاملية.

ينظمه اإك�سبو ال�سارقة خالل الفرتة من 5-9 اأكتوبر املقبل 

ال�شارقة ت�شتعد ل�شت�شافة فعاليات الدورة الـ 48 من معر�ص ال�شرق الأو�شط لل�شاعات واملجوهرات

•• دبـي-الفجر: 

الأم�������ريي، وزي����رة  ����ش���ارة  م��ع��ايل  زارت 
دب�ي  واحة  املتقدمة،  للتكنولوجيا  دولة 
لل�شيليكون، املنطقة احلرة التكنولوجية 
البنية  امل��ت��ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث اط��ل��ع��ت ع��ل��ى 
لكل  امل��ت��ط��ورة  للتكنولوجيا  التحتية 
دب�ي  وم��رك��ز  الرقمي،  دب�ي  جمّمع  م��ن 
“ديتك”،  الأعمال  لريادة  التكنولوجي 
جلامعة  ال�����ذك�����ي  اجل�����دي�����د  واحل���������رم 
اجلامعة  للتكنولوجيا-دب�ي،  روت�ش�شرت 
بالتكنولوجيا،  املتخ�ش�شة  الأمريكية 
والف�شاء يف  البتكار  اإىل مراكز  اإ�شافة 

الواحة.
وال��ت��ق��ت م��ع��ايل ���ش��ارة الأم����ريي �شعادة 
نائب  ال������زرع������وين،  ال����دك����ت����ور حم���م���د 
ل�شلطة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 
واح�����ة دب�������ي ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، وع������دداً من 
مقر  يف  احل��ي��وي��ة  قطاعاتها  م�����ش��وؤويل 
واطلعت  لل�شيليكون،  دب�ي  واح��ة  �شلطة 
م���ع���ال���ي���ه���ا ع���ل���ى جم���م���وع���ة م�����ن اأه�����م 

مرافقها.
�شلطة  اإدارة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وا���ش��ت��م��ع��ت 
الواحة حول دور الواحة يف تعزيز تبني 
كجزء  املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيقات 
اأ�شا�شي من ا�شرتاتيجية املدينة الذكية، 
�شركاتها  متكني  يف  ل��دوره��ا  وتكري�شاً 
وجمتمعها بالتكنولوجيا املتقدمة التي 
حتقق التحول الرقمي والذكي يف كافة 

عملياتها.
يو�شف  ب���ن���ت  �����ش����ارة  م���ع���ايل  واأ������ش�����ادت 

لتبّني  ال���ن���وع���ي  ب��امل�����ش��ت��وى  الأم�������ريي 
تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة يف واحة 
بارز  تعد منوذج  لل�شيليكون، حيث  دب�ي 
املرن  واقت�شادها  الإم��ارات  دولة  لنجاح 
امل�شتقبلية  التقنيات  ه���ذه  ت��وظ��ي��ف  يف 
ل��الرت��ق��اء ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، وخلق 
الوطني،  ل��الق��ت�����ش��اد  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة 
قطاعات  يف  ال��واع��دة  الفر�س  وتفعيل 

القت�شاد اجلديد. 
بيئة  “تطوير  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
الإمارات  دول��ة  يف  متكاملة  تكنولوجية 
القيادة  ت��دع��م��ه  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ت���وّج���ه 

املختلفة  قطاعاتها  وترتجمه  الر�شيدة 
امل�شتقبلية   وخططها  جهودها  بتكامل 
على  حري�شة  ال�����وزارة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  كافة  وحتفيز  دع��م 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ت��ب��ن��ى  ال��ت��ي 
املتقدمة ومفاهيم وا�شتخدامات الثورة 
ال�شناعية الرابعة، من اأجل متكني رواد 
الأعمال وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
التكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  املتخ�ش�شة 
النهو�س  يف  امل�شاهمة  م��ن  والب��ت��ك��ار، 
بهذا القطاع احليوي، ودعم ا�شتعدادات 
عاماً  اخلم�شني  ن��ح��و  للتوجه  ال��دول��ة 

املقبلة.
ب�����دوره رّح����ب ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
الزرعوين بزيارة معايل �شارة الأمريي 
لواحة دب�ي لل�شيليكون موؤكداً اأن الواحة 
وخمترباً  لالبتكار  حا�شنة  بيئة  توفر 
تكنولوجيا  وت���ط���وي���ر  ل��ل��ب��ح��ث  ع���امل���ي���اً 
حتتاجها  ال���ت���ي  امل���ت���ق���دم���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
امل�شتقبل  وجم���ت���م���ع���ات  اق����ت���������ش����ادات 
ال��ذك��ي��ة، ���ش��واء م��ن خ��الل جممع دب�ي 
الرقمي الذي يوفر حزمة متكاملة من 
تتخذ  التي  لل�شركات  الذكية  اخلدمات 
منه مقراً لها اأو مركز دب�ي التكنولوجي 

لرادة الأعمال “ديتك«.  
دب�������ي  “واحة  ال���������زرع���������وين:  وق����������ال 
موقعها  م���ن  ح��ري�����ش��ة،  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون 
ك��م��رك��ز ل��ل��م��ع��رف��ة والب���ت���ك���ار، ع��ل��ى اأن 
دعائم  تر�شيخ  بدور حموري يف  ت�شاهم 
امل�شتدام واملتقدم الذي  القت�شاد املتني 
ت��ق��دم كافة  الإم������ارات، وه���ي  ب��ه  تتميز 
تكنولوجية  ح��رة  كمنطقة  الت�شهيالت 
امل�شتقبل  تكنولوجيا  م��ط��وري  جل���ذب 
من رواد الأعمال واملوؤ�ش�شات الأكادميية 
والبتكار  بالتكنولوجيا  املتخ�ش�شة 
وامل�شاريع النا�شئة و�شركات التكنولوجيا 

من خمتلف اأنحاء العامل.«
جلامعة  معاليها  زي����ارة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
روت�����ش�����ش��رت ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا-دب�����ي اأك���د 
ال��دك��ت��ور ال���زرع���وين اأن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
القادرة  امل�شتقبل  كوادر  لإع��داد  التعليم 
احللول  وابتكار  الإبداعي  التفكري  على 
الواحة  اأول��وي��ات  �شمن  ه��و  للتحديات 
الكفاءات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
لها،  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  وت��وف��ري جميع 
اأف�شل  كاأحد  دب��ي  مكانة  من  يعزز  مبا 

البيئات احلا�شة لالبتكار.
الواحة  تعاون  “اإن  الزرعوين:  واأ�شاف 
للتكنولوجيا  روت�����ش�����ش��رت  ج��ام��ع��ة  م���ع 
ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دبي 
التعليم  رب��ط  على  دائ��م��اً  حتر�س  التي 
وال�شتثمار  ال�شباب  وتاأهيل  بالبتكار 
الغد  ل�����ش��ن��اع��ة  ط��اق��ات��ه��م  الأم����ث����ل يف 
الأف�شل ملجتمعاتهم وحتقيق التقدم يف 

جميع املجالت«.

•• ال�شارقة-الفجر:

ل�شت�شافة  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  ت�����ش��ت��ع��د 
“معر�س  من   48 ال���  ال���دورة  فعاليات 
ال�شرق الأو�شط لل�شاعات واملجوهرات”، 
احل���دث الأك���رب م��ن ن��وع��ه على اأجندة 
دولة  يف  املتخ�ش�شة  التجارية  املعار�س 
الذي ينظمه مركز  الإم��ارات واملنطقة 
اإك�شبو ال�شارقة خالل الفرتة من 9-5 
الذي  احل���دث  وي�شهد  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت��وب��ر 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  بدعم  يقام 
ال�شركات  م���ئ���ات  م�����ش��ارك��ة  ال�������ش���ارق���ة 
املتخ�ش�شة بت�شميم و�شناعة ال�شاعات 
من  الذهبية  وامل�شغولت  وامل��ج��وه��رات 
اأ�شهر  واأ���ش��ح��اب  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
العالمات التجارية يف الذهب والأملا�س 
واملجوهرات، اإىل جانب م�شاركة متاألقة 
لل�شركات املحلية ونخبة من امل�شممني 

الإمارتيني.
وي���ق���دم امل���ع���ر����س ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام على 
األ����ف م��رت م��رب��ع عر�شاً   30 م�����ش��اح��ة 
املو�شة من  لأح��دث منتجات وخطوط 
املجوهرات والأحجار الكرمية واللوؤلوؤ، 
الجتاهات  م��ن  امل�شتوحاة  وال�����ش��اع��ات 
املعا�شرة والتقاليد والثقافات املختلفة 

التقنية  م�شتويات  باأعلى  العامل  ح��ول 
اإتاحة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��م��ي��ز،  والإب������داع 
قّيمة  بجوائز  للفوز  ل���زواره  الفر�شة 
اإىل   ،bmw x2 �شيارة  وم��ن �شمنها 
اليومية  ال�شحوبات  يف  امل�شاركة  جانب 

على جوائز من الذهب والأملا�س.

حدث اإقليمي ودويل رائد 
املدفع  ���ش��ي��ف حم���م���د  ����ش���ع���ادة  واأك��������د 
اإك�شبو  مل���رك���ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال�������ش���اع���ات  م���ع���ر����س  اأن  ال���������ش����ارق����ة، 
الأحداث  اأكرب  اأحد  يعترب  واملجوهرات 
ت�شت�شيفها  التي  الدولية  القت�شادية 

باأهمية  حتظى  وال��ت��ي  ال�شارقة  اإم����ارة 
ب��ارزة لدى �شريحة وا�شعة من  ومكانة 
والتجار  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  رج��ال 
والعاملني يف جمال �شناعة  واخل��رباء 
على  وامل��ج��وه��رات  ال�����ش��اع��ات  وت�شميم 
اإىل  م�شرياً  واملنطقة،  الدولة  م�شتوى 
ت��ع��ّززت على مدى  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة  اأن 
امل�شاركة  حلجم  نظراً  املا�شية  الأع���وام 
املحلية والدولية فيه ومنوها املت�شاعد 
ودوليا  اإقليميا  حدثاً  ليغدو  وامل�شتمر، 
رائ������داً، وم��ن�����ش��ة ل ُت�����ش��اه��ى لإط���الق 
الإب��داع��ي��ة يف جمال  التوجهات  اأح��دث 
الفاخرة  واملجوهرات  ال�شاعات  ت�شميم 

من كل اأنحاء العامل.

جناحات باهرة
كان  املركز  اأن  اإىل  املدفع  �شعادة  واأ�شار 
ال�شركات  م���ع  م�����ش��ت��م��ر  ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى 
وم�شممي  والعاملية  املحلية  العار�شة 
املجوهرات والذين اأبدوا حر�شهم على 
امل�شاركة يف املعر�س، نظراً ملا يوفره من 
وبناء  ال�شفقات  لعقد  مثالية  م�شاحة 
اأحدث  وعر�س  وال�شتثمار،  ال�شراكات 
عن  الباحثني  ال���زوار  اأم���ام  منتجاتهم 
كل جديد يف جمال �شناعة املجوهرات 

ال�شمعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال�������ش���اع���ات، 
اإك�شبو  م��رك��ز  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال����رائ����دة 
ال�شارقة  على �شعيد  ا�شتئناف املعار�س 
وال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن خ���الل ح��ر���ش��ه التام 
اأق�شى  بتطبيق  الكامل  الل��ت��زام  على 
الإج����������راءات وال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة 

ل�شمان �شالمة اجلميع.
الثالثاء  اأي���ام  اأب���واب���ه،  امل��ع��ر���س  ويفتح 

والأرب����ع����اء وال�����ش��ب��ت م��ن ال�����ش��اع��ة 12 
وي��وم اخلمي�س  م�شاء،   10 حتى  ظهراً 
ويوم  م�شاء،   11 حتى  ظ��ه��راً   12 م��ن 
م�شاء،   11 حتى  م�شاء   3 من  اجلمعة 
متيحاً لزواره من عامة اجلمهور فر�شة 
ال�شتمتاع برحلة مميزة مع املجوهرات 
ال�شاحرة والعرو�س احل�شرية يف عامل 

من الإبهار املتالألئ.

زارت واحة دب�ي لل�سيليكون

�شارة الأمريي : تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة يف الإمارات توجه ا�شرتاتيجي تدعمه القيادة
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�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1018
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد: ج�راح غ�ش�ان ي�ا�ش�ني - اجلن�شية: �ش�وريا، يرغ�ب ف�ي البي�ع 
ح�ش�ن  م�حم�د  ح�ش�ن   : ال�ش�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
م�حم�د - اجلن�شية: الإم�ارات، يف الرخ�ش�ة امل�شماه )ملحم�ة بي�ت ال�ع�ز( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة ال�شارقة 

بال�شارقة. القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  مبوج�ب رخ�شة رقم )722615( 
تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(.

 - تغيري الإ�شم التجاري من )ملحمة بيت العز( اإىل )ملحمة الريادة(.
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1019

ف�ي  ال�ش�اعر - اجلن�شية: فل�شطني، يرغ�ب  ال�شيد: عم�اد عب�د حمم�د  ب�اأن  ليكن معلوم�ا للجمي�ع 
البي�ع والتنازل عن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : احم�د عبدال�شالم عبداهلل 
ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  العم�اد(  فالف�ل  )كافترييا  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  يف  الإم�ارات،  اجلن�شية:   - نفي  على 
بال�شارقة.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�شادرة   )501045( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 
تغيري   - فردية(.  )موؤ�ش�شة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخ��رى:-  تعديالت 
الإ�شم التجاري من )كافترييا فالفل العماد( اإىل )كافترييا رغيف ال�شاورما(. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1020

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�ان ال�شيد : عبداملجي�د زامي�ر خ�ان - اجلن�شية : باك�شتان، يرغ�ب 
حمم�د   : ال�ش�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
م�ال�ك م�حم�ود قناع�ه - اجلن�شية: �ش�وريا، يف الرخ�شة امل�شماه )ال�ش�هد وال�ش�روق ل�شيانة 
ال�شيارات( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )617000( ال�شادرة من دائرة 
التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1017
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ش�يد : �ش�لطان عب�دالكرمي م�ش�لم املرزوق�ى - اجلن�شية : الإم�ارات، 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتنازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�شيد : �شامانتابهاداران 
تاأ�ش�ش�ت  الط�ارات(  لتج�ارة  ال�ش�احل  )ف�ار�س  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  الهن�د،   : - اجلن�شية  ماداف�ان 
القت�ش�ادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�ش�ادرة   )506590( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش�ارقة  باأم�ارة 

بال�شارقة. تعديالت اخرى:- تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لكندية ل�شناعة �الوعية �لكرتونية ذ 
م م  حممد �أمني بن حممد رم�شان نعمان علي حممد   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003294/ 
اإىل املحكوم عليه :  الكندية ل�شناعة الوعية الكرتونية ذ م م

العنوان : اإمارة ال�شارقة ، املنطقة الو�شطى ، املليحة ، خلف �شناعية مليحة اجلديدة - ملك احمد حمد �شامل اخلرم الكتبي 
�شندوق الربيد 20814 ، رقم الهاتف 0506362654 ، رقم الفاك�س 065310410 ، رقم الهاتف : 065310310 

حممد اأمني بن حممد رم�شان - العنوان : اإمارة ال�شارقة ، املنطقة الو�شطى ، املليحة ، خلف �شناعية مليحة اجلديدة - ملك احمد حمد �شامل 
اخلرم الكتبي  �شندوق الربيد 20814 ، رقم الهاتف 0506362654 ، رقم الفاك�س 065310410 ، رقم الهاتف : 065310310

 نعمان علي حممد - العنوان : اإمارة ال�شارقة ، املنطقة الو�شطى ، املليحة ، خلف �شناعية مليحة اجلديدة - ملك احمد حمد �شامل اخلرم الكتبي  
�شندوق الربيد 20814 ، رقم الهاتف 0506362654 ، رقم الفاك�س 065310410 ، رقم الهاتف : 065310310

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 4676185 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
طريق �شمنان لتجارة �الأدو�ت �ل�شحية و�لكهربائية ، فينودكومار �شانامال �شيندهي �شانامال  

جزئي  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003234/ 
اإىل املحكوم عليه : طريق �شمنان لتجارة الأدوات ال�شحية والكهربائية - العنوان : اإمارة ال�شارقة - الغوير - خلف 

ال�شوارع اخللفية - حمل رقم 14 - ملك خلفان �شعيد خلفان املري - موبايل 0509551686 
فينودكومار �شانامال �شيندهي �شانامال - العنوان : اإمارة ال�شارقة - الغوير - خلف ال�شوارع اخللفية - حمل رقم 

 0509551686 موبايل   - املري  خلفان  �شعيد  خلفان  ملك   -  14
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ا�س.كي.ام. للتكييف - ذ م م يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 
وامل�شاريف 39597 درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( 
�شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  الإخطار. ويف حالة تخلفك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
ورثة يحيى بهجت فطني طهبوب مالك بيان للمقاوالت �لكهربائية و �ل�شحية  

)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003209/ 
اإىل املحكوم عليه : ورثة يحيى بهجت فطني طهبوب مالك بيان للمقاولت الكهربائية و ال�شحية  

العنوان : ال�شارقة - ابو �شغارة - بجانب �شوبرتام �شوبرماركت - 0551085550 - 0503674400 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ رينى كا�شتيلو كا�شتيلو - اجلن�شية : فيليبيني  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 95808 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0006867 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مازن يحى ماين - العنوان : 9374903  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / جمال فواز جرب الفريحات  - بالتايل :
ن�س احلكم - اأنه بتاريخ 2021/9/7

بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ : مائة الف درهم والزمته بالفائدة 
القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته 

بامل�شروفات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�جلافلية ملقاوالت �لبناء )موؤ�ش�شة فردية( يو�شف خلفان حميل من�شور �لبد�وي 

مدين   AJCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001921/ 
اإىل املحكوم عليه : يو�شف خلفان حميل من�شور البداوي - العنوان : عجمان م�شفوت �شارع حتا منطقة م�شفوت 

0501008868  0561000037 رقم  هاتف   02 حمل   8
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ الرا�شخون للعقارات - ملالكها - �شركة ال�شخ�س الواحد - ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 613178.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003046 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايرل ج�شرت مينا كوديال  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - بناية رقم 68148 - �شقة رقم 287 - 

رقم مكاين 2158743201  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/9/21 م.
مدير �خلدمات �لق�شائية      
خلود �شامل �ل�شويدي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003048 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جا�شم حممد خمي�س بردان البلو�شي 
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - بناية رقم 68148 - �شقة رقم 287 - 

رقم مكاين 2158743201  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/9/21 م.
مدير �خلدمات �لق�شائية      
�إميان �أحمد �لعو�شي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003049 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مايكل �شمري جنيب عو�س 
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة الرا�شديه - برج �شفوان - الطابق 12 - �شقة 1201  

- رقم مكاين 2158743201  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/9/21 م.
مدير �خلدمات �لق�شائية      
خلود �شامل �ل�شويدي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001214 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عمر ابراهيم عبداهلل عبدالرحيم البلو�شي 
جمهول حمل الإقامة : عجمان - املنطقة ال�شناعية القدمية - عمان - �شارع 72 - فيال 33 

- الرقم املكاين 2548777142 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  �شخ�شيا  الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/9/23 م. 
مدير �خلدمات �لق�شائية      
عبد�مللك خلفان �لنقبي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/1/7941(
املنذرة : ماكتك لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/ خليفه يو�شف بن عمري
املنذر اإليهما : 1-جريمن للمقاولت املعدنية ذ.م.م ، 2- في�شل �شوجنات حممد �شوجنات

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
ان��ذار ل�ش�داد مبل�غ وق�دره 112،860 دره�م )م�ائ�ة واثن�ا ع�شر الف�ا وثمامنائ�ة و�ش�تون درهم( قيمة 

ال�شيكات املرجتعة وك�شف احل�شاب.
وق����������دره  مبل�غ  ل�ش�داد  املب�ادرة  اإليهم�ا  املن�ذر  ع�لى  ينب�ه  الإن�����ذار  ه�ذا  ومبوج�ب  املن�ذرة  ف�ان   ، لذلك 
الف�ا و ثمامنائ�ة و�ش�تون دره�م( قيم�ة ال�شيكات املرجتع�ة وك�ش�ف  ع�شر  واثن�ا  )مائ�ة  دره�م   112،860
ت��اريخ  م�ن  �ش���نوي�ا   %12 بواق�ع  القانوني�ة  الفائ��دة  م�ع  قيمته�ا،  ب��ش�داد  عليهم�ا  والتنبي�ه  احل�ش�اب 
ا�شتحقاق وحت�ى ال�ش�داد ال�ت�ام، وذل�ك خ�الل موع�د اأق�ش�اه خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ اإ�شتالم الإنذار ، وف�ي 
حال�ة اإلتزامهم�ا موقف�اً �شلبياً اأو رده�م بع�دم ال�شداد �ش�وف يق�وم املن�ذر باتخاذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة 

للمطالبة بقيمة الفواتري املنوه عنها ب�شدد هذا الإنذار.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/1/7940(
املنذر : �شركة ايزي تو لرين ليمتد

بوكاله املحامي خليفه يو�شف بن عمري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية.
املنذر اليه : 1- زايد يو�شف على الطويل

املو�شوع/ انذار عدىل بالن�شر
الثمن  sc/17-18/1055 و�شداد كامل  ال�شراء رقم  التي قام ب�شرائها مبوجب طلب  الب�شائع  انذار ل�شتالم 
اأو ا�شتالم ب�شائع وتقدمي �شريك جديد للحل حمله بال�شركة عمال بالبند 2/4 من العقد املربم بينهما تنفيذا 
لطلبه الن�شحاب من ال�شركة. لذلك، فان املنذرة ومبوجب هذا الإنذار ينبه على املنذر اإليه املبادرة ا�شتالم الب�شائع 
التي قام ب�شرائها مبوجب طلب ال�شراء رقم sc/17-18/1055 و�شداد كامل الثمن اأو ا�شتالم ب�شائع باملبالغ 
التي قد �شددها لل�شركة املنذرة وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمه هذا الإن��ذار.... وتقدمي �شريك جديد 
واإل  ال�شركة..  من  الن�شحاب  لطلبه  تنفيذا  بينهما  امل��ربم  العقد  من   2/4 بالبند  عمال  بال�شركة  حمله  للحل 
باملبالغ  الق�شائية ومطالبتكم  باملطالبة  التي حتمي حقوقها  القانونية  الإج��راءات  كافة  اآ�شفني لتخاذ  �شن�شطر 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  والفوائد  امل�شتحقة  التخزين  واأج��ور  الب�شاعة  اإجمايل  قيمة  املتبقية من 

اأتعاب املحاماة يف حالة اإتخاذكم اأي اإجراء قانوين �شد ال�شركة املنذرة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7974(
املن�ذرة : جراند جرنال تريدجن �س م ح - بوكالة املحامي / ابراهيم على املو�شى

املنذر اليهما : 1- اي جي ام جالك�شي للتجارة �س ذ م م
حممد ح�شني كيوه جي معماري - ايراين اجلن�شية اأكرب   -2

تدعو املنذرة املنذرة اليهما للمرة الأخرية اىل وجوب �شداد املبلغ املرت�شد بذمتها البالغ قدره 
1،530،218،73 درهم )مليون وخم�شمائة وثالثون الفا ومئتان وثمانية ع�شر درهم وثالثة 
التام وذلك يف مهلة  ال�شداد  ال�شتحقاق حتى  تاريخ  القانونية من  الفائدة  و�شبعون فل�شا( مع 
اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة امتناعكم فان املنذرة �شت�شطر اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي ت�شمن حقوقها مع حتميل املنذر اليهما منذ الآن كامل 

امل�شوؤولية واية م�شاريف قد ترتتب عن هذه الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7965(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو املنذرين 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو،  

1- �شركة عادل عبد اهلل التجارية ل م.م )املنذر اليها الأويل(. املنذر اليهما  : 
2- عبد الباري عبد الغني - ي�شفته م�شدر ال�شيكات )املنذر اليه الثاين(.  

املو�شوع اإنذار وتكليف بالوفاء وال�شداد املبلع =/66،000،00 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.

تنبه املنذتني وتكلف املنذر اليهما الوىل والثاين بالت�شامم والت�شامن فيما بينهما يف �شداد املبلغ املرت�شد بذمتهما وقدره مبلغ 
املحل رقم )8( واملو�شحة و�شفا  امل�شتاأجرة  الإيجارية للوحدة  الدفعة  الف درهم( قيمة  =/66،000،00 درهم )�شتة و�شتون 
اخليمة  را���س  بنك  على  وامل�شحوبني   )321 و   320 و   319( اأرق��ام  ال�شيكات  ب�شاأنها  واملحرر  اع��اله   )1( رق��م  بالبند  وعنوانا 
الإ�شتحقاق  ت��اري��خ  9% م��ن  ب��واق��ع  القانونية  الفائدة  م��ع  الر�شيد  كفاية  لعدم  �شرف  ب��دون  جميعا  ارت���دوا  وال��ذي��ن  الوطني 
، واإل �شوف ت�شطر املنذرتني لإتخاذ كافة  اأي��ام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإن��ذار  احلا�شل لكل �شيك وذلك خالل مدة خم�شة 
التعوي�س  املبلغ مع الإحتفاظ بحقها يف طلب  القانونية والتحفظية �شدكم وذلك حلفظ كافة حقوقها قبلكم لرد  الإج��راءات 
اجلابر لل�شرر من جراء التقاع�س عن ال�شداد وحتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وفق لن�س املادتني )62 و 

املدنية.  الإجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  �شاأن  يف   2020 ل�شنة   )33( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  من   )63

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7969(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو املنذرين 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو،  

1- حممد ا�شماعيل ح�شن للتجارة - �س ذ م م  املنذر اليهما  
2- حممد ح�شني عبدالر�شيد - بنجالدي�شي اجلن�شية - حمرر ال�شيكات   

املو�شوع : انذار وتكليف بالوفاء بالأجرة امل�شتحقة بقيمة )42،500 درهم(
تنبه املنذرتني املنذر اليهما وتكلفهما بالت�شامم والت�شامن ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد  
42،500 درهم فقط اثنان واربعون الف وخم�شمائة درهم قيمة اليجار  بذمتها بقيمة 
، واإل  اأق�شاها )30 يوما( ثالثون يوما من تاريخ ت�شلمه هذا الإن��ذار  امل�شتحق ، يف مدة 

�شي�شطر املنذرين اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله حلفظ حقوقهم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7966(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو املنذرين 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو،  

1- جتارة ال�شكواير - �س ذ م م  املنذر اليهما  
2- عبا�س يو�شف علي �شريف علي ميتا - هندي اجلن�شية - حمرر ال�شيكات   
املو�شوع : انذار بالخالء وتكليف بالوفاء بالأجرة امل�شتحقة بقيمة )93،750 درهم(

تنبه املنذرتني املنذر اليهما ب�شرورة �شداد الجرة امل�شتحقة بذمته بقيمة 93،750 درهم فقط 
ثالثة وت�شعون الف و�شبعمائة وخم�شون درهما ، بالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من مقابل اليجار 
اأق�شاها )30 يوما( ثالثون يوما  مع اإخالئه املاأجور خاليا من ال�شخا�س وال�شواغل يف مدة 
من تاريخ ت�شلمه هذا الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذرين اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله 

حلفظ حقوقهم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7915(

رقم املحرر 2021/1/174658 
املنذر : املدينة للتغليف )ذ.م.م( - املنذر اإليهم : 1 - البري ابيال للتموين باملواد الغذائية ذ.م.م ، 2- كالتيل كري�شنا كومار 

املو�ش�وع : انذار قانوين بالتنبيه على املنذر اليهما باأن يوؤديا للمنذرة بالت�شامن مبلغ / 123،777،68 درهم )مائة ثالثة وع�شرون الفا 
و�شبعمائة �شبعة و�شبعون درهما و68 فل�س( 1- ال�شركة املنذرة/ املدينة للتغليف �شركة ذات م�شئولية حمدودة �شادر لها الرخ�شة التجارية 
والتغليف.  التعبئة  ت�شدير وجت��ارة مواد  واإع��ادة  اإ�شترياد  الرخ�شة  واأن�شطة  بال�شارقة،  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  رقم /557483 من 
الرخ�شة التجارية من دائرة التنمية القت�شادية بدبي برقم 584069 بن�شاط  لها  �شادر  بدبي  مقرها  كائن  اليها  املنذر  ال�شركة   -2
خدمات متوين املواد الغذائية. واملنذر اليه الثاين �شريك ومدير م�شئول فيها. 3- وبتاريخ 2015/9/20 تقدمت املنذر اليها للمنذرة 
طلب تعامل بالأجل ملنحها ت�شهيالت اإئتمانية نظري م�شرتيات )وي�شمي العقد( قامت املنذرة علي اإثره وعلي فرتات متعددة بتوريد ب�شاعة 
للمنذر اليها حتى تر�شد بذمتها مبلغ وقدره 123،777،68 الف درهم )مائة ثالثة وع�شرون الفا و�شبعمائة �شبعة و�شبعون درهما و 
تقم املنذر اليها ب�شدادها رغم اقرارها باملديونية بالتوقيع عليها وو�شع خامت ال�شركة بتاريخ 2021/1/10 على ر�شالة  مل  فل�س(.   68
القرارا باملديونية. 4- وبناء على ما تقدم تنبه املنذرة علي املنذر اليهما ب�شداد مبلغ وقدره/ 123،777،68 الف درهم )مائة ثالثة 
الثاين ب�شداد املديونية علي  اليه  املنذر  68 فل�س(. ف�شال عن تكافل وت�شامن والتزام  الفا و�شبعمائة �شبعة و�شبعون درهما و  وع�شرون 
املنذر اليها الويل وفقا للتزامه يف طلب التعامل بذلك وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم الإنذار. وال يحق للمنذرة 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها واملطالبة باملبالغ حمل الإنذار. لذلك تنبه املنذرة علي املنذر اليهما باأن يوؤديا لها 
68 فل�س(. وذلك يف  بالت�شامن مبلغ وقدره/123،777،68 الف درهم )مائة ثالثة وع�شرون الفا و�شبعمائة �شبعة و�شبعون درهما و 
موعد اأق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم الإنذار. وال يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها واملطالبة 

باملبلغ حمل الإنذار ف�شال عن الر�شوم وامل�شروفات الق�شائية ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7968(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو املنذرين 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو،  

1- اجمد ح�شني حممد حفيظ - باك�شتاين اجلن�شية  املنذر اليهما  
2- عبداجلليل توندئيل - هندي اجلن�شية - حمرر ال�شيكات   

املو�شوع : انذار بالخالء وتكليف بالوفاء بالأجرة امل�شتحقة بقيمة )22،500 درهم(
امل�شتحقة  ب�شداد الجرة  والزامهما  املوؤجرة  العني  اليهما ب�شرورة اخالء  املنذر  املنذرتني  تنبه 
امل�شتحق  الي��ج��ار  قيمة  دره��م  ال��ف  وع�����ش��رون  اث��ن��ان  فقط  دره���م(   22،500( بقيمة  بذمتها 
الفعلي، يف مدة اق�شاها )30 يوما(  تاريخ الخ��الء  اج��ره حتى  بالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من 
ثالثون يوما من تاريخ ت�شلمه هذا الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذرين اىل اتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية قبله حلفظ حقوقهم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر

رقم )7958/2021(
املنذر / مكتب عبد اهلل حاجي للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية 

املنذر اإليها / وجدان وزاري
املنذر ينذر املنذر اليها بدفع قيمة املبالغ امل�شتحقة يف ذمتها وذلك خالل خم�س 
اأيام من تاريخ اإ�شتالم املنذر اإليها الإنذار العديل ، ويحتفظ املنذر بحقه كاماًل 
اأي تاأخر يف دفع قيمة املطالبة  اإليها بالتعوي�س وال�شرر عن  مبطالبة املنذر 
اإقامة  فيها  مب��ا  �شده  القانونية  الإج����راءات  اإت��خ��اذ  اإىل  امل��ن��ذر  والإ�شي�شطر 
الر�شوم  اإليها  املنذر  حتميل  مع   ، الأداء  اأم��ر  واإ�شت�شدار  الق�شائية  الدعوى 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7967(

1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو املنذرين 
2- مرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو،  

1- دار الكنوز لالأعمال الكهروميكانيكية املنذر اليهما  
2- عبدال�شمد �شانغام فيتيل كونييل - هندي اجلن�شية - حمرر ال�شيكات   

املو�شوع : انذار وتكليف بالوفاء بالأجرة امل�شتحقة بقيمة )12،500 درهم(
تنبه املنذرتني املنذر اليهما ب�شرورة �شداد الجرة امل�شتحقة بذمتها بقيمة 12،500 درهم 
فقط اثني ع�شر الف درهم( قيمة اليجار امل�شتحق ، يف مدة اأق�شاها )30 يوما( ثالثون 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرين  �شي�شطر  واإل   ، الإن���ذار  ه��ذا  ت�شلمه  تاريخ  من  يوما 

القانونية قبله حلفظ حقوقهم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  244/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار الكائن باإمارة دبي مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - فيال - رقم الر�س 1067 - رقم املبنى 
"B12 ا�شم املبنى 12B - 12B م�شاحة العقار بالقدم املربع 1455.29 ا�شماء املالك وح�ش�شهم على ب�شري طاهر 727.64/ مرمي على 727.65

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع حممد بن زايد - مبنى ابوظبي التجاري - �شقة 
وميثله : اأبوبكر �شامل عو�س املنهايل    -  3224094372 مكاين  اميت  جامعة  خلف  الكادميية  دبي  مدينة   -  1

املطلوب اإعالنه : على ب�شري طاهر - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرب�شاء الثالثة - بردبي - دبي - �شارع الرب�شا جنوب الرابعة - مبنى رقم 
abtahir@  -  0000000000 املبنى  ا�شم   B  12 الأ   : املبنى  رق��م   -  1067 الر����س  رق��م  فيال  �شقة   1  : املبنى  ا�شم   B  12 الأ  املبنى 

12B  -  0508110547  -  me.com
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : مرمي على

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء - جنوب الرابعة - رقم الر�س 1067 - رقم البلدية : 1132- 681 - امل�شاحة : 135.20 

مرت مربع - رقم املبنى 12B - التقييم : 1.324.058.47 درهم. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن حكم بالن�شر        

يف  �لدعوى 1458/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- جاك�شون ماركو�س انتونيو  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : جلوبال ديركت لتاجري ال�شيارات ذ.م.م

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي 
ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2021/8/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال�شيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )61.856.18( درهم  جلوبال ديركت لتاجري 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �شريورة هذا القرار وحتى متام ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شاريف 

ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن حكم بالن�شر        
ل�شنه 2016 جتاري كلي 1802 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما 1- �شركة �شارة امبك�س للتجارة ذ.م.م 2- �شاجد علي حممد عمر خان ب�شفته �شريك املدعي عليها 

الوىل  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : نور ح�شني ابو القا�شم امري ح�شني وميثله:�شليم ان�شامبارفاتى عمر

ابو  نور ح�شني  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2017/6/13  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
القا�شم امري ح�شني وميثله:�شليم ان�شامبارفاتى عمر بحل وت�شفية )�شركة �شارة امبك�س للتجارة ذ.م.م( وتعيني اخلبري 
ال�شابق ندبه م�شفيا لها وذلك بجرد كافة اأ�شول ال�شركة وما لها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني على 
ادارتها تقدمي كافة ح�شابات واموال ودفاتر ووثائق ال�شركة للم�شفي وعلى الخري حترير قائمة مف�شلة باموال ال�شركة 
والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مديرو ال�شركة وان مي�شك دفرتا لقيد اعمال الت�شفية وعلى امل�شفي ان يقوم بكل ما 
يلزم للمحافظة على اموال ال�شركة وحقوقها وان ي�شتويف مالها قبل الغري وان يودع املبالغ التي يقب�شها يف احد امل�شارف 
حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية فور قب�شها وان يويف ماعلى ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت او عقار باملزاد 
العلني على ال بيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة ال باإذن من املحكمة وعليه اخطار جميع دائني  ال�شركة ان وجدوا 
يكتب م�شجلة بعلم الو�شول بافتتاح الت�شفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�شة واربعون يوما من تاريخ الخطار 

وللم�شفي اجراء الخطار بالن�شر يف �شحيفتني حمليتني يوميتني ت�شدران باللغة العربية ان كان الدائني . 
با�شم  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2540/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1960 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )11340052.64( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك الوطني العماين �س.م.ع.ع - فرع دبي
عنوانه:دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�س 4 ملك �شندوق دبي للدعم املايل - قطعة رق��م:267625 - 
���س.ب:66106 - تلفون - فاك�س: - متحرك:0506417005 - رقم م��ك��اين:1951080510 دبي - المارات 

العربية املتحدة - وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي
الدارة  ورئي�س جمل�س  وال�شامن  المني  ب�شفته   - بهوجواين  مانوج جايكي�شني   -1  : اإعالنه  املطلوب 

وامل�شوؤول لكل املدعي عليهم  - �شفته : منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  ب��ت��اري��خ:2021/8/31 اخطاركم ب�شداد  مو�شوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية 
الوحدات  عن  )عبارة  العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  دره��م   )11340052.64( وق��دره 
التجاري  اخلليج  12 مبنطقة  رق��م  ار���س  امنيات(  بي  ب��اي  )بايزووتر  رق��م:1307+1306+2106-مب��ن��ب��ى 
لقانون  التنظيمية  الالئحة  م��ن   152/2 رق��م  للمادة  ملقت�شيات  وف��ق��ا  امل��زاي��دة  بطريق  لكم  وال��ع��ائ��دة 

الجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعديالته.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4633/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2467/2021 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )459978.40( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : كري�شنا كومار كوتامبيلي

بجوار   - اخل��ان  كورني�س  �شارع   - ال�شارقة   - اخل��ان   - ال�شارقة  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - بناية ا�شا�س - �شقه 504

املطلوب اإعالنه : 1- جا�شيتا اأوندين فيجيان اوندين - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )459978.40(  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر 

 6463/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  فوليت لتجارة ال�شلع باجلملة �س.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اللوكريت انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )68786.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن بالن�شر 
 6973/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ا�شتوديو 90 �س.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/لك�شوريا ميدل اي�شت م.د.م.�س 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )41645.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر        

                يف  �ال�شتئناف رقم: 1831/2021/305 ��شتئناف جتاري 
مو�شوع ال�شتئناف :  

طالب الإعالن / 1-عبداهلل خليفة عبداهلل ليدار املهريي - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 
وميثله :  نوف يو�شف ح�شن علي ها�شم احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل 

اإعالنهما :  2-  2 ورث��ة املتويف )عبا�س عزيز عبداهلل ح�شن( وه��م:اأ - فاطمة عبداهلل  املطلوب 
عبدالرحمن ع�شكري -ب:ندى عبا�س فاي�شى - ج:�شم�شه عبا�س عزيز اهلل ح�شني - د:وفاء عبا�س 
عزيز اهلل ح�شني 3- باقي ورثة املتويف )عبا�س عزيز عبد اهلل ح�شن( - ه���:ر�شا عبا�س عزيز ح�شني 
- و:منى عبا�س عزيز اهلل ح�شني - ز:عبدالعزيز عبا�س عزيز اهلل ح�شني -  �شفتهم بالق�شية : 

م�شتاأنف �شدهم -  جمهويل حمل القامة 
ال�شادر بالدعوى رق���م:2018/647 جتاري كلي.  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  :  قد  مو�شوع الإع��الن 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد  

، وعليه يقت�شي ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  �لطعن رقم:1028/2021/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547

تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�شوعا  �شكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�شوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة ال�شتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �شده 

الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
املتظلم:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

 - الوطني  املنخول - مبنى بنك الم��ارات دبي  �شارع  ام��ارة دبي - بردبي -   - عنوانه:المارات 
بوكالة املحامي/احمد رم�شان - وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي

املطلوب اإعالنهما :  1- ر�شا روبرت اجاهي 2- بهروز اغا�شكما  -  مطعون �شدهما
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
املوافق:2021/10/6  الرب��ع��اء  ي��وم  بعد  عن  التقا�شي  جل�شة  او  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور 

ال�شاعة:9:00 �شباحا وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:5674/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : نلتم�س احلكم بالزام املدعي عليهما وبالت�شامن فيما بينهما ب�شداد مبلغ )49.323/86( 
درهم ت�شعة واربعون الف وثالثمائة وثالثة وع�شرون درهم و�شتة وثمانون فل�س - والفائدة بواقع 5% �شنويا 

من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:حممد عبداهلل حاجي يو�شف خوري و�شركاه �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع �شالح الدين - مقابل حمطة مرتو ابوهيل - بناية حممد عبداهلل حاجي 
 maliklaw@emirates.net.ae:يو�شف خوري - هاتف رقم:046067370 - متحرك:0521208077 - امييل

- وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
املطلوب اإعالنهما :  1- ح�شني معروف �شلوم 2- ديرنجي تكنولوجيز ليمتد �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 

عليهما
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/31 - بالزام 
وثالثمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  ت�شعة  دره��م   )49.323/86( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
�شيك  لكل  ا�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  والفائدة  فل�س  وثمانون  و�شتة  دره��م  وع�شرون  وثالثة 
على حدا وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .ولكم احلق يف 

ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:702/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�شوع الدعوى : احلكم بف�شخ وبطالن اتفاقية القر�س �شند الدعوى واعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل 
التعاقد الزام املدعي عليه برد مبلغ وقدره )9.000.000( درهم الزام املدعي عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف 

وبدل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عبدالرحمن احمد عبيد �شقر بن غبا�س

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - فيجن تاور 1 - الطابق 17 - مكتب ح�شني 
لوتاه للمحاماه - وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه

املطلوب اإعالنه :  1- خالد حممد خالد  -  �شفته : مدعي عليه 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2021/8/1 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
اعاله ل�شالح/املدعي بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بف�شخ اتفاقية القر�س �شند الدعوى واعادة احلال 
الزمته  كما  للمدعي  دره��م  وق��دره )9.000.000(  برد مبلغ  عليه  املدعي  وال��زام  التعاقد  قبل  كانت  ما  اىل 
بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1329/2021/100 �حو�ل نف�ض م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال نف�س الوىل رقم 71
مو�شوع الدعوى : املطالبة موؤخر ال�شداق - نفقة عدة - نفقة متعة - ال�شرر النف�شي واملادي 

واملعنوي - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:زينب ح�شن عبداهلل

الطابق   - لالعمال  ا�شيكو  بناية   - را�شد  ال�شيخ  �شارع   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  عنوانه:امارة 
info@alaamri.:الثالث - مكتب 305 ، 306 - هاتف رق��م:048819818 - بريد الكرتوين

مكاين:3250094543  -  ae
املطلوب اإعالنه :  1- حممود حممد القيم  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإع��الن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة موؤخر ال�شداق - نفقة عدة - 
نفقة متعة - ال�شرر النف�شي واملادي واملعنوي - والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/10/11  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى 
الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:1462/2021/100 �حو�ل نف�ض م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال نف�س الوىل رقم 71

ك�شوة  وبدل  وانرتنت  وامل��اء  كهرباء  ووفواتري  وم�شكن ح�شانة  ها�شم  �شهرية لالبن  ونفقة  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
عيدين و�شيارة لالبن ها�شم ونقل اقامة البن ها�شم على كفالته وجتديدها �شنويا وتوفري تاأمني �شحي لالبن ها�شم 
و�شدا امل�شارف الدرا�شية لالبن ها�شم وتعوي�س معنوي ومادي عن ال�شرر الذي حلق به الالبن ها�شم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
املدعي:نبيله عبدالرحمن يحى غالب

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع بور �شعيد - �شقة مكتب رقم 305
املطلوب اإعالنه :  1- فتحي توفيق عبدالرحيم  -  �شفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ونفقة �شهرية لالبن ها�شم وم�شكن ح�شانة ووفواتري  مو�شوع الإعالن :  قد 
�شنويا  كفالته وجتديدها  ها�شم على  البن  اقامة  ونقل  ها�شم  و�شيارة لالبن  ك�شوة عدين  وبدل  وانرتنت  وامل��اء  كهرباء 
وتوفري تاأمني �شحي لالبن ها�شم و�شدا امل�شارف الدرا�شية لالبن ها�شم وتعوي�س معنوي ومادي عن ال�شرر الذي حلق 
ال�شاعة  املوافق  2021/10/11   به الالبن ها�شم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  
08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:112/2020/26 عقاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره )2.034.549/47( درهم وما ي�شتجد 
وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامه  مع  ال�شداد  متام  حتى   2019/10/23 من  اعتبارا  �شنويا   %9 بواقع  فائده  من 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم:043874225  بني  �شارع   - - ديرة  عنوانه:امارة دبي 
 - maliklaw@Emirates.net.ae:موبايل رق��م:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - امييل -

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- كري�شتيان الك�شندر هان�س �شت�شنيدر  -  �شفته : مدعي عليه 

بالزام  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/3/24 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
امل��دع��ي عليها  وال��زم��ت  دره��م  وق���دره )2.034.549.47(  امل��دع��ي مبلغ  البنك  اىل  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي 
بامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 

�عالن بالن�شر        
 100/2021/1695 �حو�ل نف�ض م�شلمني

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- كيالن عا�شي ح�شن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :الء جيالن عا�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتزويج املدعية بالولية العامة .

وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/10/10 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  التقا�شي عن بعد يف مبنى الح��وال لذا  قاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر 

 رقم �لتنفيذ 2021/6405 جتاري
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

مامباىل  اب��وب��ك��ر   _2 اح��م��د،  ح�شن  ح�شن  حكيم   _1 �شدهما/  املنفذ  اإىل 
مويدوكمجهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذالك�شري للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره     1464743.50 درهم      اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن2021. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
 �إنذ�ر عديل بالهاتف 

رقم �لت�شديق 2021/13064  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�شكاي - بعد الفطيم لل�شيارات – الطابق ال�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

 )N008211109( ش�د / املن�ذر الي�ه : عبدالعزيز حممد مازن امل�شري - �شوري اجلن�شية - ويحمل جواز �شفر رقم�
موبايل رقم 0528065773 - عنوانه : اإمارة دبي 

املو�شوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )18،900( ثمانية ع�شر الف وت�شعمائة درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف.

اىل ال�شيد/ عبدالعزيز حممد مازن امل�شري - �شوري اجلن�شية - نود الإحاطة اىل انه مبوجب ا�شتئجاركم ل�شيارة من - نوع هايونداي اك�شنت ر�شا�شي اللون 
ابي�س  اك�شنت  هايونداي  نوع  وال�شيارة من   -  2014/8/14 تاريخ  2014/5/6 حتي  تاريخ  - من  دبي   -  P كود   36309 رقم  لوحات معدنية  - حتمل 
وقدره  مبلغا  )بذمتكم  ليرت�شد   ،2014/11/10 تاريخ  حتى   2014/8/11 تاريخ  من  دب��ي   -  Q ك��ود   76927 رق��م  معدنية  لوحات  حتمل   - اللون 
)18،900( ثمانية ع�شر الف وت�شعمائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�شوغ قانوين رغم قيام 
املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �شبب للمنذرة ا�شرار مادية وادبية بالغة، المر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املرت�شد يف ذمتكم 
بالإ�شافة اىل التعوي�شات املادية والأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�شكم الغري مربر عن ال�شداد.  وحي�ث ان�ه تب�ادر املن�ذرة بتوجي�ه ه�ذا الن�ذار الع�ديل للمنذرالي�ه 
ل�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم خ�الل خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال�شن�ش�ط�ر اأ�ش�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�دار اأم�ر اداء �ش�د املن�ذر 
الي�ه ب�اأداء املبل�غ املرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون الإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف 
امل�دين اول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة اي�ام عل�ى الق�ل ث�م ي�شت�ش��در امرا ب�الداء م�ن ق�ا�ش�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة 
الإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�شل بكتاب م�شجل بعلم الو�شول ويقوم برت�شتو عدم الدفع مقام هذا التكليف. لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف 
القانوني�ة  ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره )18،900( ثمانية ع�شر الف وت�شعمائة درهم والفوائ�د  املبل�غ املرت�ش�د  ب�ش�داد  ال�ع�ديل  الي�ه مبوج�ب ه�ذا الن�ذار  املن�ذر 
ب�اأداء  اأم�ر  12% والر�ش�وم وامل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�ش�اها خم�ش�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال �شت�ش�طر املنذرة ال�ى ا�شت�ش�دار  بواق�ع 

ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�شه.
�ملخطر

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
 �إنذ�ر عديل بالهاتف 

رقم �لت�شديق 2021/13060  
املنذر: فايز حممود الواوي - �شوري اجلن�شية ، ب�شفتي مدير يف الرخ�شة امل�شماة )الروعة لتاجري ال�شيارات( رقم الرخ�شة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�شكاي - بعد الفطيم لل�شيارات – الطابق ال�شابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�ش�د / املن�ذر الي�ه : لويل بيرت فالديز فاماديكو - فلبيني اجلن�شية
ويحمل جواز �شفر رقم EC0578058 موبايل رقم 0529258338 - عنوانه : اإمارة دبي

املو�شوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )11،860( احدى ع�شر الف وثمامنائة و�شتون درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف.

اىل ال�شيد/  لويل بيرت فالديز فاماديكو - فلبيني اجلن�شية - نود الإحاطة اىل انه مبوجب ا�شتئجاركم ل�شيارة من - نوع كيا بيكانتو احمر اللون - حتمل لوحات 
معدنية رقم 65603 كود T - دبي - من تاريخ 2017/12/6 حتي تاريخ 2018/4/1 وال�شيارة من نوع تويوتا بار�س ر�شا�شي اللون - حتمل لوحات معدنية 
رقم 46430 كود Q - دبي من تاريخ 2018/1/29 حتى تاريخ 2018/3/10 ليرت�شد )بذمتكم مبلغا وقدره )11،860( احدى ع�شر الف وثمامنائة و�شتون 
درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�شوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية 
نتيجة  والأدبية  املادية  التعوي�شات  اىل  بالإ�شافة  املرت�شد يف ذمتكم  باملبلغ  املطالبة  الذي يحق معه  المر  بالغة،  وادبية  ا�شرار مادية  للمنذرة  �شبب  املتكررة مما 
اأي�ام  ان�ه تب�ادر املن�ذرة بتوجي�ه ه�ذا الن�ذار الع�ديل للمنذرالي�ه ل�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم خ�الل خم�ش�ة  اإمتناعكم وتقاع�شكم الغري مربر عن ال�شداد. وحي�ث 
م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال�شن�ش�ط�ر اأ�ش�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�ش�اء لإ�شت�ش�دار اأم�ر اداء �ش�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املرت�ش�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون 
بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون الإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اول : بالوف�اء مبيع�اد خم�ش�ة اي�ام عل�ى الق�ل ث�م 
ي�شت�ش��در امرا ب�الداء م�ن ق�ا�ش�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة الإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�شل بكتاب م�شجل 
بعلم الو�شول ويقوم برت�شتو عدم الدفع مقام هذا التكليف. لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا الن�ذار ال�ع�ديل ب�ش�داد املبل�غ املرت�ش�د ب�ذمتكم 
للمن�ذره وق�دره )11،860( احدى ع�شر الف وثمامنائة و�شتون درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�ش�وم وامل�ش�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�ش�اها خم�ش�ة اي�ام 

م�ن ت�اريخ ا�ش�تالمكم ل�ه�ذا الن�ذار وال �شت�ش�طر املنذرة ال�ى ا�شت�ش�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�شه.
�ملخطر

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : فاميليفي�ست لال�ستثمار - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 02/01 ملك حممد �شاحي �شعيد - عود ميثاء - ا�شتدامة B - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   790454  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1315778 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/9/21
مكتب   : العنوان  دبي(  )فرع  املحدودة  واملراجعة  للمحا�سبة  ثورنتون  جرانت 
 - الثاين  التجاري  املركز   - تاور(  )رولك�س  لال�شتثمار  واولده  �شديقي  ملك   2301
هاتف : 3889925-04 فاك�س : 3889915-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة )فرع دبي( 
املركز   - ت��اور(  )رولك�س  لال�شتثمار  واولده  �شديقي  ملك   2301 مكتب   : العنوان 
مبوجب   04-3889915  : فاك�س   04-3889925  : هاتف   - الثاين  التجاري 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
لت�شفية فاميليفي�ست لال�ستثمار - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/9/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/21 وعلى 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
 تنازل/ بيع 

�إعالن تنازل عن رخ�شة
يرجى العلم انه �شوف يقوم الكاتب العدل بالت�شديق على عقد تنازل عن رخ�شة 
با�شم )مغ�شلة ايرون( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة رخ�شة رقم 
: 25301 من ال�شيد نا�شر قمرب حممد الربدان - اماراتي اجلن�شية اإىل ال�شيد 
/ جاويد احمد علي - هندي اجلن�شية وتغيري �شكلها القانوين من موؤ�ش�شة فردية 
اإىل وكيل خدمات ، وعمال بن�س املادة )14( فقرة رقم )5( من القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن 
للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق على الإجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ 
هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكور لإتباع الإجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�إعالن باحلجز

يف �لدعوى �لق�شية �لتنفيذية 
رقم SHCEXCICOMS2020/ 0000813 )جتارى(

اإىل املدعى عليه/املنفذ �شده:
مطبعة جلف الفنية التجارية ذ م م

رمي�س ليالر امانى
بناء على طلب املدعي/املنفذ البهاء لتجارة الورق

باأنه قد مت توقيع  اإعالنكم  املدنية  التنفيذ  ال�شارقه الإحتادية حمكمة  قد قررت حمكمة 
احلجز /التنفيذي على العقار رقم 2568 مبنطقة ال�شناعية رقم 6 والعقار رقم 2567 
مبنطقة ال�شناعية رقم 6 و امل�شجلة با�شم املدعو مطبعة جلف الفنية التجارية ، وذلك يف 

الدعوى الق�شية التنفيذية املذكورة اأعاله واملرفوعة �شدكم.
حرر بتاريخ : 2021/09/21

منى عبد�هلل �لعبيديل
حمكمة �ل�شارقه �الحتادية

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
مدين   SHCAPCICIVS2021 /0000024 يف  �لدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�شتاأنف �شده : جا�شم حممد اجلادية حممد اجلادية 

عنوانه : ال�شارقة - اجلرينة 4 - �شارع رقم 114 - هاتف رقم 0564240011 
 - 2  : امل�شتاأنف   ، 1 - فهد جا�شم حممد ح�شني   : امل�شتاأنف  اأن  ليكن معلوما لديك 
جواهر حممد ح�شن ال�شابط النقبي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../.../..20، 
يف الدعوى الإبتدائية رقم SHCAPCICIVS2021 /0000024 املحكمة 
الإ�شتئنافية املدنية - مدين. فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة 
 9.00 ال�شاعة   2021/10/11 املوافق   ....... يوم   ...... الق�شاء  بدار  ال�شارقة 
او ح�شور من ميثلك  بينات ويف حالة عدم ح�شورك  لديك من  ما  وتقدمي  �شباحا 

قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�شائية 
نهاد �شعيد �لبدو�وي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
املقر  ب����  والكائنة    )96675 رق��م  )رخ�شة  م(  م  ذ  )���س  ح��رة   منطقة  ك��وم��ريز  /يف  �شركة 
، الإم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة  16 دبي  ، املبنى  رقم اي دي -53 الطابق الر�شي 
لدى �شلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت 
2021/6/3 ب�شاأن اغالق  اإجتماعه الذي عقد بتاريخ   اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف 
وحل ال�شركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 
الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   45 املطالبات خالل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شيد / ح�شني ها�شم البلو�شي  

ا�شم ال�شركة : يف كومريز منطقة حرة )�س ذ م م( 
هاتف رقم : 3221 563 50 971+  

hussain.hashim@cbs.uae.ae :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

��شعار ت�شفية

�لعدد 13350 بتاريخ 2021/9/26 
�عالن بالن�شر        

 1059/2021/18 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعى عليه / 1_ ن�شمي ديفلومبنت �س ذ م م - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى / راجيفوابوليتي

و ميثله / عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�ها بت�شليم الوحده العقاريه 
رقم 700 والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1713888درهم( و الر�شوم و امل�شاريف 
-09-29 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  املحاماة  اأتعاب  و 
BUILDING_& ُبعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   10:00 ال�شاعة   2021

من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   DESC
مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على

رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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••ابوظبي-الفجر:

اأم�س ال�شبت، يف ختام  ن��ادي ت��راث الإم����ارات،  ق��دم 
للراوي،  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة  ملتقى  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
امل�شاحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  �شمن  حم��ا���ش��رت��ني 
قدمتها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة  ج����اءت  ح��ي��ث  للملتقى، 
للدرا�شات  زاي���د  م��رك��ز  م��دي��رة  املن�شوري  فاطمة 
وال���رتب���وي  ال��ث��ق��ايف  “البعد  ب��ع��ن��وان  وال���ب���ح���وث 
واأكدت  الإماراتي”،  ال��رتاث  يف  احليوان  لق�ش�س 
فيها اأن ا�شتخدام احليوان قدمي يف ق�ش�س الرتاث 
ما  بع�شور  م����روراً  اجل��اه��ل��ي��ة  م��ن��ذ ع�شر  ال��ع��رب��ي 
الدولة  اأي��ام  الرتجمة  ع�شر  ل�شيما  الإ�شالم  بعد 
العبا�شية الذي ظهرت فيه ق�ش�س “كليلة ودمنة” 

و”األف ليلة وليلة«.
احليوان  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ا�شتخدام  اإىل  واأ���ش��ارت   
ل�شرب املثل والعربة مثل حمار عزير وغراب ابني 
اآدم وناقة �شالح، وبع�شها جاء يف �شياق الدعوة اإىل 
التاأمل يف عظمة خلق اهلل وقدرته مثل الإبل، كما 
اأن هناك حيوانات لعبت اأدوار البطولة يف الق�ش�س 

القراآين مثل منلة �شليمان والهدهد.
بو�شفها  وق�ش�شها  الإب���ل  على  املن�شوري  ورك���زت 
ثروتهم  وم�شتودع  قدمياً  الإماراتيني  حياة  مناط 
املجتمع منذ  اإىل  بالن�شبة  اأهميتها  اأن  اإىل  م�شرية 
القدم، جعلها تدخل يف �شياق الأ�شاطري والق�ش�س 
ال�شعبية، قبل اأن تتناول بالتحليل حكاية “العقيلي 
واليازية” التي ن�شرت يف جملة “تراث” ال�شادرة 

عن النادي، حيث تاأخذ فيها الإبل مكانة مركزية.
ونوهت املن�شوري اإىل اأن ق�ش�س احليوان يف الرتاث 
الإماراتي تتبع ال�شياقات نف�شها تقريباً التي ي�شري 
تاأتي احليوانات يف  اإذ  القراآين،  الق�ش�س  لها  وفقاً 
احلكايات ال�شعبية اإما مو�شوعاً للحكاية، اأو مركزاً 
من  م�شاعد  كعامل  تاأتي  الأح��ي��ان  بع�س  ويف  لها، 

اأجل اإبراز قيمة اجتماعية بعينها.
كما بينت املن�شوري ال�شفات الرا�شخة للحيوان يف 
بع�شها  ياأتي  حيث  الإماراتية،  ال�شعبية  الق�ش�س 
معادًل  الآخ����ر  وال��ب��ع�����س  للحكمة،  دائ��م��اً  م��ع��ادًل 
وغريها  املكر،  اأو  ال��ق��وة،  اأو  الهيبة،  اأو  لل�شجاعة، 
الثقافة  بنية  يف  تر�شخت  دلل���ة  وه��ي  القيم،  م��ن 

فكها  يحتاج  ثقافية  رم��وز  اإىل  وحتولت  اجلمعية 
وحتليلها اإىل ال�شتعانة بعلوم الجتماع والإنا�شة.

حترير  مدير  قدمها  التي  الثانية  املحا�شرة  اأم��ا 
جملة “تراث” الروائي وليد عالء الدين بعنوان 
املعا�شر-  الروائي  ال�شرد  ال�شفاهية يف  “احلكايات 
ق�����ش�����س احل���ي���وان من����وذًج����ا، وق������راءة م���ن رواي����ة 
ظهور  ت��ع��دد  اإىل  بدايتها  يف  ف��اأ���ش��ار  الغمي�شة”، 
ال�شعوب،  ح�����ش��ارات  معظم  يف  وق�ش�شه  احل��ي��وان 
بداية من الأ�شاطري التي جلاأ اإليها الإن�شان لتف�شري 
وجوده يف الكون، مروراً باحلكايات ال�شعبية و�شول 
منوهاً  اأن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  على  الكتابة  ف��ن��ون  اىل 
ينتج من  املعاجلة والطرح  اأ�شكال  اأن اختالف  اإىل 

اختالف الهدف من ا�شتح�شار احليوان. 
املعا�شر  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��رد  اإن  ال���دي���ن  ع���الء  وق����ال 
كذلك مل يخل من جلوء اإىل عامل احليوان، �شواء 
باعتباره  اأو  القناع  اأو  املق�شود  الرتميز  ب��اب  م��ن 
امتداداً طبيعياً لبيئة العمل، واإن األعاب الروائيني 
وتقنياتهم ال�شردية تعددت يف ذلك ب�شكل ي�شتحق 

الر�شد والدرا�شة.
حما�شرته  م��ن  ج��ان��ب��اً  ال��دي��ن  ع��الء  خ�ش�س  كما 
لقراءة خمتارات من روايته “الغمي�شة” ال�شادرة 
عامل  يف  وت���دور  امل�شرية،  ال�شروق  دار  ع��ن  حديثاً 
على عدد  وتعتمد  امل�شرح،  ي�شتعري خ�شبة  فانتازي 
بفكرة  �شلة  ذات  املت�شابكة  الفنية  الألع��ي��ب  م��ن 
األف  حكايات  بع�س  تقدمي  وتعيد  والقناع،  الوجه 
يرتدون  لب�شر  اأدواره����ا  بع�س  وُت�شند  وليلة  ليلة 

اأقنعة احليوانات.
الإم�����ارات �شهد ح�شوراً  ت���راث  ن���ادي  وك���ان ج��ن��اح 
كبرياً خالل م�شاركته يف فعاليات امللتقى كما حظي 
تلفزيونية  ق��ن��وات  ع���دة  م��ن  اإع��الم��ي��ة  بتغطيات 
حملية وعربية تزامنت مع زيارات اجلناح من قبل 
الباحثني والأكادمييني والزوار من خمتلف الدول 
الزوار  ع�شرات  يومياً  ي�شتقطب  اجلناح  ظل  حيث 
واجلن�شيات  العمرية  الفئات  خمتلف  من  وال�شياح 
حرفية  ور���س  من  اجلناح  اأن�شطة  اجتذبتهم  ممن 
الباحثني  ا���ش��ت��وق��ف��ت  ك��م��ا  وخ����راري����ف  وب���ح���ري���ة 
الرتاث،  حقول  يف  النادي  اإ�شدارات  والأكادمييني 

والتاريخ والثقافة.

حما�شرتان يف ختام م�شاركة نادي تراث الإمارات يف ملتقى الراوي

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
تنطلق  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الدورة  فعاليات  ال��ق��ادم،  اأكتوبر  م��ن  العا�شر  يف 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة 
ال���ذي   ،2021 وال�����ش��ب��اب  ل���الأط���ف���ال  ال������دويل 
تنظمه موؤ�ش�شة )فن( املعنية بتعزيز ودعم الفن 
الإعالمي لالأطفال والنا�شئة يف الإمارات، والتي 
للجمهور  مقدمة  لها،  مقراً  ال�شارقة  من  تتخذ 
يف الإمارات والعامل اأكرث من 80 فيلماً من 38 
وجل�شات  ور���س  و�شل�شلة  واأجنبية،  عربية  دول��ة 
حوارية متخ�ش�شة يف �شناعة الأفالم على مدار 

خم�شة اأيام.
وي�شت�شيف املهرجان الذي يقام )عن بعد( حتى 
15 اأكتوبر ، حتت �شعار “فكر �شينما” 6 اأفالم 
يعر�س  فيلماً  عاملياً، و35  الأوىل  للمرة  تعر�س 
دول  الأو����ش���ط، و3 يف  ال�����ش��رق  الأوىل يف  ل��ل��م��رة 
اأفالم   4 جانب  اإىل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

الإم�������ارات، وميكن  دول����ة  م���رة يف  ت��ع��ر���س لأول 
فعاليات  الأف��الم ومتابعة  للراغبني يف م�شاهدة 
www. :املهرجان الدخول على الرابط التايل

siff.ae

�سبع فئات تتوزع عليها الأفالم
ال�شبع،  امل��ه��رج��ان  ف��ئ��ات  ال��ع��رو���س على  وت��ت��وزع 
واأفالم  والنا�شئة  الأطفال  اأف��الم من �شنع  وهي 

خليجية ق�شرية واأفالم دولية ق�شرية، 
واأفالم الر�شوم املتحركة واأفالم وثائقية واأفالم 

روائية واأفالم من �شنع الطلبة، 
تقدم  فيلما    4284 ب��ني  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا  ج���اء 
 2020 العامني  خ��الل  املهرجان  يف  للم�شاركة 

والعام اجلاري.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة ال������دول ال���ت���ي ت��ع��ر���س اأف���الم���اً 
واإيطاليا  الإم�������ارات  م���ن  ك����اًل  ال������دورة  ه����ذه  يف 
واليابان  وتركيا  واإي��ران  ورو�شيا  واأملانيا  وكوريا 
واململكة  وكازاخ�شتان  وقطر  وهولندا  والرنويج 
واملك�شيك  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  املتحدة 

والأرجنتني ودوًل اأخرى.

الأف��الم  يحكمون  واأج��ان��ب  ع��رب  فنانون 
امل�ساركة 

وك�����ش��ف��ت )ف����ن( اأ���ش��م��اء جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م الذين 
�شيقيمون الأفالم املتناف�شة يف الفئات املهرجان، 

�شينمائيني  وخم���رج���ني  ف��ن��ان��ني  ت�����ش��م  ح��ي��ث 
والت�شوير،  الإع��الم  الأف��الم وخ��رباء يف  ناع  و�شُ
واأجنبية،  عربية،  ودول  واخلليج،  الإم���ارات،  من 
واملخرج  فهد،  عابد  ال�شوري  الفنان  بينهم  م��ن 
فيتا  الزدجايل، وجوليو  العماين خالد  والكاتب 
من اإيطاليا، ومن الإمارات حمد �شغران وماجد 
الوليات  وم����ن  امل���ه���ريي،  وف��ا���ش��ل  الأن�������ش���اري 
وغريهم.  ب���راون،  بنتلي  واملنتج  امل��خ��رج  املتحدة 
و�شيتم العالن عن الفائزين يف احلفل اخلتامي 

املوافق 15 اأكتوبر. 

ور�ض تدريبية وجل�سات حوارية
 30 املهرجان ينظم  اأن  )ف��ن(،  وك�شفت موؤ�ش�شة 
متنوعة،  وال��ي��اف��ع��ني  ل��الأط��ف��ال  تدريبية  ور���ش��ة 
ن�شختني؛  يف  وت���ق���دم  م���و����ش���وع���اً   15 ت���ت���ن���اول 
ع��رب��ي��ة واإجن��ل��ي��زي��ة، وت�����ش��م امل��ح��اور ال��ت��ي تركز 
ال�شيناريو،  ك��ت��اب��ة  ال���ع���ام:  ه���ذا  ال���ور����س  ع��ل��ي��ه��ا 
الت�شوير  واأ�شا�شيات  املتحركة،  الر�شوم  واأ���ش��رار 
ال�شينمائي،  والإخ����راج  والإن��ت��اج،  ال��ف��وت��وغ��رايف، 

والت�شوير باأنواعه وتقنياته املختلفة.

وي�شهد املهرجان �شل�شلة جل�شات حوارية يقدمها 
نخبة من املتخ�ش�شني يف �شناعة الأفالم العرب 
اأمام  املتاحة  الفر�س  والأجانب، ويناق�شون فيها 
الأجيال اجلديدة من ال�شباب املوهوبني لتقدمي 
اأف����الم م��ع��ا���ش��رة ت��ت��ن��اول ق�����ش��اي��اه��م وت��ع��رب عن 

اأفكارهم وتعر�شها اإىل العامل.
جواهر  ال�شيخة  قالت  املهرجان،  انطالق  ح��ول 
)فن(،  موؤ�ش�شة  مدير  القا�شمي،  اهلل  عبد  بنت 
الدويل  ال�شينمائي  ال�شارقة  م��ه��رج��ان  وم��دي��ر 
توجيهات  بف�شل  “و�شلنا  وال�شباب:  لالأطفال 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
�شمو  �شموه،  لقرينة  املبا�شرة  واملتابعة  وال��دع��م 
رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
متابعني  اإىل  الأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
العامل،  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  �شغار  و�شينمائيني 

وجن��ح��ن��ا يف و����ش���ع اأج���ي���ال م���ن الإم��������ارات على 
م�����ش��ار ال��ع��م��ل ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي الح������رتايف، فحجم 
امل�شاركات التي ُقدمت كان كبرياً خا�شة بالنظر 
كورونا،  ج��ائ��ح��ة  فر�شتها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  اإىل 
جتاربهم  يخطون  �شباباً  ن��رى  ب��داأن��ا  املقابل  ويف 
اخلا�شة بعد اأن كانوا متابعني وم�شاركني اأطفال 
ثمانية  ق��ب��ل  امل��ه��رج��ان  م��ن  الأوىل  ال�����دورات  يف 

اأعوام«. 
ووجهت ال�شيخة جواهر بنت عبد اهلل القا�شمي 
دعوة لالأجيال اجلديدة من الأطفال واليافعني 
ل��الط��الع ع��ل��ى اإب���داع���ات اأق��ران��ه��م م��ن خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل واع��ت��ربت اأن م��ن واج���ب الأهايل 
اجلمالية  احل�����اج�����ات  ت���ل���ب���ي���ة  ع���ل���ى  احل�����ر������س 
والبداعية لأبنائهم من خالل ال�شينما والفنون 
املختلفة ملا لها من دور كبري يف بناء ال�شخ�شية 

الجتماعية الفاعلة واملبادرة.

يقام )عن بعد( حتت �سعار فكر �سينما

ال�شارقة ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب 
ينطلق 10 اأكتوبر باأكرث من 80 فيلًما من 38 دولة



فــن عــربـــي

31
�سناع الدراما ل ينتظرون مو�سما معينا لعر�ض هذه امل�سل�سالت

البطولت الن�شائية ت�شيطر على الدراما

م�سل�سل "بيت املعادى"
يكتفون  اأ�شبحوا ل  ا  اأي�شً ال�شناع  اأن  واجلديد 
وتنفيذ  ت�شويق  اأج��ل  م��ن  فقط  واح���دة  ببطلة 
اأكرث من جنمة لتت�شدر  ا على  اأي�شً العمل، بل 
امل�شل�شل، وهو ما حدث من خالل م�شل�شل )بيت 
املعادى( الذي ي�شارك فيه النجمات كندة علو�س 
واإجنى املقدم وتارا عماد، ومن املقرر ان يعر�س 
الرقمية،  امل��ن�����ش��ات  اإح����دى  ع��رب  امل�شل�شل  ه���ذا 
وم���اأخ���وذ من  ح��ل��ق��ة،   12 م��ن  امل��ك��ون  امل�شل�شل 
فورمات م�شل�شل اأمريكى، )بيت املعادى( ينق�شم 
اإىل 3 ق�ش�س، ولكل ق�شة خط درامى خمتلف 
واأحمد  علو�س  ك��ن��دة  بطولة  الأوىل  والق�شة 
و�شربى  املقدم  اإجن��ى  الثانية  والق�شة  وفيق، 
فواز، والق�شة الثالثة تارا عماد واإجنى كيوان. 

الفنانة درة )زي القمر(
م�شل�شل )زي القمر( من �شمن امل�شل�شالت التي 
ا من اأجل مناق�شة ق�شايا  جاءت فكرتها خ�شي�شً
املراأة، حيث اإنه تدور اأحداث العمل يف جمموعة 
من الق�ش�س واحلكايات املنف�شلة، والتي تتكون 

من  العديد  وتناق�س  م��رة،  بكل  حلقات   5 م��ن 
ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا ال�����ش��ي��دات، و�شم 
امل�شل�شل يف املو�شم الول 3 حكايات خمتلفة ل�3 
�شيدات، وهى )حتة منى( بطولة اإلهام �شاهني 
واأحمد وفيق واإينا�س كامل واإخراج ح�شام على، 
و)م�����س ه��ن��ف��رح ب��ي��ك��ى( ب��ط��ول��ة ج��وم��ان��ا مراد 
وعبا�س اأبواحل�شن واإخراج حممد عبدالرحمن 
علوي  ليلى  بطولة  ال��ه��وامن(  و)���ش��ت  حماقي، 

وجمدي كامل واإخراج طارق رفعت.
اأما املو�شم الثاين فبداأ بحدوتة )غالية( للفنانة 
ح�شني  احمد  تاليف  م��ن  وه��ي  درة،  التون�شية 
واح���م���د ف��رغ��ل��ي وم���ن اخ�����راج ���ش��ريي��ن ع���ادل، 
اح��م��د حالوة،  م��ن  ك��ل  بطولتها  درة  وي�����ش��ارك 
���ش��ع��ي��د، ف���رح ي��و���ش��ف، ه�����ش��ام ا�شماعيل  ف��را���س 

ومراد مكرم.
)زي  م�شل�شل  من  )غالية(  ق�شة  اانتهاء  وبعد 
ال��ق��م��ر(، ب����داأت ح��دوت��ة ج��دي��دة ب��ع��ن��وان )وانا 
عامر،  اأي��ن  الفنانة  ببطولتها  وتقوم  قبلت(، 
)وانا قبلت( تاليف امين ال�شايب واخراج معتز 
ح�شام وي�شارك يف بطولة احلكاية التي تدور فى 

5 حلقات، اأين عامر، تيام م�شطفى قمر وعابد 
عنانى وحم�شن من�شور وعزت زين ولبنى ون�س 
الثالثة  احل��دوت��ة  غ��ًدا  وت��ب��داأ  ل�شني،  ول�شينة 
بطولة  من   )1%( بعنوان  وه��ي  امل�شل�شل  من 
�شابرين ومدحت �شالح وعفاف �شعيب وبتول 
اأحمد  واإخ���راج  ال�شندويلي  ف��داء  تاأليف  ح��داد، 

�شفيق.

م�سل�سل )ال انا(
الذي  ان����ا(  )ال  م�شل�شل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذا 
يناق�س  لأن��ه  الن�شائية  البطولت  على  يعتمد 
املراة واملوجودة  التي تهم  الق�شايا  العديد من 
دائما يف املجتمع امل�شرى وجاء ذلك موؤخًرا من 
خالل ق�شة )بيت عز(، التي قامت الفنانة �شهر 
الع�شر  احللقات  خ��الل  م��ن  ببطولته  ال�شايغ 
جت��م��ع ح���دوت���ة )ب��ي��ت ع����ز(، ع���دد م���ن النجوم 
ع�شام  ال�����ش��ام��ي،  اح��م��د  ال�����ش��اي��غ،  �شهر  منهم: 
ال�شقا، ر�شدي ال�شامي، �شفاء الطوخي، �شلوى 
حممد على، �شامي مغاوري، تامر نبيل، وهاجر 

ال�شرنوبى

حالة من الهتمام بالق�سايا الجتماعية التي تخ�ض املراأة، ت�سيطر على �سناع الدراما موؤخًرا، خا�سًة اأن ما يخ�ض 
املراأة العربية وامل�سرية على وجه التحديد هو حمل اهتمام للجميع �سواء الرجل اأو املراأة، ولكن فكرة معاجلة هذه 
الق�سايا من خالل ق�س�ض واقعية حتدث بالفعل يومًيا يف جمتمعنا، هو ما يحدث الفرق ويجعل �سيدات املجتمع امل�سري 
يع�سن مع الأحداث كاأنها حياتهن ال�سخ�سية، وبالتايل ينجح امل�سل�سل جناحا كبريا نظًرا ملتابعته من قبل �سريحة 

كبرية جًدا من ال�سيدات تروج له وتناق�ض مدى �سدقه وقربه من حياتها.
وما يحدث موؤخًرا من اختالف، هو اأن �سناع الدراما ل ينتظرون مو�سما معينا لعر�ض هذه امل�سل�سالت التي تعتمد على 
البطولت الن�سائية، خا�سًة اأنهم واثقون من جناحها لأن الأحداث التي بها ل ترتبط بحدث اأو موعد حمدد بل اأنها 

مرتبطة مبا تعي�سه املراأة امل�سرية يومًيا.

نرمني الفقي ت�شلط 
ال�شوء على ق�شية 
اأ�شرية م�شرية يف 
م�شل�شل "اإل اأنا"
الهام�س"  "ع  بعنوان  حكاية  بطولة  على  الفقى  نرمني  الفنانة  تعاقدت 

تاأليف اأمانى التون�شى واإخراج اأحمد �شفيق، من املو�شم الثانى م�شل�شل 
"اإل اأنا" الذى يتم عر�شه على قناة DMC، وت�شلط احلكاية ال�شوء 
على ق�شية مهمة و�شائكة وهى انتهاء فرتة احل�شانة لالأولد مع الأم 

امل�شرية.
"بيت  امل�شل�شل وهى  اأوىل حكايات  DMC عر�شت  قناة  اأن  يذكر    
عز" بطولة �شهر ال�شايغ ور�شدى ال�شامى وع�شام ال�شقا وتامر نبيل 
بداأت  ي�شرا،  اأح��م��د  واإخ���راج  على  حممد  و�شلوى  الطوخى  و�شفاء 
عر�س احلكاية الثانية وهى "بالورقة والقلم" بطولة ي�شرا اللوزى، 
على الطيب، نور حممود، عماد ر�شاد، ح�شني اجلندى، وتاأليف اأمني 

جمال واإخراج حممد بكري.
 ويوا�شل �شناع امل�شل�شل ت�شوير م�شاهد احلكاية الثالثة والتى حتمل 

بدير،  اأح��م��د  اأح��م��د،  هاجر  مهنى،   ه��ن��ادى  �شمان" بطولة  "بدون  ا�شم 
ا�شالم جمال، اأحمد ك�شك، �شلوي عثمان، چال ها�شم، كريه ال�شباح، حنان 

اإخراج  ال�شباب و�شيناريو وحوار يو�شف وجيه  الفنانني  اآخر من  �شليمان وعدد 
يا�شمني اأحمد كامل.

اأن نرمني الفقى �شاركت يف م�شل�شلني خالل �شهر رم�شان املا�شى هما    يذكر 
رئي�س  ورنا  املغنى  عبد  وحممود  اللبنانية  ونور  جالل  يا�شر  راجل" مع  "�شل 
وحممد عادل وحممد على رزق واإخراج اأحمد �شالح، و"النمر" مع حممد امام 

وهنا الزاهد وحممد ريا�س وبيومى فوؤاد واأحمد حالوة واإخراج �شريين عادل.

با�شكال م�شعالين: اأغنية "ا�شتنى" 
مفرحة وردود الأفعال فاقت توقعاتي

م�شعالنى  با�شكال  اللبنانية  النجمة  اأعربت 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب����ردود الأف���ع���ال ال��ت��ي تلقتها 
على اأغنية "ا�شتنى" التي طرحتها موؤخًرا 
حممد  كلمات  من  وه��ى  امل�شرية  باللهجة 
رف��اع��ى واأحل���ان وت��وزي��ع زوج��ه��ا ملحم اأبو 

�شديد. 
فاقت  الأغنية  اأفعال  ردود  با�شكال:  وقالت 
وخارجه  الفني  الو�شط  داخ��ل  من  توقعاتى 
حتمل  الأغ���ن���ي���ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
وتدعو  وال�شعادة  البهجة  طابع 

اإىل التفاوؤل.
ال�شاعر  اأ����ش���ك���ر  واأ�����ش����اف����ت: 
اأتعاون  ال���ذى  رف��اع��ى  حممد 
م���ع���ه ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة، بعد 
جناح اأغنية "اتعذبت كفاية" 
كبرًيا،  جناًحا  حققت  والتى 
الأغانى  ت��رت��ي��ب  وت�����ش��درت 
ف�����ى ع�������دد م�����ن ال�����ربام�����ج 
الإذاعية حيث قدم الغنية 
ب�شكل جديد، كذلك زوجى 
�شديد  اأب����و  م��ل��ح��م  امل�����وزع 
اأ�����ش����اف على  ال������ذى 
مل�شاته  الأغ����ن����ي����ة 

الفنية .
واأع��������������رب��������������ت 
م�������������وؤخ�������������ًرا 
ال������ن������ج������م������ة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ب��������ا���������ش��������ك��������ال 

التي  الأفعال  ب��ردود  �شعادتها  عن  م�شعالنى 
التي  بجنان"  "جنان  اأغ��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ل��ق��ت��ه��ا 
بيوم  الحتفال  مع  تزامًنا  م��وؤخ��ًرا  طرحتها 
وهى  ك��ب��رًيا،  جن��اًح��ا  وحققت  ميالدها،  عيد 
�شريف  وت��وزي��ع  رم�����ش��ان حممد  كلمات  م��ن 

قا�شم واأحلان اأحمد م�شطفى.
البهجة  من  املزيد  حتمل  الأغنية  واأ�شافت: 
وال���ت���ف���اوؤل يف ظ���ل ال���ظ���روف ال�����ش��ع��ب��ة التي 
انت�شار فريو�س كورونا واحداث  ع�شناها من 
األيمة يف لبنان، م�شرية اإىل اأن ظهورها على 
يف  الأن�����ش��ب  ك���ان  ك��رت��ون��ي��ة  �شخ�شيات  �شكل 
وقت  فيه  ا�شتغرقت  والتي  الكليب،  ت�شوير 

طويل من اأجل ظهوره بهذا ال�شكل .
ما  اأحلى  فكرة  على  الأغنية:  كلمات  وتقول 
ياحبيبي  نتجنن  تيجي  ما  جنانه،  احل��ب  يف 
يا حبيبي  انا قلبي جتنن بيك  ا�شل  نتجنن، 
ب��ت��ج��نن، م���ا تيجي  ب��ت��ج��نن واهلل  ي���ا ح��ب��ي��ب��ي 
الدنيا  دي  نتجنن،  تيجي  ما  نتجنن  نتجنن 
يا حبيبي  ان نحنا مع بع�س نتجنن  حلوتها 
بتجنن يال جنان بجنان خلينا نعي�س اللحظه 
نرجع  الأر����س،  ف��وق  تخلينا نطري من  اللي 
بالف�����راح  وقلوبن�����ا  يت�ش�����اقو  طفلني  �شوى 
م����ا  البع�����س،  وان���ت  ان�����ا  نبقى  يت�����القو 
تيج������ي نتج������نن نتج�����نن ما تيجي نتج����نن، 
الدني����ا تعبتنا قوي خال�س ما تيجي نتجنن 
ي��ا حبيبي خ��ال���س ح��اج��ه وحده،  وان���ت  ان���ا 
واحلب جمعنا طب ايه هيمنعنا، نف�شل كده 
مع بع�س انا وان��ت حبيبي واي��ه اللي مينعنا 

ما احلب جمعنا.
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كم مرة ميكن تناول اللحوم 
احلمراء اأ�شبوعيا؟

اأخ�شائية  الرو�شية،  التغذية  خبرية  خات�شريوفا،  اآ�شيات  الدكتورة  ك�شفت 
اأمرا�س القلب، ملاذا اللحوم احلمراء قد تكون �شارة، وما هي اأف�شل طريقة 

لطهيها، وهل توجد اأطباق "�شيفية" اأو"�شتوية"؟.
وت�شري الأخ�شائية، يف حديث لراديو "�شبوتنيك"، اإىل اأن البع�س ي�شتبعد، 
حلوم البقر وال�شاأن واأفخاذ الدجاج واأنواع اللحوم الأخرى التي يعطيها 
الإف��راط يف  الغذائي. لأن  الأحمر، من نظامه  اللون  بروتني ميوغلوبني 
تناول هذه اللحوم غري �شحيح. ولكن ا�شتبعادها من النظام الغذائي غري 

�شحيح اأي�شا.
"هناك من ل يتناول نهائيا اللحوم احلمراء، مع اأن هذه اللحوم  وتقول، 
يجب اأن تكون �شمن النظام الغذائي. لأنها حتتوي على حديد الهيم، الذي 
الدم.  يف  الهيموغلوبني  م�شتوى  على  ويحافظ  ب�شهولة،  اجل�شم  ميت�شه 
بال�شرطان  الإ�شابة  خماطر  ارتفاع  يف  �شببا  تعترب  اآخ��ر  جانب  من  ولكن 
واأمرا�س القلب والأوعية الدموية. لذلك ل ين�شح بتناول اللحوم احلمراء 

اأكرث من 2-3 مرات يف الأ�شبوع".
فائدة  اأك��رث  لتكون  احل��م��راء  اللحوم  طهي  كيفية  الأخ�شائية  واأو�شحت 

لل�شحة.
ال�شلق  ه��ي  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  لطهي  ال�شحية  ال��ط��رق  "اأف�شل  وت��ق��ول، 

وال�شوي. واملهم عدم ال�شماح بتكون ق�شرة �شوداء عليها يف حالة ال�شوي".
وت�شيف، �شوي اللحم على نار مك�شوفة اأف�شل بكثري من قليه با�شتخدام 

الدهن يف مقالة.
وتقول، "النار املك�شوفة، اأف�شل بكثري من القلي بالزيت. واملهم هنا كيفية 
حت�شري  يف  املايونيز  ا�شتخدام  يحبذ  ل  فمثال  لل�شوي،  اللحم  حت�شري 
اللحم لل�شوي. ومع ذلك ل ين�شح بتناول مثل هذه الأطباق عدة مرات يف 

الأ�شبوع. ولكن ممكن مرة اأو مرتني يف الأ�شبوع وبكميات حمدودة".
اأنواع  باأن هناك بع�س  اأنها ل تتفق مع الت�شورات التي تفيد  اإىل  وت�شري، 
اأي  يوجد  ل  لأن��ه  ال�شتاء.  يف  الآخ��ر  والبع�س  ال�شيف  يف  مفيدة  اللحوم 
ا�شا�س ملثل هذا التق�شيم. لأن املهم هو الرتكيز على العادات والتف�شيالت 

ال�شخ�شية، ولي�س على موا�شم ال�شنة.

العربية؟ للغه  رباعيات اخليام  الذي ترجم  ال�ساعر  •من هو 
- ال�شاعر اأحمد رامي

العربية؟ اللغه  يف  القامو�ض  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�شع.

الرياع؟ هو  • ما 
- القلم.

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  • ماذا 
الزعيم غاندي؟

- الروح الفا�شله واأطلقه طاغور.
البيجاما؟ كلمة  جاءت  اللغات  اأي  •من 

- فار�شية وتعني غطاء الأرجل.

جراماً   85 اإىل  وزنها  وي�شل  الربازيل،  يف  تعي�س  العناكب  اأنواع  اأ�شخم  • اأن 
الأزرق  احلوت  هو  العامل  يف  حيوان  اأثقل  • اأن 

عمياء   .  . جداً  عميقة  اأعماق  يف  التي  الأ�شماك  • اأغلب 
اأقدامه  على  واقفاً  كاماًل  �شهراً  يظل  اأن  ي�شتطيع  • الفر�س 
واحلمري  الذئاب  هي  ال�شمع  يف  حدة  احليوانات  اأكرث  • اأن 

امليالد  قبل   5400 عام  القدماء،  امل�شريون  هم  القمح،  عرف  من  اأول  • اأن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذراع  تنمو  الطويلة،  اأذرعه  اإحدى  الأخطبوط  يفقد  • عندما 

قدماً.   40 بعد  على  وهو  ال�شاعة  دقات  ي�شمع  اأن  ي�شتطيع  • الكلب 
• الزرافة اإذا انزلقت ووقعت على الأر�س مع انفراج �شيقانها، فهي لن ت�شتطيع القيام مرة اأخرى وميكن 

اأن تظل هكذا اإىل اأن متوت.
النعناع.  رائحة  حتب  ل  • الفئران 

العلوي  فكه  يحرك  الذي  التم�شاح،  عدا  الأكل،  عند  ال�شفلي  فكها  حترك  الكائنات  كل  • ان 
الواحدة  الدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  الذبابة  قلب  • اأن 

بهلوان ال�سريك
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ع�سري الكرز 

الأمريكيني فى جامعة  الباحثني  فريق من  اأجراها  علمية  درا�شة  اأك��دت   
ملدة  امل�شاء  و  ال�شباح  ف��ى  )ال��ك��رز(  ع�شري  م��ن  واح���دا  كوبا  اأن   ، كارولينا 
اأ�شبوعني ي�شاعد ال�شخ�س على جتنب الأرق بل و يك�شبه �شاعة و20 دقيقة 

من النوم الهادئ. 
اأن��ه��ا م�����ش��در لهرمون  و���ش��رح��ت ال��درا���ش��ة ال�����ش��ر ف��ى ث��م��رة )ال���ك���رز( اإذا 
امل�شوؤول  الفالفونويد  )هو  اأن  النوم، كما  الذى ينظم عملية  امليالتونني 
عن اللون املتنوع فى الزهور والفاكهه ( امل�شاد لالأك�شدة مينع من تدهور 
الذى  ال�شريوتني  ه��رم��ون  ي�شبق  متبلر  امينى  حم�س  ه��و  الرتيبتوفان 

ي�شاعد على النوم .

خرج البهلوان من خيمته يتجول يف الأر�س الوا�شعه التى ن�شبت عليها خيمة ال�شريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�شع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�شريك 
ويبحثون اي�شاً عن البهلون، كم يحبون البهلوان وكم يحبون الدب والفيل، ح�شناً ليخرج لهم هو اي�شاً يحبهم 
.. ا�شرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �شحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج بالأطفال .. ق�شوا حوايل 

ال�شاعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�شرفوا ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول افطاره.
جل�س يحت�شي قهوته لكنه �شرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب، انف�شل عن 
امهم وا�شتطاعت ان تاأخذهم وتعولهم لأنه ل ي�شلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهلوان ول ي�شلح لرعاية 
اطفاله لكنها ل ترى انه ان�شان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرتب منه �شديقه تاكي اخذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو راآهم او يرونه، ل يطمع يف اكرث من ان يراهم ولكن 
امهم قوية وتعرف كيف ت�شيطر عليهم وحترمهم من والدهم لأنه بهلوان، عندما انهى كالمه جل�س يبكى ومل 

يراه غري تاكي انه الن يرى الأن�شان ولي�س البهلوان.
بقي على عيد ميالد البهلوان خم�شة ايام �شيتم عامة اخلام�س والأربعني .. قرر ال�شريك ان يحتفل به وقرر 
تاكي ان يقدم ل�شديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره، كانت الأيام متر ب�شرعه عندما حان موعد عيد امليالد، 
ان�شرف مبكراً ومل يرى  تاكي معهم ثم  رائ��ع، واحتفل  احتفال  البهلوان  بعيد ميالد  ال�شريك  اليوم يحتفل 
�شديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�شم للنا�س ولالأطفال ومل يرى احد دموعه ومن راآها ظنها دموع 
الليل و�شلت �شيارة تاكي، ومل يهتم احد .. هذا �شئ عادي لكنهم عندما لحظوا نزوله من  اآخر  الفرح، ويف 
ال�شيارة ومعه ثالثة اطفال ي�شبهون املالئكة التفوا حوله ليت�شاءلوا من هوؤلء .. و�شرخ تاكي على �شديقه 
كامل  يف  البهلوان  خ��رج  كله،  العمر  تندم  �شاأجعلك  وال  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  البهلوان  ايها  اخ��رج  البهلوان 
زينته تقديراً ل�شديق عمره .. ومل يكد مي�شى خطوتني حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�شمهم يف ح�شنه ويبكى بكاء الفرح وال�شعادة .. انه حقاً يف قمة �شعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل او 
احلى او اغلى من اطفاله .. يوماً لن ين�شاه وهدية لن ين�شاها وجمياًل لن ين�شاه ل�شديقه تاكي، ق�شى الأطفال 
الليل يف ح�شن والدهم البهلوان ثم اخذهم �شباحاً يف �شحبة تاكي ليعود بهم اإىل امهم .. يوماً ل ين�شى وكلما 

اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�س والأربعني انه حقاً يوم مولده.

هو  ال�شعال  اأن  الرئة،  اأمرا�س  اأخ�شائي  بوريا�شيف،  �شريغي  الدكتور  اأعلن 
ميكن  فكيف  ال�شفاء.  بعد  حتى  ت�شتمر  اأن  ميكن  لعدوى  اجل�شم  ا�شتجابة 

التخل�س منه ب�شرعة؟
ال�شعب  التهاب  اأن  اإىل  "�شبوتنيك"،  ل��رادي��و  حديث  يف  الأخ�شائي  وي�شري 
الهوائية واللتهاب الرئوي واللتهاب اجلهاز التنف�شي احلاد، الذي ي�شاحبه 
ال�شعال، الذي ي�شاعد على تطهري املمرات الهوائية من البلغم، هي رد فعل 

وقائي للج�شم. ولكي ل نكبحه، يجب التعامل مع املر�س نف�شه.
ويقول، "ال�شعال، هو دائما التهاب. واللتهابات دائما ميكروبات. لذلك يجب 
وعقاقري  اأدوي��ة  ت�شاعد  كما  وامليكروبات.  للفريو�شات  م�شادة  اأدوي��ة  تناول 
اأدوي��ة هرمونية لفرتة  اأن ي�شف الطبيب  اأي�شا، وميكن  م�شادة لاللتهابات 

ق�شرية 2-3 اأيام".
وي�شيف، ميكن اأن ي�شتمر ال�شعال فرتة طويلة ارتباطا ب�شدة املر�س.

ويقول، "اإذا كان ال�شخ�س يعاين من التهابات فريو�شية تنف�شية حادة، فيمكن 

التهاب  اأو  رئويا  التهابا  املر�س  ك��ان  واإذا  يوما.   15-5 ال�شعال  ي�شتمر  اأن 
ال�شعب الهوائية، فاإنه من دون عالج منا�شب، قد ي�شتمر طوال احلياة".

ال�شرورية،  العالج  اأدوي��ة  اإىل  بالإ�شافة  ب�شرعة، ميكن  ال�شعال  نعالج  ولكي 
ا�شتخدام م�شتح�شرات اإ�شافية مثل دهن الأوز ودهون حيوانات مثل الثعلب 
بالأك�شجني،  تزودنا  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  "الرئتان،  ويقول،  وغريها.  والكلب 
هي مثل "املوقد" يف اأج�شامنا، فعندما ياأكل ال�شخ�س قطعة �شحم فاإنه يبداأ 
"بت�شخني" الرئتني. فمن غرام واحد من الدهن، نح�شل على ت�شع �شعرات 
تناول  من  الرئتان  �شخنت  ف��اإذا  ال��دم.  "املوقد" وي�شخن  في�شخن  ح��راري��ة، 
الدهون، �شت�شعر بالراحة. لذلك عندما تقل كمية الدهون ي�شتمر الإن�شان 

بال�شعال فرتة اأطول".
عملية  لت�شريع  اخل���ردل(  )ل�شقات  الطبية  الل�شقات  ا�شتخدام  ميكن  كما 
التخل�س من ال�شعال. لأن هذه الل�شقات لها تاأثري حراري ومهيج يف نف�س 

الوقت، ما ي�شاعد على عالج اللتهاب ب�شرعة.

كيف نعالج ال�شعال ب�شرعة

الفنانة ال�سربية مارينا اأبراموفيت�ض توؤدي يف الأوبرا الوطنية اليونانية يف اأثينا.. و�سرحت الفنانة ال�سربية "اأنها 
مثل العديد من بطالت الأوبرا التي �سنعت على خ�سبة امل�سرح ماتت من احلب. ماتت من قلب مك�سور". ا ف ب 


